
AM\618726PL.doc PE 374.394v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

8.6.2006 PE 374.394v01-00

POPRAWKI 58-61

Projekt sprawozdania (PE 371.980v01-00)
Ewa Klamt
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk 
Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 58
Artykuł 4 ustęp 2 litera b a) (nowa)

ba) decyzje podejmowane w ramach 
procedur priorytetowych lub 
przyspieszonych.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawą kluczową jest możliwość korzystania z dokładnych liczb dotyczących zastosowania 
procedury priorytetowej i przyspieszonej. Podczas gdy tekst w obecnym brzmieniu umieszcza 
wspomniane procedury w szerszej kategorii odmowy udzielenia ochrony, należałoby utworzyć 
odrębną kategorię, przewidzianą specjalnie w tym celu. Uzasadnione jest to dużym 
znaczeniem ilościowym tej specyficznej kategorii. We Francji, zgodnie z danymi rocznego 
raportu OFPRA (Francuski Urząd ds. ochrony uchodźców i osób nie posiadających 
obywatelstwa), w 2005r. w przypadku 23% wniosków o azyl zastosowano procedurę 
priorytetową (liczbę tę tłumaczy między innymi lista "krajów pewnego pochodzenia" oraz 
podwyższona liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy). Należy jednak dodać, że 
liczba wniosków rozpatrywanych pozytywnie w przypadku osób, w stosunku do których 
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stosowana jest procedura priorytetowa, wynosi około 2% w OFPRA. Dane te stanowią zatem 
również ważny wskaźnik poziomu gwarancji przyznawanych osobom wnioskującym o azyl.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 59
Artykuł 8 ustęp 1

1. Komisja może ustalić dalsze określone 
poniżej rozbicia, zgodnie z procedurą o 
której mowa w art. 11 ust. 2, dla 
następujących statystyk:

1. Komisja może ustalić dalsze określone 
poniżej rozbicia, zgodnie z procedurą o 
której mowa w art. 11 ust. 2. W ramach tej 
procedury Parlament Europejski posiada te 
same uprawnienia co Rada w zakresie 
odwoływania delegacji. Kolejne rozbicia 
istnieją dla następujących statystyk:

Or. en

Uzasadnienie

Jako współ-legislator Parlament Europejski musi posiadać te same uprawnienia co Rada do 
odwoływania delegacji Komisji realizując zadania wykonawcze. W ramach obecnej 
procedury Parlament nie ma takich uprawnień.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 60
Artykuł 8 ustęp 1 litera c) punkt iii a) (nowy)

iiia) czasu przetworzenia wniosków o 
ochronę;

Or. en

Uzasadnienie

W celu opracowania efektywnej polityki w dziedzinie migracji należy określić czas, w jakim 
przetwarzane są wnioski o ochronę międzynarodową.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 61
Artykuł 8 ustęp 1 litera e) punkt v a) (nowy)
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va) czasu przetwarzania wniosków o 
zezwolenie na pobyt;

Or. en

Uzasadnienie

W celu opracowania efektywnej polityki w dziedzinie migracji należy określić czas, w jakim 
przetwarzane są wnioski o zezwolenie na pobyt.


