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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach UE boryka się coraz większą liczbą wyzwań związanych z migracją, 
mobilnością i bezpieczeństwem. Aby stawić im czoła, Komisja zaproponowała w maju 
2018 r. znaczne podwyższenie środków przeznaczonych na finansowanie migracji i 
zarządzania granicami na lata 2021–2027.

Proponowane rozporządzenie ustanawiające instrument wsparcia finansowego na rzecz 
zarządzania granicami i wiz stanowi część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
i dotyczy wyłącznie działań związanych z kontrolą osób w kontekście kontroli granicznych.

Zasadniczo sprawozdawca popiera proponowane rozporządzenie, które zapewnia ramy 
finansowe dla silnego i skutecznego zarządzania granicami, a jednocześnie gwarantuje 
swobodny przepływ osób. Sprawozdawca w szczególności pozytywnie przyjmuje 
zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na Fundusz, zwiększenie 
elastyczności umożliwiające skuteczniejsze reagowanie na ewoluujące wyzwania, skupienie 
się na jakości wydatkowania, a także doskonalsze ramy monitorowania i oceny. 

Jest zatem zdania, że instrument, a w szczególności jego wymiar zewnętrzny, jest właściwy i 
odpowiada priorytetom UE. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
spójności oraz synergii między tym instrumentem a wszelkim innym finansowaniem w 
dziedzinie migracji i zarządzania granicami, czy to za pośrednictwem unijnych instrumentów 
finansowania zewnętrznego, czy też za pośrednictwem innych unijnych instrumentów i 
funduszy o wymiarze zewnętrznym, takich jak Fundusz Azylu i Migracji.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. d),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. d) oraz art. 
80,

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 80 TFUE te polityki 
oraz ich wprowadzanie w życie podlegają 
zasadzie solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi, w tym również 
na płaszczyźnie finansowej.

(2) Zgodnie z art. 80 TFUE te polityki 
oraz ich wprowadzanie w życie podlegają 
zasadzie solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności między 
wszystkimi państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej, w tym również na 
płaszczyźnie finansowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Instrument należy wdrażać 
z pełnym poszanowaniem praw i zasad 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz międzynarodowych 
zobowiązań Unii w zakresie praw 
podstawowych. 

(15) Instrument należy wdrażać 
z pełnym poszanowaniem praw i zasad 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz międzynarodowych 
zobowiązań Unii w zakresie praw 
podstawowych, a także zasady non-
refoulement; ponadto jego realizacja musi 
odbywać się przy zachowaniu pełnej 
zgodności z zasadami przejrzystości i 
identyfikowalności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Aby wzmocnić komplementarność 
i zwiększyć spójność działań morskich, jak 
również aby uniknąć powielania wysiłków 
i złagodzić ograniczenia budżetowe 
w obszarze kosztownych działań, jakim jak 
obszar morski, instrument powinien 
wspierać operacje morskie o charakterze 
wielozadaniowym, których głównym 
celem jest ochrona granicy, lecz 

(33) Aby wzmocnić komplementarność 
i zwiększyć spójność działań morskich, jak 
również aby uniknąć powielania wysiłków 
i złagodzić ograniczenia budżetowe 
w obszarze kosztownych działań, takim jak 
obszar morski, instrument powinien 
wspierać operacje morskie o charakterze 
wielozadaniowym, których głównym 
celem jest ochrona granicy, lecz 
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w przypadku których jednocześnie można 
realizować inne dodatkowe cele.

w przypadku których jednocześnie można 
realizować inne dodatkowe cele związane z 
celami głównymi, takie jak na przykład 
zwalczanie handlu ludźmi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Środki w państwach trzecich 
i dotyczące państw trzecich, objęte 
wsparciem w ramach instrumentu, 
powinny być wdrażane przy zapewnieniu 
pełnej synergii i spójności z innymi 
działaniami realizowanymi poza Unią, 
wspieranymi za pośrednictwem unijnych 
instrumentów finansowania zewnętrznego, 
oraz te działania uzupełniać. Podczas 
realizacji takich działań należy 
w szczególności dążyć do pełnej spójności 
z zasadami i ogólnymi celami działań 
zewnętrznych Unii i jej polityki 
zagranicznej wobec danego państwa lub 
regionu. Jeżeli chodzi o wymiar 
zewnętrzny, instrument powinien 
przeznaczać wsparcie na zacieśnianie 
współpracy z państwami trzecimi oraz 
umacnianie kluczowych aspektów ich 
zdolności w zakresie ochrony granicy 
i zarządzania granicami w obszarach 
będących przedmiotem zainteresowania 
polityki migracyjnej Unii i unijnych celów 
dotyczących bezpieczeństwa.

(34) Środki w państwach trzecich 
i dotyczące państw trzecich, objęte 
wsparciem w ramach instrumentu, 
powinny być wdrażane przy zapewnieniu 
pełnej synergii i spójności z innymi 
działaniami realizowanymi poza Unią, 
wspieranymi za pośrednictwem unijnych 
instrumentów finansowania zewnętrznego, 
a także wszelkich innych unijnych 
instrumentów finansowania 
posiadających wymiar zewnętrzny, np. 
Fundusz Migracji i Azylu, oraz te 
działania uzupełniać. Podczas realizacji 
takich działań należy w szczególności 
dążyć do pełnej spójności z zasadami 
i ogólnymi celami działań zewnętrznych 
Unii i jej polityki zagranicznej wobec 
danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi 
o wymiar zewnętrzny, instrument powinien 
przeznaczać wsparcie na zacieśnianie 
współpracy z państwami trzecimi oraz 
umacnianie kluczowych aspektów ich 
zdolności w zakresie ochrony granicy 
i zarządzania granicami w obszarach 
będących przedmiotem zainteresowania 
polityki migracyjnej Unii i unijnych celów 
dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(37) Ustanawiając instrument, należy 
uwzględnić konieczność zwiększenia 
elastyczności i uproszczenia, a zarazem 
spełnić wymogi związane 
z przewidywalnością oraz zapewnić 
sprawiedliwy i przejrzysty podział 
zasobów, aby zrealizować cele określone 
w niniejszym rozporządzeniu.

(37) Ustanawiając instrument, należy 
uwzględnić konieczność zwiększenia 
elastyczności i uproszczenia, a zarazem 
spełnić wymogi związane 
z przewidywalnością oraz zapewnić 
sprawiedliwy i przejrzysty podział 
zasobów, aby zrealizować cele określone 
w niniejszym rozporządzeniu. Aby spełnić 
wymóg przejrzystości funduszy, Komisja 
Europejska, we współpracy z państwami 
członkowskimi, powinna publikować 
informacje na temat opracowywania 
rocznych i wieloletnich programów w 
ramach instrumentu tematycznego. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
obowiązek wymiany wszystkich 
posiadanych informacji na temat 
opracowywania programów w ramach 
zarządzania dzielonego. Komisja powinna 
scentralizować te informacje i publikować 
je na jednym portalu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Część dostępnych środków 
w ramach instrumentu może być także 
przydzielona do programów państw 
członkowskich służących realizacji działań 
szczególnych w uzupełnieniu do ich 
wstępnej alokacji. Te działania szczególne 
powinny zostać określone na szczeblu Unii
i powinny dotyczyć działań wymagających 
wspólnego wysiłku lub działań 
koniecznych do uwzględnienia zmian 
w Unii, które wymagają udostępnienia 
państwu członkowskiemu lub państwom 
członkowskim dodatkowych środków na 
cele takie jak zakup, za pośrednictwem 
programów krajowych państw 
członkowskich, sprzętu technicznego 
potrzebnego Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia 
działalności operacyjnej, zreformowanie 

(43) Część dostępnych środków 
w ramach instrumentu może być także 
przydzielona do programów państw 
członkowskich służących realizacji działań 
szczególnych w uzupełnieniu do ich 
wstępnej alokacji. Te działania szczególne 
powinny zostać określone na szczeblu Unii 
i powinny dotyczyć działań wymagających 
wspólnego wysiłku ze strony państw 
członkowskich lub działań koniecznych do 
uwzględnienia zmian w Unii, które 
wymagają udostępnienia państwu 
członkowskiemu lub państwom 
członkowskim dodatkowych środków na 
cele takie jak zakup, za pośrednictwem 
programów krajowych państw 
członkowskich, sprzętu technicznego 
potrzebnego Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia 
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procesu rozpatrywania wniosków 
wizowych, opracowanie nowych 
wielkoskalowych systemów 
informatycznych oraz ustanowienie 
interoperacyjności między tymi 
systemami. Te działania szczególne 
zostaną określone przez Komisję w jej 
programach prac.

działalności operacyjnej, zreformowanie 
procesu rozpatrywania wniosków 
wizowych, opracowanie nowych 
wielkoskalowych systemów 
informatycznych oraz zapewnienie ich 
interoperacyjności. Te działania 
szczególne zostaną określone przez 
Komisję w jej programach prac.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach Funduszu 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
celem polityki instrumentu jest 
zapewnienie solidnego i skutecznego 
europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami na granicach zewnętrznych przy 
jednoczesnej ochronie swobodnego 
przepływu osób na tych granicach, przy 
pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii do 
przestrzegania praw podstawowych, 
przyczyniając się tym samym do 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w Unii.

1. W ramach Funduszu 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
celem polityki instrumentu jest 
zapewnienie solidnego i skutecznego 
europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami na granicach zewnętrznych przy 
jednoczesnej ochronie swobodnego 
przepływu osób na tych granicach, przy 
pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii do 
przestrzegania praw podstawowych, a tym 
samym przyczynianie się do 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony w Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie skutecznego 
europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami na granicach zewnętrznych, 
realizowanego przez Europejską Straż 
Graniczną i Przybrzeżną w ramach 
wspólnej odpowiedzialności Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
oraz organów krajowych 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
granicami, aby ułatwić legalne 

a) wspieranie skutecznego 
europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami na granicach zewnętrznych, 
realizowanego przez Europejską Straż 
Graniczną i Przybrzeżną w ramach
wspólnej odpowiedzialności Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
oraz organów krajowych 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
granicami, aby ułatwić legalne 
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przekraczanie granic, wykrywanie 
imigracji nieuregulowanej i przestępczości 
transgranicznej oraz zapobieganie im, 
i skutecznie zarządzać przepływami 
migracyjnymi;

przekraczanie granic, wykrywanie 
imigracji nieuregulowanej i przestępczości 
transgranicznej oraz zapobieganie im, 
i skutecznie zarządzać przepływami 
migracyjnymi, przy jednoczesnym 
poszanowaniu prawa do azylu i wdrażaniu 
zasad solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Działania finansowane w ramach 
instrumentu realizuje się przy pełnym 
poszanowaniu praw podstawowych i 
godności ludzkiej. W szczególności 
działania te muszą być zgodne z Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
unijnym prawem ochrony danych, 
Konwencją o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasadą równego 
traktowania obywateli państw trzecich, 
prawem do azylu i ochrony 
międzynarodowej, zasadą non-
refoulement oraz międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii i państw 
członkowskich wynikającymi z 
instrumentów międzynarodowych, których 
są sygnatariuszami, takich jak Konwencja 
genewska dotycząca statusu uchodźców z 
dnia 28 lipca 1951 r. uzupełniona 
Protokołem nowojorskim z dnia 31 
stycznia 1967 r.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Przy realizacji działań 
finansowanych w ramach instrumentu 
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związanych z nadzorowaniem granic 
morskich państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na obowiązki, jakie 
spoczywają na nich na mocy 
międzynarodowego prawa morskiego w 
odniesieniu do udzielania pomocy osobom 
znajdującym się w niebezpieczeństwie. W 
związku z tym sprzęt i systemy wspierane 
w ramach instrumentu mogą być 
wykorzystywane w poszukiwaniach i 
akcjach ratowniczych, jakie mogą być 
prowadzone w trakcie operacji 
nadzorowania granic na morzu, co 
przyczyni się do zapewnienia ochrony i 
ratowania życia na morzu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby wsparcie udzielane na 
mocy niniejszego rozporządzenia i przez 
państwa członkowskie było spójne 
z odpowiednimi działaniami, politykami 
i priorytetami Unii i stanowiło 
uzupełnienie innych instrumentów Unii.

2. Komisja, Parlament Europejski
i państwa członkowskie zapewniają, aby 
wsparcie udzielane na mocy niniejszego 
rozporządzenia i przez państwa 
członkowskie było spójne z odpowiednimi 
działaniami, politykami i priorytetami Unii 
i stanowiło uzupełnienie innych 
instrumentów Unii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ustanawia łączną kwotę 
udostępnianą na instrument tematyczny 
w ramach środków rocznych z budżetu 
Unii.

5. Komisja, po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu, ustanawia łączną kwotę 
udostępnianą na instrument tematyczny 
w ramach środków rocznych z budżetu 
Unii.

Poprawka 14
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje decyzje 
w sprawie finansowania, o których mowa 
w art. 110 rozporządzenia finansowego, 
dotyczące instrumentu tematycznego 
i określające cele i działania, jakie mają 
być wspierane, oraz kwoty przeznaczone 
na każdy z komponentów, o których mowa 
w ust. 1. W stosownych przypadkach 
decyzje w sprawie finansowania określają 
całkowitą kwotę zarezerwowaną na 
działania łączone.

6. Komisja, po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu, przyjmuje decyzje w sprawie 
finansowania, o których mowa w art. 110 
rozporządzenia finansowego, dotyczące 
instrumentu tematycznego i określające 
cele i działania, jakie mają być wspierane, 
oraz kwoty przeznaczone na każdy 
z komponentów, o których mowa w ust. 1. 
W stosownych przypadkach decyzje 
w sprawie finansowania określają 
całkowitą kwotę zarezerwowaną na 
działania łączone.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
finansowania, o której mowa w ust. 3, 
Komisja może wprowadzić odpowiednie 
zmiany do programów realizowanych 
według metody zarządzania dzielonego.

7. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
finansowania, o której mowa w ust. 3, 
Komisja, po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu, może wprowadzić 
odpowiednie zmiany do programów 
realizowanych według metody zarządzania 
dzielonego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poniższa sekcja ma zastosowanie 
do części puli środków finansowych, 
o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz 
dodatkowych zasobów objętych 
zarządzaniem dzielonym zgodnie z decyzją 
Komisji dotyczącą instrumentu 
tematycznego, o której mowa w art. 8.

1. Poniższa sekcja ma zastosowanie 
do części puli środków finansowych, 
o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz 
dodatkowych zasobów objętych 
zarządzaniem dzielonym zgodnie z decyzją 
Komisji, podjętą po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu, dotyczącą instrumentu 
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tematycznego, o której mowa w art. 8.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zapewnia, aby Europejska 
Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
i, w stosownych przypadkach, eu-LISA, 
były zaangażowane w proces 
opracowywania programów państw 
członkowskich na wczesnym etapie, 
w zakresie, w jakim należy on do 
kompetencji tych agencji.

2. Komisja i Parlament Europejski 
zapewniają, aby Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, 
w stosownych przypadkach, eu-LISA, były 
zaangażowane w proces opracowywania 
programów państw członkowskich na 
wczesnym etapie, w zakresie, w jakim 
należy on do kompetencji tych agencji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Konsultuje się z Europejską 
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
w sprawie projektów programów, kładąc 
szczególny nacisk na działania objęte 
wsparciem operacyjnym zgodnie z art. 3 
ust. 2 lit. a), aby zapewnić spójność 
i komplementarność działań agencji 
i państw członkowskich w odniesieniu do 
zarządzania granicami, jak również aby 
uniknąć podwójnego finansowania 
i osiągnąć efektywność kosztową.

3. Komisja konsultuje się 
z Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej w sprawie projektów 
programów, kładąc szczególny nacisk na 
działania objęte wsparciem operacyjnym 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a), aby zapewnić 
spójność i komplementarność działań 
agencji i państw członkowskich 
w odniesieniu do zarządzania granicami, 
jak również aby uniknąć podwójnego 
finansowania i osiągnąć efektywność 
kosztową.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może włączyć Europejską 4. Komisja i Parlament Europejski 
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Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
i, w stosownych przypadkach, agencję eu-
LISA do zadań monitorowania i oceny, 
o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza 
w celu zapewnienia zgodności działań 
realizowanych przy wsparciu instrumentu 
z odnośnym dorobkiem prawnym UE 
i uzgodnionymi priorytetami Unii.

mogą włączyć Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych 
przypadkach, agencję eu-LISA do zadań 
monitorowania i oceny, o których mowa 
w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia 
zgodności działań realizowanych przy 
wsparciu instrumentu z odnośnym 
dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi 
priorytetami Unii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, 
w tym środki transportu, i systemy 
łączności wymagane do skutecznej 
i bezpiecznej kontroli granic, zakupione 
przy wsparciu z instrumentu, stosuje się 
następujące zasady:

12. Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, 
w tym środki transportu, i systemy 
łączności wymagane do skutecznej 
i bezpiecznej kontroli granic oraz do 
działań poszukiwawczych i ratowniczych, 
zakupione przy wsparciu z instrumentu, 
stosuje się następujące zasady:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Szkolenia w dziedzinie zarządzania 
granicami przeprowadzane przy wsparciu 
z instrumentu opierają się na odpowiednich 
europejskich zharmonizowanych normach 
jakości w zakresie kształcenia i wspólnego 
szkolenia w odniesieniu do ochrony granic 
i straży przybrzeżnej.

13. Szkolenia w dziedzinie zarządzania 
granicami przeprowadzane przy wsparciu 
z instrumentu opierają się na odpowiednich 
zharmonizowanych europejskich normach 
jakości w zakresie kształcenia i wspólnego 
szkolenia w odniesieniu do ochrony granic 
i straży przybrzeżnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii praw człowieka i 
konwencji międzynarodowych 
dotyczących tych zagadnień.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W 2024 r. Komisja przydzieli 
dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 
ust. 1 lit. b), na rzecz programów danych 
państw członkowskich, zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w pkt 1 lit. c) 
oraz pkt 2–11 załącznika I. Przydział 
środków zostanie dokonany na podstawie 
najnowszych dostępnych danych 
statystycznych dotyczących kryteriów, 
o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–
11 załącznika I. Finansowanie będzie 
obowiązywać na okres począwszy od roku 
kalendarzowego 2025.

1. W 2024 r. Komisja, po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu Europejskiego,
przydzieli dodatkową kwotę, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), na rzecz 
programów danych państw członkowskich, 
zgodnie z kryteriami, o których mowa 
w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I.  
Przydział środków zostanie dokonany na 
podstawie najnowszych dostępnych danych 
statystycznych dotyczących kryteriów, 
o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–
11 załącznika I. Finansowanie będzie 
obowiązywać na okres począwszy od roku 
kalendarzowego 2025.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od 2025 r. przydział środków 
z instrumentu tematycznego w stosownych 
przypadkach uwzględnia postępy 
w osiąganiu celów pośrednich ram 
wykonania, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], oraz 
stwierdzone niedociągnięcia w zakresie 
wdrażania.

3. Od 2025 r. przydział środków 
z instrumentu tematycznego w stosownych 
przypadkach uwzględnia postępy 
w osiąganiu celów pośrednich ram 
wykonania, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], oraz 
stwierdzone niedociągnięcia w zakresie 
wdrażania. Programy poddaje się 
przeglądowi śródokresowemu zgodnie z 
art. 14 i 40 rozporządzenia (UE) nr.../... 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] oraz art. 26 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie uzasadniają 
w programie i w rocznych sprawozdaniach 
z realizacji celów, o których mowa 
w art. 27, wykorzystanie wsparcia 
operacyjnego do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Przed 
zatwierdzeniem programu Komisja – po 
konsultacji z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej w odniesieniu do 
kompetencji agencji zgodnie z art. 12 ust. 3 
–ocenia sytuację wyjściową w państwach 
członkowskich, które wyraziły zamiar 
skorzystania ze wsparcia operacyjnego, 
przy uwzględnieniu informacji 
przedstawionych przez te państwa 
członkowskie i, w stosownych 
przypadkach, informacji dostępnych dzięki 
ocenom Schengen i ocenom narażenia, 
w tym zaleceń wynikających z ocen 
Schengen i ocen narażenia.

4. Państwa członkowskie uzasadniają 
w programie i w rocznych sprawozdaniach 
z realizacji celów, o których mowa 
w art. 27, wykorzystanie wsparcia 
operacyjnego do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Przed 
zatwierdzeniem programu Komisja – po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu i po 
konsultacji z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej w odniesieniu do 
kompetencji agencji zgodnie z art. 12 ust. 3 
– ocenia sytuację wyjściową w państwach 
członkowskich, które wyraziły zamiar 
skorzystania ze wsparcia operacyjnego, 
przy uwzględnieniu informacji
przedstawionych przez te państwa 
członkowskie i, w stosownych 
przypadkach, informacji dostępnych dzięki 
ocenom Schengen i ocenom narażenia, 
w tym zaleceń wynikających z ocen 
Schengen i ocen narażenia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument może wspierać środki pomocy 
technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji 
lub w jej imieniu. Środki te mogą być
finansowane w 100 %.

Instrument może wspierać środki pomocy 
technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji 
lub w jej imieniu, po zasięgnięciu przez 
nią opinii Parlamentu. Środki te mogą być 
finansowane w 100 %.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego, 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie, przejrzystość i 
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w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

identyfikowalność finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
sprawozdawczości określonymi w art. 43
ust. 3 lit. h) ppkt (i)(ii) rozporządzenia 
finansowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
informacje na temat realizacji celów 
zgodnie z załącznikiem V.

1. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
sprawozdawczości określonymi w art. 41
ust. 3 lit. h) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/10461a, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie każdego roku informacje na temat 
realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

____________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza ocenę 1. Komisja przeprowadza ocenę 
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śródokresową i ocenę retrospektywną 
niniejszego rozporządzenia, w tym działań 
realizowanych w ramach tego instrumentu.

śródokresową i ocenę retrospektywną 
niniejszego rozporządzenia, w tym działań 
realizowanych w ramach tego instrumentu. 
Wyniki tej oceny są niezwłocznie 
przekazywane Parlamentowi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W następstwie przeglądu 
śródokresowego i oceny retrospektywnej 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów: ((

a) do czerwca 2024 r. sprawozdanie z 
oceny śródokresowej dotyczące wykonania 
niniejszego rozporządzenia; w 
sprawozdaniu z oceny okresowej 
uwzględnia się również przegląd 
śródokresowy przeprowadzany zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniem (UE) nr .../... 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów];

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2027 
r. sprawozdanie z oceny ex post dotyczące 
wpływu niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzeń szczegółowych po 
zamknięciu programów krajowych; 

Parlament Europejski zaprasza Komisję 
do zorganizowanego dialogu na temat 
przeglądu śródokresowego i oceny ex post.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego 1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego 
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samego dnia każdego kolejnego roku 
do 2031 r. włącznie państwa członkowskie 
przekazują Komisji roczne sprawozdanie 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Sprawozdanie złożone 
w 2023 r. obejmuje realizację programu do 
dnia 30 czerwca 2022 r.

samego dnia każdego kolejnego roku 
do 2031 r. włącznie państwa członkowskie 
przekazują Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Sprawozdanie złożone 
w 2023 r. obejmuje realizację programu do 
dnia 30 czerwca 2022 r.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wymianę wzorcowych praktyk w celu 
oceny, promowania, wspierania i dalszego 
rozwijania polityki i celów Unii, w 
szczególności w odniesieniu do ochrony 
praw podstawowych w kontekście różnych 
elementów kontroli granicznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do identyfikacji i 
kierowania do służb ochrony osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
w szczególności kobiet, dzieci i 
małoletnich bez opieki, oraz udzielania 
natychmiastowej pomocy tym osobom;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Środki, których celem jest poprawa 
interoperacyjności systemów 
informatycznych i sieci łączności.
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