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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W związku z utworzeniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Komisja 

proponuje współpracę w zakresie funkcji straży przybrzeżnej (art. 52). Tekst o brzmieniu 

identycznym z tym artykułem wprowadzono w mandatach Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa 

(EFCA). To dostosowanie mandatów trzech agencji stanowi instrument prawny niezbędny do 

zacieśnienia współpracy między agencjami, a także do współpracy z organami krajowymi, 

które pełnią funkcję straży przybrzeżnej.  

Komisja Rybołówstwa pragnie wzmocnić wniosek Komisji jedynie w odniesieniu do 

współpracy w zakresie „funkcji straży przybrzeżnej”, w której uczestniczy EFCA. Należy 

zdefiniować funkcje straży przybrzeżnej, żeby uniknąć błędnego rozumienia innych zadań 

trzech agencji, a także dokładnie określić zakres współpracy. Obecny system współpracy w 

zakresie funkcji straży przybrzeżnej boryka się z opóźnieniami i niedociągnięciami, w 

szczególności takimi jak brak informacji o kompetencjach, uprawnieniach i potencjale 

pozostałych organów, ograniczona liczba aktywów operacyjnych, brak interoperacyjności 

systemów i aktywów oraz ograniczenia w zakresie wspólnego planowania i wspólnych 

operacji.  

 

Dzięki omawianemu wnioskowi operacje w zakresie nadzoru, prewencji i kontroli na morzu 

będą koordynowane na szczeblu europejskim z myślą o lepszym rozpoznawaniu sytuacji na 

morzu oraz wspieraniu działań charakteryzujących się spójnością i efektywnością pod 

względem stosunku kosztów do zysków. Współpraca pozwoli zwiększyć potencjał Unii 

Europejskiej w zakresie reagowania na zagrożenia i ryzyko na morzu, w szczególności 

poprzez poprawę współpracy między agencjami UE i wszystkimi innymi właściwymi 

podmiotami. Współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej pozwoli także uniknąć 

powielania działań, zapewniając jednocześnie spójne i skuteczne działanie podmiotów, w 

szczególności agencji europejskich, w celu wypracowania synergii.  

 

Dzięki omawianemu wnioskowi trzy agencje będą udzielać wsparcia organom krajowym i 

będą mogły działać wspólnie i skutecznie, pomagając tym organom w prowadzeniu operacji 

w zakresie kontroli, bezpieczeństwa i nadzoru, poprzez zapewnienie im wyposażenia, szkoleń 

i wymiany informacji, a także gwarantując niezbędną koordynację operacji 

wielowymiarowych. Współpraca ta ma pierwszorzędne znaczenie w obecnym kontekście, w 

którym znaczne przepływy migracyjne wymagają, by Unia okazała większą solidarność pod 

względem materialnym i humanitarnym.  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje omawiany wniosek, który 

ma pozwolić na dostosowanie uprawnień Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej wyłącznie w odniesieniu do współpracy w zakresie funkcji straży 

przybrzeżnej. O ile środki działania są krajowe, o tyle koordynacja funkcji straży 

przybrzeżnej może odbywać się tylko na szczeblu europejskim. 

POPRAWKI 

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

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Europejska Agencja Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej powinna dysponować 

niezbędnym wyposażeniem i 

pracownikami, wysyłanymi na wspólne 

operacje i szybkie interwencje na granicy. 

W tym celu, inicjując szybką interwencję 

na granicy na wniosek państwa 

członkowskiego lub w razie wystąpienia 

sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań, Europejska Agencja Straży 

Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc 

oddelegować europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej 

rezerwy, stanowiącego stałą służbę 

składającą się z niewielkiego odsetka 

łącznej liczby funkcjonariuszy straży 

granicznej w państwach członkowskich, 

który powinien liczyć co najmniej 1 500 

osób. Delegowanie europejskich zespołów 

straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu 

szybkiej rezerwy powinno być w razie 

potrzeby natychmiast uzupełniane przez 

dodatkowe europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej. 

(18) Europejska Agencja Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej powinna dysponować 

niezbędnym wyposażeniem i 

pracownikami, wysyłanymi na wspólne 

operacje i szybkie interwencje na granicy. 

W tym celu, podejmując szybką 

interwencję na granicy na wniosek państwa 

członkowskiego lub w razie wystąpienia 

sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań, Europejska Agencja Straży 

Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc 

oddelegować europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej 

rezerwy, stanowiącego stałą służbę 

składającą się z niewielkiego odsetka 

łącznej liczby funkcjonariuszy straży 

granicznej w państwach członkowskich, 

który powinien liczyć co najmniej 1500 

osób. W składzie tych zespołów powinni 

się również znaleźć tłumacze ustni lub 

osoby biegle władające zarówno językiem 

przyjmującego państwa członkowskiego, 

jak i językiem najbardziej 

rozpowszechnionym wśród osób, do 

których mają się zwracać. Delegowanie 

europejskich zespołów straży granicznej i 

przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy 

powinno być w razie potrzeby natychmiast 

uzupełniane przez dodatkowe europejskie 

zespoły straży granicznej i przybrzeżnej. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Transport małymi statkami 

nienadającymi się do żeglugi morskiej 

spowodował znaczny wzrost ofiar 

śmiertelnych wśród migrantów na 

zewnętrznych granicach morskich Unii. 

Współpraca między agencjami Unii w 

zakresie funkcji straży przybrzeżnej 

powinna między innymi poprawić 

zdolność operacyjną i techniczną 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz państw członkowskich 

w zakresie wykrywania tych niewielkich 

statków oraz zdolność Unii do 

reagowania. 

Uzasadnienie 

Napływ migrantów spowodował wzrost liczby wypadków śmiertelnych na morzu związanych z 

żeglugą w niedostosowanych statkach. Jednym z wielu celów współpracy europejskiej w 

zakresie funkcji straży przybrzeżnej jest poprawa zapobiegania katastrofom na morzu oraz 

zdolność szybkiej interwencji.  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Europejska Agencja Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej powinna monitorować i 

wspierać rozwój badań naukowych 

mających znaczenie dla kontroli granic 

zewnętrznych, w tym badań w zakresie 

stosowania zaawansowanych technologii 

nadzoru, oraz przekazywać te informacje 

państwom członkowskim i Komisji. 

(24) Europejska Agencja Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej powinna monitorować i 

wspierać rozwój badań naukowych 

mających znaczenie dla kontroli granic 

zewnętrznych, w tym badań w zakresie 

stosowania zaawansowanych technologii 

nadzoru, oraz przekazywać te informacje 

państwom członkowskim, Komisji i 

wszystkim innym zaangażowanym 

agencjom, w tym Europejskiej Agencji 

Kontroli Rybołówstwa. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) W celu wzmocnienia europejskiej 

współpracy w zakresie funkcji straży 

przybrzeżnej oraz lepszego wykorzystania 

informacji, potencjału i systemów już 

dostępnych na szczeblu unijnym 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej powinna promować wymianę 

informacji z Europejską Agencją Kontroli 

Rybołówstwa, Europejską Agencją 

Bezpieczeństwa Morskiego oraz innymi 

organami i agencjami Unii takimi jak 

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Europejska współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej musi opierać się w 

szczególności na systemach informacji i potencjale dostępnym już na szczeblu europejskim, 

umożliwiając lepszą synergię tego potencjału. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27b) Współpraca w zakresie funkcji 

straży granicznej, w szczególności dzięki 

wzmocnieniu współpracy między 

władzami krajowymi i trzema właściwymi 

agencjami unijnymi (Europejską Agencją 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

Europejską Agencją Kontroli 

Rybołówstwa i Europejską Agencją 

Bezpieczeństwa Morskiego), nie powinna 

mieć wpływu na podział kompetencji 

między wspomnianymi agencjami w 

odniesieniu do ich określonych misji ani 

podważać ich autonomii i niezależności 
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przy realizacji powierzonych im 

pierwotnie zadań. Taka współpraca 

powinna umożliwić stworzenie synergii 

między tymi agencjami, nie zmieniając 

wszakże ich deklaracji celów. 

Uzasadnienie 

Celem europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej nie jest ograniczenie 

mandatu EFCA. Jej zadaniem pozostanie organizowanie koordynacji operacyjnej w zakresie 

działalności kontrolnej i inspekcji połowów prowadzonych przez państwa członkowskie w 

poszanowaniu zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), aby zapewnić skuteczne i 

spójne stosowanie zasad tej polityki. Celem współpracy jest wzmocnienie tego głównego 

zadania, przy jednoczesnym ustanowieniu synergii, dzięki której poprawi się rozeznanie w 

sytuacji oraz zdolność interwencji na morzu. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 14 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a) „funkcja straży przybrzeżnej” 

oznacza wszystkie zadania w zakresie 

informowania, monitorowania, 

planowania, organizacji i działań 

powierzone władzom lokalnym, 

regionalnym, krajowym i europejskim 

posiadającym kompetencje wymagane do 

prowadzenia nadzoru nad wybrzeżami 

morskimi; do zadań tych należy między 

innymi zapewnienie bezpieczeństwa i 

pewności, akcje poszukiwawczo-

ratunkowe, kontrola granic, kontrola 

połowów, kontrola celna, ogólne 

stosowanie prawodawstwa i ochrona 

środowiska. 

Uzasadnienie 

Funkcja straży przybrzeżnej nie ogranicza się do kontroli granic Unii Europejskiej w 

kontekście migracji, ale umożliwia także wspieranie władz krajowych świadczących usługi, 

dostarczających informacji, sprzętu, szkoleń oraz koordynujących operacje prowadzone w 

różnych dziedzinach, takich jak kontrola połowów, zapobieganie zanieczyszczeniu wód 

morskich, piractwu oraz wszelkim rodzajom nielegalnego handlu. Definicja ta pozwala 

określić ramy współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej przewidzianej w art. 52. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ra) pośredniczy w przekazywaniu 

informacji, wyposażenia i wszystkich 

innych zasobów Europejskiej Agencji 

Kontroli Rybołówstwa i Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, jeżeli 

potrzebne jest ich wsparcie w celu 

wykonania szczególnych zadań, takich jak 

– ale nie wyłącznie – badania i 

ratownictwo. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja aktywnie nadzoruje działalność 

badawczą i innowacyjną mającą znaczenie 

dla kontroli granic zewnętrznych, 

obejmującą stosowanie zaawansowanych 

technologii nadzoru, na przykład zdalnie 

kierowanych bezzałogowych systemów 

powietrznych, oraz w dziedzinie 

powrotów, oraz wnosi w nią wkład. 

Agencja przekazuje wyniki tych badań 

Komisji i państwom członkowskim. 

Agencja może w razie potrzeby 

wykorzystywać te wyniki we wspólnych 

operacjach, szybkich interwencjach na 

granicy, operacjach powrotowych i 

interwencjach powrotowych. 

1. Agencja aktywnie nadzoruje działalność 

badawczą i innowacyjną mającą znaczenie 

dla kontroli granic zewnętrznych, 

obejmującą stosowanie zaawansowanych 

technologii nadzoru, na przykład zdalnie 

kierowanych bezzałogowych systemów 

powietrznych, oraz w dziedzinie 

powrotów, oraz wnosi w nią wkład. 

Agencja przekazuje wyniki tych badań 

Komisji i państwom członkowskim oraz 

wszystkim innym zaangażowanym 

agencjom, w tym Europejskiej Agencji 

Kontroli Rybołówstwa. Agencja może w 

razie potrzeby wykorzystywać te wyniki 

we wspólnych operacjach, szybkich 

interwencjach na granicy, operacjach 

powrotowych i interwencjach 

powrotowych. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 52a 

 Ocena europejskiej współpracy w zakresie 

funkcji straży przybrzeżnej 

 1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Komisja przedstawi Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

zawierające ocenę wdrożenia europejskiej 

współpracy w zakresie funkcji straży 

przybrzeżnej. W sprawozdaniu tym 

przeanalizowane i przedstawione zostaną 

w szczególności:  

 a) zasady współpracy między Europejską 

Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

Europejską Agencją Kontroli 

Rybołówstwa i Europejską Agencją 

Bezpieczeństwa Morskiego, a także 

współpracy z państwami członkowskimi; 

 b) zadania wykonane w ramach 

współpracy oraz ich wyniki przedstawione 

w danych liczbowych, w szczególności 

dotyczące kontroli rybołówstwa; 

 c) korzyści z tej współpracy w postaci 

lepszego zrozumienia sytuacji na morzu, 

działań operacyjnych oraz szybkiej reakcji 

na sytuacje kryzysowe na morzu;  

 d) zasoby finansowe wykorzystane w 

ramach tej współpracy. 

 2. Europejska Agencja Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej, Europejska Agencja 

Kontroli Rybołówstwa i Europejska 

Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, a 

także państwa członkowskie przedstawiają 

Komisji informacje niezbędne do 

przeprowadzenia oceny, o której mowa w 

ust. 1. 
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Uzasadnienie 

Europejska współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej została zainicjowana w wyniku 

projektu pilotażowego Parlamentu na rok 2016. Parlament pragnie być informowany o jego 

wynikach i synergii osiągniętej dzięki temu projektowi. 
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