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Projekt sprawozdania (PE 370.254v01-00)
Sarah Ludford
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wglądu do danych Systemu Informacji Wizowej 
dla organów państw członkowskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz
dla Europolu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom oraz w celu wykrywania i ścigania tych przestępstw

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0600 – C6 0053/2006 – 2005/0232(CNS))

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a. wzywa Radę do zadbania o to, by niniejsza decyzja weszła w życie dopiero po wejściu w 
życie decyzji ramowej 2005/XX/JI Rady w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;

Or. de

Uzasadnienie 

Niezwykle ważne jest, by decyzja ramowa zaczęła obowiązywać przed wejściem w życie 
niniejszej decyzji. Kwestię tę należy podkreślić w tym miejscu, by stała się ona podstawą 
rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Wniosek dotyczący decyzji
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 1

(1) Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 
czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Systemu Informacji Wizowej stworzyła 
System Informacji Wizowej tj. system 
wymiany informacji wizowych między 
Państwami Członkowskimi. Ustanowienie 
Systemu Informacji Wizowej stanowi jedną 
z głównych inicjatyw w ramach działań UE 
w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa. Jednym z celów Systemu 
Informacji Wizowej jest przyczynienie się 
do lepszego zarządzania wspólną polityką 
wizową, zwiększenia bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zwalczania terroryzmu.

(1) Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 
czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Systemu Informacji Wizowej stworzyła 
System Informacji Wizowej tj. system 
wymiany informacji wizowych między 
państwami członkowskimi.  Ustanowienie 
Systemu Informacji Wizowej stanowi jedną 
z głównych inicjatyw w ramach działań UE 
w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa. Celem Systemu Informacji 
Wizowej jest przyczynienie się do lepszego 
zarządzania wspólną polityką wizową.
Zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego 
i skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu 
stanowią korzyści wynikające z tego 
systemu.

Or. en

Uzasadnienie 

Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między podstawowym celem Systemu Informacji 
Wizowej a wynikającymi z niego korzyściami.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 1

(1) Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 
czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Systemu Informacji Wizowej stworzyła 
System Informacji Wizowej tj. system 
wymiany informacji wizowych między 
Państwami Członkowskimi. Ustanowienie 
Systemu Informacji Wizowej stanowi jedną 
z głównych inicjatyw w ramach działań UE 
w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i 

(1) Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 
czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Systemu Informacji Wizowej stworzyła 
System Informacji Wizowej tj. system 
wymiany informacji wizowych między 
państwami członkowskimi.  Ustanowienie 
Systemu Informacji Wizowej stanowi jedną 
z głównych inicjatyw w ramach działań UE 
w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i 
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bezpieczeństwa. Jednym z celów Systemu 
Informacji Wizowej jest przyczynienie się 
do lepszego zarządzania wspólną polityką 
wizową, zwiększenia bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zwalczania terroryzmu.

bezpieczeństwa. System Informacji Wizowej 
powinien mieć na celu lepsze zarządzanie
wspólną polityką wizową, a także powinien 
przyczyniać się do zwiększenia 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zwalczania 
terroryzmu w ściśle określonych i 
nadzorowanych warunkach.

Or. en

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 3

(3) W zwalczaniu terroryzmu i innych 
poważnych przestępstw niezwykle istotne 
jest, aby odpowiednie służby miały dostęp 
do pełnych i aktualnych informacji 
dotyczących właściwych dziedzin. Właściwe 
służby krajowe w Państwach Członkowskich 
potrzebują do wykonywania swoich działań 
odpowiednich informacji. Informacje 
zgromadzone w Systemie Informacji 
Wizowej mogą okazać się istotne do celów 
zapobiegania terroryzmowi i innym 
poważnym przestępstwom oraz do ich 
zwalczania, dlatego też powinny zostać 
udostępnione do wglądu organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
wewnętrzne.

(3) W zwalczaniu terroryzmu i innych 
poważnych przestępstw niezwykle istotne 
jest, aby odpowiednie służby miały dostęp 
do pełnych i aktualnych informacji 
dotyczących właściwych dziedzin. Właściwe 
służby krajowe w państwach członkowskich
potrzebują do wykonywania swoich działań 
odpowiednich informacji. Informacje 
zgromadzone w Systemie Informacji 
Wizowej mogą okazać się istotne do celów 
zapobiegania terroryzmowi i innym 
poważnym przestępstwom oraz do ich 
zwalczania, dlatego też powinny zostać 
udostępnione do wglądu organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
wewnętrzne na zasadach określonych w 
niniejszej decyzji.

Or. el

Uzasadnienie

Zawsze należy uwzględniać zasady, na jakich baza danych Systemu Informacji Wizowej jest 
udostępniana na potrzeby śledztwa prowadzonego w poważnych przestępstwach.

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 6

(6) Konieczne jest określenie właściwych (6) Konieczne jest określenie właściwych 
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organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwach 
Członkowskich oraz centralnych punktów 
kontaktowych, a także odpowiednio 
uprawnionego personelu, który będzie miał 
wgląd do danych zgromadzonych w 
Systemie Informacji Wizowej w 
szczególnych celach zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
rodzajom przestępstw i wykroczeń, w 
odniesieniu do których Europol ma 
kompetencje do działania, oraz wykrywania 
i ścigania tych przestępstw, w zakresie 
koniecznym do wykonywania swoich 
obowiązków.

organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach 
członkowskich oraz centralnych punktów 
kontaktowych, a także odpowiednio 
uprawnionego personelu, który będzie miał 
wgląd do danych zgromadzonych w 
Systemie Informacji Wizowej na zasadach 
określonych w niniejszej decyzji w 
szczególnych celach zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
rodzajom przestępstw i wykroczeń, w 
odniesieniu do których Europol ma 
kompetencje do działania, oraz wykrywania 
i ścigania tych przestępstw, w zakresie 
koniecznym do wykonywania swoich 
obowiązków.

Or. el

Uzasadnienie

Zawsze należy uwzględniać zasady, na jakich baza danych Systemu Informacji Wizowej jest 
udostępniana na potrzeby śledztwa prowadzonego w poważnych przestępstwach.

Poprawkę złożyli Martine Roure i Michael Cashman

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 7

(7) Aby chronić dane osobowe, a 
szczególnie aby uniemożliwić stały dostęp 
do systemu, przetwarzanie danych Systemu 
Informacji Wizowej powinno być możliwe 
tylko w określonych przypadkach. Organy
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne i Europol powinny w związku z 
tym przeszukiwać dane zgromadzone w 
Systemie Informacji Wizowej wyłącznie gdy 
zaistnieją uzasadnione powody i materiał 
faktyczny.

(7) Aby chronić dane osobowe, a 
szczególnie aby uniemożliwić stały dostęp 
do systemu, przetwarzanie danych Systemu 
Informacji Wizowej powinno być możliwe 
tylko w określonych przypadkach. Organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne i Europol powinny w związku z 
tym przeszukiwać dane zgromadzone w 
Systemie Informacji Wizowej wyłącznie gdy 
zaistnieją uzasadnione powody i materiał 
faktyczny oraz kiedy na podstawie 
zaistniałych faktów mogą dowieść, że 
przetwarzanie danych osobowych 
zgromadzonych w Systemie Informacji 
Wizowej jest rzeczywiście niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom karnym, 
prowadzenia związanego z nimi 
dochodzenia, wykrywania przestępstw 
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karnych lub prowadzenia w związku z nimi 
postępowania sądowego. 

Or. fr

Uzasadnienie 

Istotne jest wzmocnienie zasady, zgodnie z którą dane mogą być wykorzystywane jedynie w 
jasno określonym celu.

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 7

(7) Aby chronić dane osobowe, a 
szczególnie aby uniemożliwić stały dostęp 
do systemu, przetwarzanie danych Systemu 
Informacji Wizowej powinno być możliwe 
tylko w określonych przypadkach. Organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne i Europol powinny w związku z 
tym przeszukiwać dane zgromadzone w
Systemie Informacji Wizowej wyłącznie,
gdy zaistnieją uzasadnione powody i 
materiał faktyczny.

(7) Aby chronić dane osobowe, a 
szczególnie aby uniemożliwić stały dostęp 
do systemu, dostęp do danych Systemu 
Informacji Wizowej i ich przetwarzanie 
powinno być możliwe tylko w określonych 
przypadkach. Organy odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo wewnętrzne i Europol 
powinny w związku z tym przeszukiwać 
dane zgromadzone w Systemie Informacji 
Wizowej wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszej decyzji.

Or. el

Uzasadnienie

Zawsze należy uwzględniać zasady, na jakich baza danych Systemu Informacji Wizowej jest 
udostępniana na potrzeby śledztwa prowadzonego w poważnych przestępstwach.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

7a) Przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych w niniejszej decyzji uzupełniają 
przepisy decyzji ramowej Rady w sprawie 
ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
(2005/XX/JI), które muszą zacząć 
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obowiązywać przed wejściem w życie 
niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka dodaje do uzasadnienia treść art. 13 ust. 2 punkt b wniosku Komisji.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 30
Artykuł 1

Niniejsza decyzja określa zasady 
udostępniania organom Państw 
Członkowskich odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 
Europejskiemu Urzędowi Policji danych 
Systemu Informacji Wizowej w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom oraz w celu wykrywania i 
ścigania tych przestępstw.

Niniejsza decyzja określa zasady 
udostępniania, w ściśle określonych 
okolicznościach i pod surowymi 
warunkami, rozpatrując każdy przypadek 
indywidualnie, organom państw 
członkowskich odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 
Europejskiemu Urzędowi Policji danych 
Systemu Informacji Wizowej w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom oraz w celu wykrywania i 
ścigania tych przestępstw.

Or. en

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 31
Artykuł 3 ustęp 1

1. Organy odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo wewnętrzne, upoważnione 
w każdym Państwie Członkowskim do 
wglądu do danych zgromadzonych w 
Systemie Informacji Wizowej zgodnie z 
niniejszą decyzją są wymienione w 
Załączniku.

1. Organy odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo wewnętrzne, które po 
zatwierdzeniu przez właściwą władzę 
sądową są upoważnione w każdym państwie 
członkowskim do wglądu do danych 
zgromadzonych w Systemie Informacji 
Wizowej zgodnie z niniejszą decyzją są 
wymienione w Załączniku.

Or. el
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia stałego niekontrolowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie 
Informacji Wizowej musi istnieć sądowy nadzór nad różnymi śledztwami oraz prośbami o 
dostęp do bazy danych.

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 3

3. Każdy centralny punkt kontaktowy 
korzysta z Systemu Informacji Wizowej w 
imieniu organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwie 
Członkowskim, w którym został 
wyznaczony.

3. Każdy centralny punkt kontaktowy 
korzysta z Systemu Informacji Wizowej w 
imieniu organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie 
członkowskim, w którym został wyznaczony, 
po otrzymaniu upoważnienia od właściwej 
władzy sądowej.

Or. el

Uzasadnienie

W celu uniknięcia stałego niekontrolowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie 
Informacji Wizowej musi istnieć sądowy nadzór nad różnymi śledztwami oraz prośbami o 
dostęp do bazy danych.

Poprawkę złożyli Martine Roure i Michael Cashman

Poprawka 33
Artykuł 5 ustęp 1 litera aa) (nowa)

(aa) o wglądzie do danych decyduje się 
zawsze indywidualnie w każdym przypadku, 
w ustalonych okolicznościach i w 
określonych celach;

Or. fr

Uzasadnienie 

Istotne jest, aby podkreślić, że o wglądzie odpowiedzialnych organów do danych, które 
zgromadzone zostały w celu innym niż zapobieganie i wykrywanie przestępstw karnych nalaży 
decydować w każdym przypadku indywidualnie, z poszanowanie zasady celowości tak, aby 
niedopuścić do systematycznego do nich wglądu.
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Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) wgląd do danych zgromadzonych w 
systemie musi być konieczny w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom lub w celu ich wykrywania i 
ścigania;

b) wgląd do danych zgromadzonych w 
systemie musi być konieczny, odpowiedni i 
proporcjonalny w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom lub w celu ich 
wykrywania i ścigania;

Or. en

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 35
Artykuł 5 ustęp 1 litera d a) (nowa)

(da) w oparciu o poprzedzające zasady na 
dostęp do bazy danych udzielić zgody muszą 
właściwe władze sądowe.

Or. el

Uzasadnienie

W celu uniknięcia stałego niekontrolowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie 
Informacji Wizowej musi istnieć sądowy nadzór nad różnymi śledztwami oraz prośbami o 
dostęp do bazy danych.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 36
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Pola z danymi wymienione w ust. 2 lit. 
e „cel podróży” oraz ust. 2 lit. i „fotografie” 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w 
połączeniu z innym polem danych.

Or. de

Uzasadnienie 

Powinno to zapobiec ryzyku „profilowania”, a także wykluczyć błędy związane z 
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dopasowywaniem zdjęć, które przy dzisiejszym stanie techniki wciąż są dość częste (por. także 
str. 4 opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych). Niniejsza poprawka odnosi się do 
art. 5 ust. 2a (nowy) sprawozdawczyni S. Ludford.

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 37
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

(a) zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 
ust. 1 lit. b) – d); oraz

(a) zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 
ust. 1 lit. b) – da); oraz

Or. el

Uzasadnienie

W celu uniknięcia stałego niekontrolowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie 
Informacji Wizowej musi istnieć sądowy nadzór nad różnymi śledztwami oraz prośbami o 
dostęp do bazy danych.

Poprawkę złożył Ioannis Varvitsiotis

Poprawka 38
Artykuł 6 ustęp 2a (nowy)

2a. Artykuł 8 dotyczący ochrony danych 
osobowych oraz artykuł 10 dotyczący 
prowadzenia rejestrów zawarte w niniejszej 
decyzji mają również zastosowanie w tym 
przypadku.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ochrony danych.

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 39
Artykuł 8 ustęp 1

1. Decyzja ramowa Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 

1. Decyzja ramowa Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
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sprawach karnych (2005/XX/JI) ma 
zastosowanie wobec przetwarzania danych 
osobowych na mocy niniejszej decyzji. 
Przetwarzanie danych osobowych jest 
nadzorowane przez niezależny krajowy 
organ nadzorujący ochronę danych lub 
organy określone w art. 30 decyzji ramowej 
Rady.

sprawach karnych (2005/XX/JI) ma 
zastosowanie wobec przetwarzania danych 
osobowych na mocy niniejszej decyzji. 
Przetwarzanie danych osobowych w 
państwach członkowskich jest nadzorowane 
przez niezależny krajowy organ nadzorujący 
ochronę danych lub organy określone w art. 
30 decyzji ramowej Rady.

Or. en

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 9.

Należy wyraźnie podkreślić, że niniejszy ustęp dotyczy przetwarzania danych osobowych w 
państwach członkowskich.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 40
Artykuł 8 ustęp 1

1. Decyzja ramowa Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych (2005/XX/JI) ma 
zastosowanie wobec przetwarzania danych 
osobowych na mocy niniejszej decyzji. 
Przetwarzanie danych osobowych jest 
nadzorowane przez niezależny krajowy 
organ nadzorujący ochronę danych lub 
organy określone w art. 30 decyzji ramowej 
Rady.

1. Decyzja ramowa Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych (2005/XX/JI) ma 
zastosowanie wobec przetwarzania danych 
osobowych na mocy niniejszej decyzji. 
Przetwarzanie danych osobowych jest 
nadzorowane przez niezależny krajowy 
organ nadzorujący ochronę danych lub 
organy określone w art. 30 decyzji ramowej 
Rady. Powyższe odnosi się również do 
władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
wewnętrzne w państwach członkowskich, w 
których rozporządzenie o Systemie 
Informacji Wizowej nie ma zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie 

Ważną sprawą jest podkreślenie, że decyzja ramowa Rady wymieniona w ustępie 1 
niniejszego artykułu odnosi się także do tych państw członkowskich, w których rozporządzenie 
o Systemie Informacji Wizowej nie ma zastosowania, co oznacza, że państwa te również 
muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ramowej decyzji Rady.
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Poprawkę złożyli Martine Roure i Michael Cashman

Poprawka 41
Artykuł 8 ustęp 2

2. Przetwarzanie danych osobowych przez 
Europol na mocy niniejszej decyzji odbywa 
się zgodnie z Konwencją o Europolu i jest 
nadzorowane przez niezależny wspólny 
organ nadzorczy ustanowiony w art. 24 
Konwencji.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez 
Europol na mocy niniejszej decyzji odbywa 
się zgodnie z Konwencją o Europolu i z 
decyzją ramową Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych (2005/XX/JAI) i będzie
nadzorowane przez niezależny wspólny 
organ nadzorczy ustanowiony w art. 24 
Konwencji.

Or. fr

Uzasadnienie 

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji ramowej Rady w sprawie 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych (2005/XX/JAI) przewiduje docelowo zbieżność zasad ochrony 
przewidzianych w Konwencji o Europolu z zasadami określonymi w decyzji ramowej.

Poprawkę złożyli Martine Roure i Michael Cashman

Poprawka 42
Artykuł 8 ustęp 5

5. Transfer danych osobowych uzyskanych z 
Systemu Informacji Wizowej przez organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne oraz przez Europol jest 
zakazany, z wyjątkiem przypadków, gdy 
dane są przekazywane właściwym organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
wewnętrzne w Państwach Członkowskich, 
zgodnie z zasadami i celami określonymi w 
art. 5 i 6 oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony danych 
osobowych, o których mowa w tym 
artykule. 

5. Transfer danych osobowych uzyskanych z 
Systemu Informacji Wizowej przez organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne oraz przez Europol jest 
zakazany, z wyjątkiem przypadków, gdy 
dane są przekazywane właściwym organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
wewnętrzne w Państwach Członkowskich, 
zgodnie z zasadami i celami określonymi w 
art. 5 i 6 oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony danych 
osobowych, o których mowa w tym 
artykule. Krajowy organ lub organa 
odpowiedzialne za kontrolę i ochronę 
danych upewniają się co do faktu, że 
każdorazowe dalsze przekazane danych 



PE 372.109v01-00 12/14 AM\611177PL.doc

PL

osobowych innemu odpowiedniemu 
organowi w danym państwie członkowskim 
odbywa się z poszanowaniem pierwotnego 
celu, w którym dokonano wglądu do tych 
danych.

Or. fr

Uzasadnienie 

Dalsze przekazanie danych osobowych nie może powodować przerwania ochrony danych. 
Dalsze przekazanie danych powinno być możliwe tylko pod warunkiem, że odpowiedzialny 
organ, który wchodzi w posiadanie danych dąży do tego samego celu, dla którego początkowo 
dokonano wglądu do danych osobowych zgromadzonych w Systemie Informacji Wizowej.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 43
Artykuł 8 ustęp 7 a (nowy) 

7a. Państwa członkowskie przewidują 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje karne za przestępstwa popełnione 
umyślnie, stanowiące poważne naruszenie 
przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą 
decyzją.
Środki odstraszające, które obejmują 
sankcje karne i/lub administracyjne, są 
również przewidziane za poważne 
zaniedbania ze strony uprawnionych 
użytkowników.

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 44
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. Niniejszy artykuł odnosi się również do 
władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
wewnętrzne w państwach członkowskich, w 
których rozporządzenie o Systemie 
Informacji Wizowej nie ma zastosowania.
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Or. en

Uzasadnienie 

Ważną sprawą jest podkreślenie, że decyzja ramowa Rady wymieniona w ustępie 1 
niniejszego artykułu odnosi się także do tych państw członkowskich, w których rozporządzenie 
o Systemie Informacji Wizowej nie ma zastosowania, co oznacza, że państwa te również 
muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ramowej decyzji Rady.

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 45
Artykuł 12 ustęp 1

1. Komisja dba o to, aby istniały systemy 
monitorujące funkcjonowanie Systemu 
Informacji Wizowej zgodnie z niniejszą 
decyzją pod względem celów, wyników, 
efektywności kosztów i jakości działań.

1. Komisja dba o to, aby istniały systemy 
monitorujące funkcjonowanie Systemu 
Informacji Wizowej zgodnie z niniejszą 
decyzją pod względem celów, wyników, 
efektywności kosztów, jakości działań oraz 
legalności przetwarzania danych. 

Or. en

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka stanowi jedynie wyjaśnienie. Zastępuje poprawkę 19.

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 46
Artykuł 12 ustęp 2

2. W dwa lata po rozpoczęciu 
funkcjonowania Systemu Informacji 
Wizowej, a następnie co dwa kolejne lata 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat technicznych aspektów 
funkcjonowania Systemu Informacji 
Wizowej w ramach niniejszej decyzji. 
Sprawozdanie to obejmuje informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
System Informacji Wizowej w odniesieniu 
do wskaźników liczbowych określonych 
pierwotnie przez Komisję.

2. W dwa lata po rozpoczęciu 
funkcjonowania Systemu Informacji 
Wizowej, a następnie co dwa kolejne lata 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat legalności przetwarzania danych oraz
technicznych aspektów funkcjonowania 
Systemu Informacji Wizowej w ramach 
niniejszej decyzji. Sprawozdanie to 
obejmuje ocenę rejestrów, o których mowa 
w art. 10 oraz informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez System 
Informacji Wizowej w odniesieniu do 
wskaźników liczbowych określonych 
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pierwotnie przez Komisję. Jest ono 
analizowane przez Parlament Europejski i 
Radę. Państwa członkowskie i Europol 
odpowiadają na wszelkie pytania instytucji 
w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 20. Dodaje jedynie, że również Europol odpowiada 
na pytania instytucji.

Poprawkę złożyła Sarah Ludford

Poprawka 47
Artykuł 12 ustęp 3

3. W cztery lata po rozpoczęciu 
funkcjonowania Systemu Informacji 
Wizowej, a następnie co cztery kolejne lata 
Komisja opracowuje całościową ocenę 
Systemu Informacji Wizowej zgodnie z 
niniejszą decyzją. Ocena ta zawiera 
porównanie osiągniętych wyników z celami 
oraz ocenę zasadności i racjonalności 
podstaw niniejszej decyzji, jak również 
wszystkie konsekwencje dla przyszłych 
działań. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
zawierające ocenę.

3. W cztery lata po rozpoczęciu 
funkcjonowania Systemu Informacji 
Wizowej, a następnie co cztery kolejne lata 
Komisja opracowuje całościową ocenę 
Systemu Informacji Wizowej zgodnie z 
niniejszą decyzją. Ocena ta zawiera 
porównanie osiągniętych wyników z celami, 
w tym ocenę legalności przetwarzania 
danych, oraz ocenę zasadności i 
racjonalności podstaw niniejszej decyzji, jak 
również wszystkie konsekwencje dla 
przyszłych działań. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania zawierające ocenę. Są one 
analizowane przez Parlament Europejski i 
Radę. Państwa członkowskie i Europol 
odpowiadają na wszelkie pytania instytucji 
w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka stanowi jedynie wyjaśnienie. Zastępuje poprawkę 21.


