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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca podziela cel wniosku Komisji, jakim jest wzmocnienie wizowego systemu 
informacyjnego (VIS) w celu ułatwienia procedury składania wniosków wizowych, 
ułatwienia i wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych 
oraz na terytorium państw członkowskich, a także zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego 
strefy Schengen poprzez ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi 
na temat obywateli państw trzecich posiadających wizy długoterminowe i dokumenty 
pobytowe. Poprawi to bezpieczeństwo w UE i na jej granicach, ułatwi osobom podróżującym 
zgodnie z prawem korzystania z prawa do przekraczania granicy zewnętrznej oraz do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na obszarze bez kontroli na granicach 
wewnętrznych, a także ułatwi zarządzanie granicami zewnętrznymi strefy Schengen. 

Sprawozdawca uważa, że szacunkowy koszt dla budżetu UE jest uzasadniony i 
proporcjonalny, lecz wzywa Komisję, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL i państwa 
członkowskie do zapewnienia jak największej możliwej efektywności kosztowej.

Sprawozdawca zaostrza szereg przepisów dotyczących sprawozdawczości i oceny, aby 
umożliwić władzy budżetowej dokładne śledzenie rozwoju i funkcjonowania wzmocnionego 
VIS.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa 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
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Bez uszczerbku dla obowiązku 
państw członkowskich dotyczącego 
zapewnienia dokładności danych 
wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna 
być odpowiedzialna za podniesienie 
jakości danych poprzez wprowadzenie 
centralnego narzędzia monitorowania 
jakości danych oraz za przekazywanie 
państwom członkowskim sprawozdań 
w regularnych odstępach czasu.

(43) Bez uszczerbku dla obowiązku 
państw członkowskich dotyczącego 
zapewnienia dokładności danych 
wprowadzanych do VIS eu-LISA powinna 
być odpowiedzialna za podniesienie 
jakości danych poprzez wprowadzenie, 
utrzymywanie i stałe aktualizowanie
centralnego narzędzia monitorowania 
jakości danych oraz za przekazywanie 
państwom członkowskim sprawozdań w
regularnych odstępach czasu.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić lepsze 
monitorowanie wykorzystania VIS do 
celów analizy tendencji związanych 
z presją migracyjną i zarządzaniem 
granicami, eu-LISA powinna mieć 
możliwość rozwijania nowoczesnych 
zdolności w zakresie prowadzenia 
sprawozdawczości statystycznej wobec 
państw członkowskich, Komisji 
i Europejskiej Agencji Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej bez naruszania integralności 
danych. Należy zatem utworzyć centralne 
repozytorium statystyczne. Żadne 
tworzone statystyki nie powinny zawierać 
danych osobowych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
     

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Niniejsze rozporządzenie zapewni 
oszczędności w budżetach krajowych 
dzięki wspieraniu osiągnięcia jego celów 
przez państwa członkowskie (ułatwianie 
procedur składania wniosków wizowych, 
identyfikacja osób zaginionych, pomoc w 
procesie identyfikacji i odsyłania osób 
oraz wspieranie organów ścigania w 
dostępie do danych osób ubiegających się 
o wizę).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 29 – ustęp 2 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ zarządzający wraz z Komisją 
opracowuje i utrzymuje zautomatyzowane 
mechanizmy i procedury kontroli jakości 
danych do celów przeprowadzania kontroli 
jakości danych przechowywanych w VIS 
i regularnie przekazuje sprawozdania 
państwom członkowskim. Organ 
zarządzający regularnie przekazuje 
państwom członkowskim i Komisji 
sprawozdania z kontroli jakości danych.

Organ zarządzający wraz z Komisją 
opracowuje, utrzymuje i stale aktualizuje 
zautomatyzowane mechanizmy i procedury 
kontroli jakości danych do celów 
przeprowadzania kontroli jakości danych 
przechowywanych w VIS i regularnie 
przekazuje sprawozdania państwom 
członkowskim. Organ zarządzający 
zapewnia odpowiedni poziom 
wyszkolonego personelu, aby wdrażać 
innowacje techniczne i aktualizacje 
wymagane do obsługi mechanizmów 
kontroli jakości danych. Organ 
zarządzający regularnie przekazuje 
państwom członkowskim i Komisji 
sprawozdania z kontroli jakości danych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dwa lata eu-LISA przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji sprawozdanie dotyczące 
technicznego funkcjonowania VIS, w tym 
jego bezpieczeństwa.

3. Co dwa lata eu-LISA przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
Komisji sprawozdanie dotyczące 
technicznego funkcjonowania VIS, w tym 
jego bezpieczeństwa i kosztów.
Sprawozdanie to zawiera przegląd 
bieżących postępów w zakresie rozwoju 
projektu i związanych z nim kosztów, 
ocenę skutków finansowych oraz 
informacje na temat wszelkich kwestii 
technicznych i zagrożeń, które mogą mieć 
wpływ na ogólne koszty systemu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38
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Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku opóźnień na etapie 
rozwoju eu-LISA informuje jak 
najszybciej Parlament Europejski i Radę o 
powodach opóźnienia oraz o ich skutkach 
czasowych i finansowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 38
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co cztery lata Komisja opracowuje 
całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje 
analizę osiągniętych wyników 
w porównaniu z założonymi celami oraz 
ocenę dalszej zasadności przesłanek 
stworzenia VIS, stosowanie niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do VIS, 
bezpieczeństwo VIS, korzystanie 
z przepisów, o których mowa w art. 31, 
oraz wszelkie konsekwencje dla 
funkcjonowania VIS w przyszłości. 
Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Co dwa lata Komisja opracowuje 
całościową ocenę VIS. Ocena ta obejmuje 
analizę osiągniętych wyników w
porównaniu z założonymi celami i 
poniesionymi kosztami oraz ocenę dalszej 
zasadności przesłanek stworzenia VIS, 
stosowanie niniejszego rozporządzenia w
odniesieniu do VIS, bezpieczeństwo VIS, 
korzystanie z przepisów, o których mowa 
w art. 31, oraz wszelkie konsekwencje dla 
funkcjonowania VIS w przyszłości. 
Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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