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Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne 
działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 
(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0631),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C8-0406/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
grudnia 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r.2,

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 21 marca 2019 r. 
upoważniającą Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji i do 
sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 1 
kwietnia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

1 Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 62.
2 Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 74.



– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-
0076/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do 
niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2018)0330A

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 
kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/... w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia 
rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/1896.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ewentualnych 

mechanizmów gwarantujących atrakcyjność Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej

Oczekuje się, że w najbliższych latach Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

będzie musiała stawić czoła licznym wyzwaniom, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby 

w zakresie rekrutacji i zatrzymywania wykwalifikowanej kadry z możliwie najszerszego 

obszaru geograficznego. Z uwagi na mandat Agencji i wysoką liczbę jej pracowników 

zasadnicze znaczenie ma zbadanie, jakie mechanizmy umożliwiłyby zagwarantowanie jej 

atrakcyjności jako pracodawcy w drodze dopasowania zarobków personelu Agencji w 

Warszawie, zgodnie z obowiązującym prawem Unii.

W związku z powyższym Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji o dokonanie oceny 

podstawy i warunków wprowadzenia odpowiedniego mechanizmu, zwłaszcza w kontekście 

wniosków dotyczących przeglądu Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej 

i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowionego na mocy 

rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/681. Bez względu na swój kształt 

mechanizm ten będzie współmierny do znaczenia założonych celów oraz nie będzie 

skutkował nierównym traktowaniem pracowników instytucji, organów, urzędów i agencji 

Unii, jeżeli takie instytucje, organy, urzędy i agencje Unii będą miały do czynienia z podobną 

sytuacją.

1 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. 


