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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(KOM(2005)0375)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0279/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
szacunków co do liczby osób nielegalnie 
zamieszkujących państwa członkowskie. 
Państwa członkowskie nie powinny 
dostarczać Komisji (Eurostatowi) 
podobnych szacunków lub danych na 
temat takich osób, nawet gdyby osoby te 
były uwzględniane w sondażach liczby 
ludności.

Uzasadnienie

Cechą charakterystyczną nielegalnego zamieszkiwania jest brak naukowo uzasadnionych 
  

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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danych statystycznych. Niemożliwe jest także dokonanie statystycznych szacunków. Dlatego 
też odnośne niepotwierdzone dane nie powinny być włączane do wspólnotowych statystyk. 

Dane te mogą być jednak wykorzystywane w związku z badaniami liczby ludności 
prowadzonymi w drodze sondaży.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

(12a) W rezolucji w sprawie zastosowania 
prawa o usługach finansowych z dnia 5 
lutego 2002 r. Parlament Europejski 
postulował przyznanie Parlamentowi i 
Radzie równorzędnej roli w nadzorowaniu 
sposobu pełnienia przez Komisję jej zadań 
wykonawczych, aby dać wyraz 
uprawnieniom legislacyjnym Parlamentu 
wynikające z art. 251 traktatu WE.
Przewodniczący Komisji poparł ten 
postulat w uroczystym oświadczeniu 
złożonym tego samego dnia w 
Parlamencie.W dniu 11 grudnia 2002 r. 
Komisja zaproponowała zmiany do decyzji 
nr 1999/468/WE (KOM(2002)0719 
zmieniony w dniu 22.04.2004 r 
KOM(2004)0324 wersja ostateczna).
Parlament Europejski nie uważa, by 
niniejszy wniosek chronił jego 
uprawnienia legislacyjne. Parlament 
Europejski jest zdania, że Parlament 
Europejski i Rada powinny mieć 
możliwość dokonania oceny skutków 
przyznania Komisji uprawnień 
wykonawczych w określonym czasie. Z 
tego względu stosowne jest ograniczenie 
okresu, w którym Komisja może 
przyjmować środki wykonawcze.

Poprawka 3
Artykuł 1 litera b

(b) obywatelstwa i kraju urodzenia osób 
fizycznych, posiadających zwyczajowe 
miejsce zamieszkania na terytorium 
Państw Członkowskich;

(b) obywatelstwa i kraju urodzenia osób 
posiadających zwyczajowe miejsce 
zamieszkania na terytorium państw 
członkowskich;
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Uzasadnienie

Termin „fizycznych” nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1 litera a

(a) „zwyczajowe miejsce zamieszkania” 
oznacza miejsce, w którym osoba zwykle 
spędza czas dzienny wolny od pracy, 
niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, wakacjami, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
interesami, leczeniem medycznym czy 
pielgrzymkami religijnymi;

(a) „zwyczajowe miejsce zamieszkania” 
oznacza miejsce, w którym osoba zwykle 
spędza czas dzienny wolny od pracy, 
niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, wakacjami, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
interesami, leczeniem medycznym czy 
pielgrzymkami religijnymi lub w 
przypadku braku takiego miejsca, miejsce 
legalnego pobytu lub miejsce 
zameldowania

Uzasadnienie

Aby termin„zwyczajowe miejsce zamieszkania” miał zastosowanie, należy zezwolić na 
uznanie miejsca legalnego pobytu lub miejsca zameldowania na potrzeby krajów 
prowadzących rejestr ludności.

Poprawka 5
Artykuł 2 ustęp 1 litera b

(b) „imigracja” oznacza działanie, w 
wyniku którego osoba fizyczna ustanawia 
swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania 
na terytorium Państwa Członkowskiego na 
okres, który wynosi przynajmniej 
dwanaście miesięcy, lub przewiduje się, że 
wyniesie 12 miesięcy, będąc uprzednio 
rezydentem innego Państwa 
Członkowskiego lub państwa trzeciego;

(b) „imigracja” oznacza działanie, w 
wyniku którego osoba ustanawia swoje 
zwyczajowe miejsce zamieszkania na 
terytorium państwa członkowskiego na 
okres, który wynosi przynajmniej 
dwanaście miesięcy, lub przewiduje się, że 
wyniesie 12 miesięcy, będąc uprzednio 
rezydentem innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego;

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Przyjęcie jej będzie 
wymagało wprowadzenia odpowiednich 
zmian w całym tekście.)
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Uzasadnienie

Termin „fizycznych” nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1 litera (c a) (nowa)

(ca) „obywatelstwo” oznacza szczególną 
więź prawną pomiędzy osobą a państwem, 
z którego osoba ta się wywodzi nabytą 
poprzez urodzenie lub naturalizację, 
niezależnie od tego, czy odbywa się ona 
poprzez deklarację, wybór, małżeństwo 
lub w inny sposób zgodny z krajowymi 
przepisami prawnymi

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zdefiniowanie kluczowego terminu zastosowanego w niniejszym 
rozporządzeniu. Definicja ta została zaczerpnięta z zaleceń Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 1 litera (c b) (nowa)

(cb) „kraj urodzenia” oznacza kraj 
zamieszkania (w obrębie aktualnych 
granic, jeżeli są one znane) matki w czasie 
narodzin lub w przypadku braku takiej 
informacji, kraj (w obrębie aktualnych 
granic, jeżeli są one znane), w którym 
miały miejsce narodziny

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zdefiniowanie kluczowego terminu zastosowanego w niniejszym 
rozporządzeniu; wspomniane kraje winny być rozpatrywane w ich aktualnych granicach. 
Jeżeli aktualne granice nie mają zastosowania, możliwe jest zastosowanie innych definicji 
(np. granice w czasie narodzin). Definicja ta została zaczerpnięta z zaleceń ONZ.

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1 litera (m a) (nowa)

(ma) „granice zewnętrzne” oznacza 
granice zewnętrzne zgodnie z definicją 
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podaną w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
562/2006/WE z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiającego wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen)1.
___________
1 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zdefiniowanie kluczowego terminu zastosowanego w niniejszym 
rozporządzeniu. Wspomniane rozporządzenie zawiera wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks granicznych Schengen).

Poprawka 9
Artykuł 2 ustęp 1 litera (m b) (nowa)

(mb) „obywatele państw trzecich, którym 
nie zezwolono na wjazd” oznacza 
obywateli krajów trzecich, którym nie 
zezwolono na wjazd na granicy 
zewnętrznej, ponieważ osoby te nie 
spełniają wszystkich warunków wjazdu 
określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
nr 562/2006/WE i nie należą do kategorii 
osób wymienionych w art. 5 ust. 4 tego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zdefiniowanie kluczowego terminu zastosowanego w niniejszym 
rozporządzeniu. Dodano definicję zgodną z definicją CIREFI (Centrym na rzecz Informacji, 
Dyskusji i Wymiany w dziedzinie Przekraczania Granic i Imigracji).

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 1 litera (m c) (nowa)

(mc) „obywatele państw trzecich, co do 
których stwierdzono nielegalne 
przebywanie” oznacza obywateli krajów 
trzecich oficjalnie przebywających na 
terytorium państwa członkowskiego, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki pobytu lub zamieszkania w tym 
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państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zdefiniowanie kluczowego terminu zastosowanego w niniejszym 
rozporządzeniu. Definicja opiera się na definicji zawartej w kodeksie granicznym Schengen. Z 
uwagi na fakt, że art. 13 tego kodeksu wymaga przedstawiania statystyk odmowy wjazdu, w 
dalszej części tekstu rozporządzenia (art. 5) znajduje się odniesienie do art. 13 kodeksu.

Poprawka 11
Artykuł 2 ustęp 1 litera (n)

(n) “przesiedlenie” oznacza udzielenie 
obywatelom państw trzecich zezwolenia 
na zamieszkanie w jednym z Państw 
Członkowskich w celu międzynarodowej 
ochrony w ramach krajowego lub 
wspólnotowego systemu przesiedlania.

(n) „przesiedlenie” oznacza przeniesienie 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców, na podstawie oceny 
konieczności zapewnienia im 
międzynarodowej ochrony i trwałego 
rozwiązania ich sytuacji, do państwa 
członkowskiego, w którym będą mieli 
prawo zamieszkiwać posiadając pewność 
co do posiadanego statusu prawnego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie kluczowego terminu zastosowanego w art. 4 ust. 2 lit. h) 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 2

2. W każdym przypadku, w którym jest to 
niezbędne, definicje w ustępie 1 mogą 
zostać dostosowane zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

W każdym przypadku, w którym jest to niezbędne, definicje w ust. 1 mogą zostać dostosowane 
zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Nie istnieje potrzeba wprowadzania szczegółowych przepisów w tym zakresie.

Poprawka 13
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Artykuł 2 ustęp 3

3. W każdym przypadku, gdzie jest to 
niezbędne w celu zagwarantowania 
harmonizacji statystyk, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, przyjęte mogą 
zostać dodatkowe definicje do tych 
zawartych w ust. 1 zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

W każdym przypadku, gdzie jest to niezbędne w celu zagwarantowania harmonizacji statystyk, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przyjęte mogą zostać dodatkowe definicje do 
tych zawartych w ust. 1 zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Nie istnieje potrzeba wprowadzania szczegółowych przepisów w tym zakresie.

Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 4

4. Fakt, że Państwo Członkowskie nie jest 
związane jednym lub wieloma tekstami 
prawnymi, o których mowa w definicjach 
w ust. 1 nie zwalnia Państwa 
Członkowskiego z dostarczania statystyk 
podlegających zakresowi niniejszego 
rozporządzenia.

4. Fakt, że państwo członkowskie nie jest 
związane jednym lub wieloma tekstami 
prawnymi, o których mowa w definicjach 
w ust. 1 nie zwalnia państwa 
członkowskiego z obowiązku stosowania 
definicji zawartych w tym ustępie podczas 
gromadzenia, sporządzania oraz 
dostarczania statystyk podlegających 
zakresowi niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyraźne zaznaczenie, że definicje będą przyjmowane jedynie dla danych 
statystycznych gromadzonych na podstawie niniejszych przepisów oraz że przepisy te nie 
mają na celu wprowadzenia zmian procedur prawnych i administracyjnych stosowanych w 
krajach, w których nie obowiązują analogiczne akty prawne.

Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 1 litera (b)

(b) emigrantów przenoszących się z 
terytorium Państwa Członkowskiego, 
zdezagregowane w następujący sposób:

(b) emigrantów przenoszących się z 
terytorium państwa członkowskiego, 
podzielone według obywatelstwa, wieku, 
płci, kraju kolejnego zwyczajowego 
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miejsca zamieszkania

(i) obywatelstwo wg wieku i płci;
(ii) kraj urodzenia wg wieku i płci;
(iii) kraj kolejnego zwyczajowego miejsca 
zamieszkania wg wieku i płci;

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę brak dostępnych informacji na temat emigrantów, nie jest konieczne 
umieszczanie w artykule rozbicia danych na trzy kategorie.

Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 1 litera (c) zdanie wprowadzające

(c) osób fizycznych posiadających miejsce 
zwyczajowego zamieszkania w Państwie 
Członkowskim, zdezagregowane w 
następujący sposób:

(c) osób posiadających miejsce 
zwyczajowego zamieszkania w państwie 
członkowskim pod koniec okresu 
referencyjnego, podzielone w następujący 
sposób:

Uzasadnienie

Termin „fizycznych” nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Sformułowanie „pod koniec okresu ...” zostało dodane w celu uściślenia terminu odniesienia 
danych liczbowych.

Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 1 litera (d)

(d) osób fizycznych, które przyjęły 
obywatelstwo Państwa Członkowskiego i 
posiadały wcześniej obywatelstwo innego 
Państwa Członkowskiego lub państwa
trzeciego lub osób będących wcześniej 
bezpaństwowcami, zdezagregowane 
wg wieku i płci oraz wg wcześniejszego 
obywatelstwa rozważanych osób i wg tego, 
czy osoba była wcześniej 
bezpaństwowcem.

(d) osób, które posiadają zwyczajowe 
miejsce zamieszkania na terytorium
państwa członkowskiego i które uzyskały 
w trakcie roku referencyjnego 
obywatelstwo tego państwa 
członkowskiego, a które posiadały 
wcześniej obywatelstwo innego państwa 
członkowskiego lub kraju trzeciego lub 
które były wcześniej bezpaństwowcami, 
podzielone według wieku i płci oraz wg 
wcześniejszego obywatelstwa 
rozważanych osób i według tego, czy 
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osoba ta była wcześniej bezpaństwowcem.

Uzasadnienie

Termin „fizycznych” nie wnosi żadnych dodatkowych informacji.

Sformułowanie „posiadają zwyczajowe miejsce zamieszkania ...” zostało dodane w celu 
uściślenia, że jedynie naturalizacja osób zamieszkujących państwo członkowskie ma 
znaczenie dla statystyk ludności państw członkowskich (w związku z tym nie uwzględnia się 
naturalizacji osób mieszkających za granicą).
Sformułowanie „w trakcie roku ...” zostało dodane w celu uściślenia, że dane te odnoszą się 
do napływu imigrantów, a nie ich liczby.

Poprawka 18
Artykuł 3 ustęp 2

2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
dotyczą referencyjnych okresów jednego 
roku kalendarzowego i są dostarczane 
Komisji (Eurostat) w ciągu dziesięciu 
miesięcy od końca roku referencyjnego.
Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 
2006.

2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
dotyczą referencyjnych okresów jednego 
roku kalendarzowego i są dostarczane 
Komisji (Eurostat) w ciągu dziesięciu 
miesięcy od końca roku referencyjnego.
Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 
2007.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.

Poprawka 19
Artykuł 4 ustęp 1 litera (a)

(a) osób, które złożyły wnioski o ochronę 
międzynarodową lub zostały ujęte w takich 
wnioskach jako członkowie rodziny;

(a) osób, które złożyły wnioski o ochronę 
międzynarodową lub zostały ujęte w takich 
wnioskach jako członkowie rodziny w 
trakcie okresu referencyjnego;

Uzasadnienie

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu imigrantów, a nie ich liczby.
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Poprawka 20
Artykuł 4 ustęp 1 litera (b)

(b) osób objętych wnioskami o ochronę 
międzynarodową, rozpatrywanymi 
przez kompetentne władze krajowe pod 
koniec okresu referencyjnego;

(b) osób których dotyczą wnioski o 
ochronę międzynarodową, rozpatrywane
przez kompetentne władze krajowe pod 
koniec okresu referencyjnego;

Uzasadnienie

Dane statystyczne dotyczące liczby „osób” ubiegających się o ochronę międzynarodową są 
już objęte postanowieniami art. 8.

Poprawka 21
Artykuł 4 ustęp 1 litera (c)

(c) decyzji pierwszej instancji, 
odrzucających wnioski o ochronę 
międzynarodową, łącznie z decyzjami 
uznającymi wnioski za niedopuszczalne 
lub za bezpodstawne;

skreślona

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp przeniesiono do nowego ustępu 1 a, lit. (a) do lit. (e), w myśl którego 
przekazywanie danych odbywa się tylko raz na kwartał, ponieważ wcześniejszy sposób 
gromadzenia i przekazywania tych danych nie jest może być stosowany ze względów 
technicznych.

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 1 litera (d)

(d) decyzji pierwszej instancji, nadających 
lub cofających status uchodźcy;

skreślona

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp przeniesiono do nowego ustępu 1 a, lit. (a) do lit. (e), w myśl którego 
przekazywanie danych odbywa się tylko raz na kwartał, ponieważ wcześniejszy sposób 
gromadzenia i przekazywania tych danych nie jest może być stosowany ze względów 
technicznych.

Poprawka 23
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Artykuł 4 ustęp 1 litera (e)

(e) decyzji pierwszej instancji, nadających 
lub cofających status ochrony 
uzupełniającej;

skreślona

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp przeniesiono do nowego ustępu 1 a, lit. (a) do lit. (e), w myśl którego 
przekazywanie danych odbywa się tylko raz na kwartał, ponieważ wcześniejszy sposób 
gromadzenia i przekazywania tych danych nie jest może być stosowany ze względów 
technicznych.

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 1 litera (f)

(f) decyzji pierwszej instancji, nadających 
lub cofających ochronę tymczasową;

skreślona

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp przeniesiono do nowego ustępu 1 a, lit. (a) do lit. (e), w myśl którego 
przekazywanie danych odbywa się tylko raz na kwartał, ponieważ wcześniejszy sposób 
gromadzenia i przekazywania tych danych nie jest może być stosowany ze względów 
technicznych.

Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 1 litera (g)

(g) innych decyzji pierwszej instancji, 
nadających, odrzucających lub cofających 
zezwolenia na pobyt ze względów 
humanitarnych i innych zgodnie z 
prawem krajowym;

skreślona

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp przeniesiono do nowego ustępu 1 a, lit. (a) do lit. (e), w myśl którego 
przekazywanie danych odbywa się tylko raz na kwartał, ponieważ wcześniejszy sposób 
gromadzenia i przekazywania tych danych nie jest może być stosowany ze względów 
technicznych.

Poprawka 26
Artykuł 4 ustęp 1 litera (h)
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(h) wycofanych wniosków o ochronę 
międzynarodową.

(h) wniosków o ochronę międzynarodową 
wycofanych w trakcie okresu 
referencyjnego.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dokładniejszy opis wymaganych danych.

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 1 akapit 2

Statystyki te są zdezagregowane wg wieku 
i płci oraz wg obywatelstwa rozważanych 
osób. Odnoszą się one do referencyjnych 
okresów jednego miesiąca kalendarzowego 
i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
dwóch miesięcy od końca miesiąca 
referencyjnego. Pierwszym miesiącem 
referencyjnym jest styczeń 2006 r.

Statystyki te są zdezagregowane wg wieku 
i płci oraz wg obywatelstwa rozważanych 
osób. Odnoszą się one do referencyjnych 
okresów jednego miesiąca kalendarzowego 
i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
dwóch miesięcy od końca miesiąca 
referencyjnego. Pierwszym miesiącem 
referencyjnym jest styczeń 2007 r.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.

Poprawka 28
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji (Eurostat) statystyki dotyczące 
liczby:
(a) osób objętych decyzjami pierwszej 
instancji, odrzucającymi wnioski o 
ochronę międzynarodową, łącznie z 
decyzjami uznającymi wnioski za 
niedopuszczalne lub za bezpodstawne, 
podjętymi przez organy administracyjne 
lub sądowe podczas okresu 
referencyjnego;
(b) osób objętych decyzjami pierwszej 
instancji nadającymi lub cofającymi 
status uchodźcy, podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe podczas 
okresu referencyjnego;
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(c) osób objętych decyzjami pierwszej 
instancji nadającymi lub cofającymi 
status ochrony uzupełniającej, podjętymi 
przez organy administracyjne lub sądowe 
podczas okresu referencyjnego;
(d) osób objętych decyzjami pierwszej 
instancji nadającymi lub cofającymi 
ochronę tymczasową, podjętymi przez 
organy administracyjne lub sądowe 
podczas okresu referencyjnego;
(e) osób objętych decyzjami pierwszej 
instancji nadającymi, odrzucającymi lub 
cofającymi zezwolenia na pobyt ze 
względów humanitarnych zgodnie z 
prawem krajowym dotyczącym ochrony 
międzynarodowej, podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe podczas 
okresu referencyjnego.
Statystyki te są zdezagregowane wg wieku 
i płci oraz wg obywatelstwa rozważanych 
osób. Odnoszą się one do okresów 
referencyjnych trwających trzy miesiące 
kalendarzowe i są dostarczane Komisji 
(Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od 
końca okresu referencyjnego. Pierwszy 
okres referencyjny trwa od stycznia do 
marca 2008 r.

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp dodano celem wprowadzenia trzymiesięcznego okresu na przekazywanie 
specjalnej grupy danych, ponieważ wcześniejszy sposób gromadzenia i przekazywania tych 
danych nie jest odpowiedni ze względów technicznych.

Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji

Poprawka 29
Artykuł 4 ustęp 2 litera (a)

(a) osób wnioskujących o ochronę 
międzynarodową, które są uznane przez 
kompetentne władze krajowe za osoby 
nieletnie bez opieki;

(a) osób wnioskujących o ochronę 
międzynarodową, które są uznane przez 
kompetentne władze krajowe za osoby 
nieletnie bez opieki podczas okresu 
referencyjnego;
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Uzasadnienie

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.

Poprawka 30
Artykuł 4 ustęp 2 litera (b)

(b) decyzji o odrzuceniu wniosków o 
ochronę międzynarodową, łącznie z 
decyzjami uznającymi wnioski za 
niedopuszczalne lub za bezpodstawne, 
podjętymi przez organy administracyjne 
lub sądowe w ramach odwołania lub 
rewizji;

(b) osób objętych ostatecznymi decyzjami 
o odrzuceniu wniosków o ochronę 
międzynarodową, łącznie z decyzjami 
uznającymi wnioski za niedopuszczalne 
lub za bezpodstawne, podjętymi przez 
organy administracyjne lub sądowe w 
ramach odwołania lub rewizji podczas 
okresu referencyjnego;

Uzasadnienie

„Ostatecznymi” dodano celem wyjaśnienia, że decyzje wstępne lub tymczasowe nie zostaną 
uwzględnione w danych statystycznych. 

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.

Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji.

Poprawka 31
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c)

(c) decyzji o nadaniu lub cofnięciu statusu 
uchodźcy, podjętych przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji;

(c) osób objętych ostatecznymi decyzjami 
nadającymi lub cofającymi status 
uchodźcy, podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji podczas okresu 
referencyjnego;

Uzasadnienie

„Ostatecznymi” dodano celem wyjaśnienia, że decyzje wstępne lub tymczasowe nie zostaną 
uwzględnione w danych statystycznych. 

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.
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Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji.

Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 2 litera (d)

(d) decyzji o nadaniu lub cofnięciu statusu 
ochrony uzupełniającej, podjętych przez 
organy administracyjne lub sądowe w 
ramach odwołania lub rewizji;

(d) osób objętych ostatecznymi decyzjami 
nadającymi lub cofającymi status ochrony 
uzupełniającej, podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji podczas okresu 
referencyjnego;

Uzasadnienie

„Ostatecznymi” dodano celem wyjaśnienia, że decyzje wstępne lub tymczasowe nie zostaną 
uwzględnione w danych statystycznych. 

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.

Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji.

Poprawka 33
Artykuł 4 ustęp 2 litera (e)

(e) decyzji o nadaniu lub cofnięciu statusu 
ochrony tymczasowej, podjętych przez 
organy administracyjne lub sądowe w 
ramach odwołania lub rewizji;

(e) osób objętych ostatecznymi decyzjami 
nadającymi lub cofającymi status ochrony 
tymczasowej, podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji podczas okresu 
referencyjnego;

Uzasadnienie

„Ostatecznymi” dodano celem wyjaśnienia, że decyzje wstępne lub tymczasowe nie zostaną 
uwzględnione w danych statystycznych. 

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.

Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji.
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Poprawka 34
Artykuł 4 ustęp 2 litera (f)

(f) innych decyzji podjętych przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji, o nadaniu, 
odrzuceniu lub cofnięciu zezwolenia na 
pobyt ze względów humanitarnych i 
innych zgodnie z prawem krajowym;

(e) osób objętych innymi ostatecznymi 
decyzjami podjętymi przez organy 
administracyjne lub sądowe w ramach 
odwołania lub rewizji, o nadaniu lub 
cofnięciu zezwolenia na pobyt ze 
względów humanitarnych zgodnie z 
prawem krajowym dotyczącym ochrony 
międzynarodowej podczas okresu 
referencyjnego.

Uzasadnienie

„Ostatecznymi” dodano celem wyjaśnienia, że decyzje wstępne lub tymczasowe nie zostaną 
uwzględnione w danych statystycznych. 

Określenie „dotyczącym ochrony międzynarodowej” ma na celu wyjaśnienie, że tylko 
zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych w kontekście ochrony międzynarodowej są 
objęte tymi punktami, a nie zezwolenia na pobyt z innych względów humanitarnych, o których 
mowa w art. 6.

Określenie „podczas okresu referencyjnego” dodano, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o 
dane dotyczące napływu migracji a nie liczby imigrantów.

Wyrażenie „osób objętych" dodano w przypadku, gdy dane odnoszą się do decyzji, tak aby 
przekazywane dane dotyczyły osób, a nie poszczególnych spraw/decyzji.

Poprawka 35
Artykuł 4 ustęp 2 litera (g)

(g) wniosków i przeniesień objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 343/2003 
i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1560/20031

_______
1Dz.U. L 222 z 5.9.2003, str. 3.

skreślona

Uzasadnienie

Ponieważ dane związane ze stosowaniem konwencji dublińskiej mają szczególny charakter i 
różnią się od innych danych, przeniesiono je do innego ustępu.

Poprawka 36
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Artykuł 4 ustęp 2 litera (h)

(h) osób wybranych do przesiedlenia w 
Państwie Członkowskim.

(h) osoby, które uzyskały zezwolenie na 
pobyt w państwie członkowskim  w 
ramach krajowego lub wspólnotowego 
systemu przesiedlania podczas okresu 
referencyjnego, jeżeli taki system jest 
stosowany w państwie członkowskim. 

Uzasadnienie

Przedstawiono dokładniejszy opis wymaganych danych. Termin „przesiedlenie” zdefiniowano 
w art. 2 ust. 1 lit. n. Określenie„jeżeli taki system jest stosowany w państwie członkowskim” 
dodano, celem wyraźnego zaznaczenia, że wyłącznie państwa, w których stosuje się taką 
politykę zobowiązane są do podawania tych danych.

Poprawka 37
Artykuł 4 ustęp 2 akapit

Statystyki te są zdezagregowane wg wieku 
i płci oraz wg obywatelstwa rozważanych 
osób. Odnoszą się one do referencyjnych 
okresów jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2006.

Statystyki te są zdezagregowane wg wieku 
i płci oraz wg obywatelstwa rozważanych 
osób. Odnoszą się one do referencyjnych 
okresów jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2007.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.

Poprawka 38
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji (Eurostat) następujące statystyki 
dotyczące stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 343/2003 i rozporządzenia (WE) 
nr 1560/20031:
(a) liczba wniosków o cofnięcie lub 
przyjęcie uchodźców,
(b) przepisy będące podstawą wniosków, o 
których mowa w punkcie (a),
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(c) decyzje podjęte w odpowiedzi na 
wnioski, o których mowa w punkcie  (a),
(d) liczba przeniesień spowodowanych 
przez decyzje, o których mowa w punkcie 
(c),
(e) liczba wniosków o udzielenie 
informacji,
Dane te odnoszą się do referencyjnych 
okresów trwających rok kalendarzowy i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym będzie rok 2008.
_________
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z 
dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
określania państwa członkowskiego właściwego 
dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w 
jednym z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego
3 Dz.U. L 222 z 5.9.2003, str. 1.

Uzasadnienie

Ponieważ dane związane ze stosowaniem konwencji dublińskiej mają szczególny charakter i 
różnią się od innych danych, dlatego umieszczono je w nowym ustępie.

Uwzględnienie w rozporządzeniu szczegółowych danych wynikających ze stosowania 
konwencji dublińskiej, po wprowadzeniu drobnych modyfikacji, jest uzasadnione. Modyfikacje 
te zawarto w ustępie dodanym do art. 4.

Poprawka 39
Artykuł 5 ustęp 2

2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2006.

2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2007.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.
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Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 1 litera (a) punkt (iii)

(iii) zezwolenia ważne w dniu 
referencyjnym (ilość wystawionych 
zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), 
zdezagregowane wg obywatelstwa, 
powodu wystawienia zezwolenia oraz 
okresu ważności zezwolenia;

(iii) zezwolenia ważne pod koniec okresu
referencyjnego (ilość wystawionych 
zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), 
zdezagregowane wg obywatelstwa, 
powodu wystawienia zezwolenia oraz 
okresu ważności zezwolenia;

Uzasadnienie

Ponieważ dane, o których mowa w ust. 1 pkt. a podpunkt iii, oraz w ust 1 pkt. b dotyczą liczby 
imigrantów, konieczne jest podanie konkretnej daty referencyjnej.

Poprawka 41
Artykuł 6 ustęp 1 litera (b)

(b) liczby rezydentów długoterminowych, 
zdezagregowane wg obywatelstwa.

(b) liczby rezydentów długoterminowych 
pod koniec okresu referencyjnego, 
zdezagregowane wg obywatelstwa.

Uzasadnienie

Wyraźnie chodzi tutaj o liczbę osób, a nie o liczbę aktów administracyjnych.

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 3

3. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
sześciu miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2006.

3. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
sześciu miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2007.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.



PR\610041PL.doc PE 371.980v01-0024/35 PR\610041PL.doc

PL

Poprawka 43
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie dostarczają 
Komisji (Eurostat) statystyki związane z 
liczbą obywateli państw trzecich, którzy 
wracają do krajów swojego pochodzenia, 
tranzytu lub innego państwa trzeciego, 
dobrowolnie lub przymusowo, w efekcie 
orzeczenia administracyjnego lub 
sądowego lub aktu nakazującego powrót, 
zdezagregowane wg wieku i płci oraz wg 
obywatelstwa powracających osób

1. Państwa Członkowskie dostarczają 
Komisji (Eurostat) statystyki związane z:

(a) liczbą obywateli państw trzecich 
przebywających nielegalnie na terenie 
danego państwa członkowskiego, 
odnośnie których wydano decyzje 
administracyjne lub sądowe bądź akt 
stwierdzający, że ich pobyt jest nielegalny 
i nakładające na nich obowiązek 
opuszczenia terytorium państwa 
członkowskiego, zdezagregowane według 
obywatelstwa;
(b) liczbą obywateli państw trzecich, 
którzy w wyniku decyzji administracyjnej 
lub sądowej bądź aktu, o którym mowa w 
punkcie a, faktycznie opuścili teren 
danego państwa członkowskiego, 
zdezagregowane według obywatelstwa;

Uzasadnienie

Obecna wersja tekstu zawiera jedynie obowiązek podania danych na temat liczby 
nielegalnych imigrantów wracających do kraju pochodzenia. Obowiązek ten należy utrzymać 
(pojawia się on w art. 7 ust. 1 lit. b).

Potrzebne są jednak również dane na temat wydanych decyzji o powrocie. Dane te wymagane 
są w celu obliczenia podziału środków między państwa członkowskie, w związku z propozycją 
utworzenia funduszu powrotu imigrantów (COM (2005) 123). Podanie takich danych będzie 
wkrótce wymagane od państw członkowskich, dlatego warto je uwzględnić w rozporządzeniu.

Z art. 7 usunięto dezagregacje wg. wieku i płci, która zostanie wprowadzona na mocy 
środków wykonawczych, na warunkach przewidzianych w art. 8 i zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 11 ust. 2, ponieważ nie są one ogólnie dostępne i nie mają charakteru 
priorytetowego.

Poprawka 44
Artykuł 7 ustęp 2
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2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2006.

2. Statystyki, o których mowa w ust. 1 
odnoszą się do referencyjnych okresów 
jednego roku kalendarzowego i są 
dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu 
trzech miesięcy od końca roku 
referencyjnego. Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest rok 2007.

Uzasadnienie

Rok 2006 jako pierwszy rok referencyjny nie jest datą realistyczną. Bardziej realistycznym 
terminem będzie rok 2007.

Poprawka 45
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dane statystyczne, o których mowa w 
ust. 1, nie uwzględniają obywateli państw 
trzecich przeniesionych z jednego do 
drugiego państwa członkowskiego w 
ramach mechanizmu ustanowionego na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 343/2003 i 
rozporządzenia (WE) nr 1560/2003.

Uzasadnienie

Osoby przeniesione na podstawie przepisów związanych z konwencją dublińską są wyłączone 
z zakresu danych statystycznych odnośnie powrotu imigrantów.

Poprawka 46
Artykuł 8 ustęp 1 litera (a)

(a) dla statystyk wymaganych zgodnie z 
art. 3 dezagregacja wg:

skreślona

(i) stanu zatrudnienia,
(ii) zawodu,
(iii) przemysłu,
(iv) poziomu wykształcenia i wyszkolenia,
(v) roku pierwszego przybycia,

Uzasadnienie

Zbieranie i przekazywanie danych dotyczących wykształcenia i szkoleń byłoby przydatne w 
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przyszłości. Państwa członkowskie (w większości) nie posiadają jednak takich danych. 
Konieczne będzie wprowadzenie i używanie nowych źródeł danych. Niniejsze rozporządzenie 
powinno tymczasem doprowadzić do harmonizacji obecnie istniejących danych i ich źródeł. 
Kolejnym krokiem powinno być gromadzenie danych na poziomie europejskim ze względu na 
różne czynniki, nie tylko o charakterze technicznym. Ponieważ wiele państw członkowskich 
wyraziło poważne zaniepokojenie dostępnością dodatkowych wymaganych danych, 
proponowane jest całkowite wykreślenie tego fragmentu.

Poprawka 47
Artykuł 8 ustęp 1 litera (b)

(b) dla statystyk wymaganych zgodnie z 
pkt a), b) i c) art. 3 ust. 1 dezagregacja 
wg:

skreślona

regionu aktualnego zwyczajowego miejsca 
zamieszkania,

Uzasadnienie

Zbieranie i przekazywanie danych dotyczących wykształcenia i szkoleń byłoby przydatne w 
przyszłości. Państwa członkowskie nie posiadają jednak obecnie takich danych. Konieczne 
będzie wprowadzenie i używanie nowych źródeł danych. Niniejsze rozporządzenie powinno 
tymczasem doprowadzić do harmonizacji obecnie istniejących danych i ich źródeł. Kolejnym 
krokiem powinno być gromadzenie danych na poziomie europejski, ze względu na różne 
czynniki, nie tylko o charakterze technicznym. Ponieważ wiele państw członkowskich wyraziło 
poważne zaniepokojenie dostępnością dodatkowych wymaganych danych, proponowane jest 
całkowite wykreślenie tego fragmentu.

Poprawka 48
Artykuł 8 ustęp 1 litera (c) punkty (i) - (iii)

(i) liczby osób, których dotyczy decyzja 
administracyjna,

(i) liczby osób, których dotyczy wniosek 
lub decyzja administracyjna,

(ii) kategorii wnioskowanej ochrony, (ii) kategorii wnioskowanej ochrony,
(iii) roku złożenia wniosku, (iii) roku złożenia wniosku,

(iiia) liczby osób, których dotyczą wnioski, 
decyzje i przeniesienia wynikające ze 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
343/2003 i rozporządzenia (WE) nr 
1560/2003. 

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie dezagregacji wg. liczby osób objętych wnioskami, 
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decyzjami i przeniesieniami wynikającymi z konwencji dublińskiej.

Poprawka 49
Artykuł 8 ustęp 1 litera (e) punkty (ii) - (iii)

(ii) zawodu,
(iii) działalności gospodarczej,

Uzasadnienie

Zbieranie i przekazywanie danych dotyczących wykształcenia i szkoleń byłoby przydatne w 
przyszłości. Państwa członkowskie nie posiadają jednak obecnie takich danych. Konieczne 
będzie wprowadzenie i używanie nowych źródeł danych. Niniejsze rozporządzenie powinno 
tymczasem doprowadzić do harmonizacji obecnie istniejących danych i ich źródeł. Kolejnym 
krokiem powinno być gromadzenie danych na poziomie europejskim, ze względu na różne 
czynniki, nie tylko o charakterze technicznym. Ponieważ wiele państw członkowskich wyraziło 
poważne zaniepokojenie odnośnie dostępności dodatkowych, wymaganych danych, 
proponowane jest całkowite wykreślenie tego fragmentu.

Poprawka 50
Artykuł 8 ustęp 1 litera (f) ostatnia część

powodu powrotu. (i) powodu przyjęcia decyzji lub aktu 
nakładającego obowiązek wyjazdu
(ii) wieku
(iii) płci.

Uzasadnienie

„decyzji lub aktu nakładającego obowiązek wyjazdu" zamiast „powrotu”, w związku ze 
zmianami w art. 7.

Z art. 7 usunięto dezagregacje wg. wieku i płci, które zostaną wprowadzone na mocy środków 
wykonawczych na warunkach przewidzianych w art. 8 i zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 11 ust. 2, ponieważ takie dane nie są ogólnie dostępne i nie mają charakteru 
priorytetowego.

Poprawka 51
Artykuł 8 ustęp 2

2. W przypadku podejmowania decyzji, 
czy dodatkowa dezagregacja powinna 
zostać ustanowiona zgodnie z ust. 1, 
Komisja rozważy zapotrzebowanie na te 

2. W przypadku podejmowania decyzji, 
czy dodatkowa dezagregacja jest 
konieczna, Komisja rozważy 
zapotrzebowanie na te informacje dla 
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informacje dla celów rozwijania i 
monitorowania polityk Wspólnoty oraz 
rozważy dostępność odpowiednich źródeł 
danych.

celów rozwijania i monitorowania polityk 
Wspólnoty oraz rozważy dostępność 
odpowiednich źródeł danych oraz koszty z 
tym związane.

Uzasadnienie

W celu wyraźnego stwierdzenia, że decyzja odnośnie wprowadzenia dodatkowej dezagregacji 
uwzględnia koszty z tym związane.

Poprawka 52
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

3a. Negocjacje w sprawie dalszych 
dezagregacji, które mogą być konieczne w 
celu stosowania art. 3 do 7 są wszczynane 
...*.
____________
* Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

W celu wyraźnego stwierdzenia, że decyzja odnośnie wprowadzenia dodatkowej dezagregacji 
uwzględnia wymagania związane z polityką UE.

Poprawka 53
Artykuł 9 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie informują 
Komisję (Eurostat) o wykorzystanych 
źródłach danych, powodach wyboru tych 
źródeł oraz wpływie wybranych źródeł 
danych na jakość statystyk.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję (Eurostat) o wykorzystanych 
źródłach danych, powodach wyboru tych 
źródeł oraz wpływie wybranych źródeł 
danych na jakość statystyk, jak również 
informują Komisję (Eurostat) o 
wprowadzanych do nich zmianach.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że państwa członkowskie zobowiązane są do 
informowania Komisji o pochodzeniu danych w chwili ich podania, jak również do 
ewentualnej późniejszej aktualizacji przekazanych informacji. 

Poprawka 54
Artykuł 10 zdanie wprowadzające



PR\610041PL.doc PE 371.980v01-0029/35 PR\610041PL.doc

PL

Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia, w tym środki 
uwzględniające zmiany gospodarcze i 
techniczne, zostaną przyjęte zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2. 
Środki te obejmą w szczególności:

Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia, w tym środki 
uwzględniające zmiany gospodarcze i 
techniczne, zostaną przyjęte zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2. 
Środki te obejmą (skreślenie):

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie, że lista środków wymienionych w punktach od (a) do (e) 
jest wyczerpująca.

Poprawka 55
Artykuł 10 litera (a)

(a) dostosowanie definicji oraz przyjęcie 
dodatkowych definicji zgodnie z art. 2;

skreślona

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności ze zmianami wprowadzonymi w art. 2 ust. 2.

Poprawka 56
Artykuł 11 ustęp 2

2. W przypadkach odesłań do niniejszego 
ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną 
ustanowioną w art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniającą 
postanowienia jej art. 8. 

2. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

Uzasadnienie

Prawo Rady działającej w charakterze prawodawcy do częściowego oddelegowania swych 
uprawnień wykonawczych na rzecz Komisji zostało uznane przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości już w roku 1970 (sprawa Koster 25/70). W swym orzeczeniu Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że w takim przypadku konieczne jest określenie zasad oraz warunków 
takiego oddelegowania (np. poprzez ustanowienie komitetu przedstawicieli państw 
członkowskich w celu wsparcia Komisji), jak również uwzględnienie możliwości odwołania 
takiej delegacji. 

Zasady te zostały wyrażone w art. 202 traktatu WE. W przepisach wykonawczych do art. 202 
(decyzja w sprawie komitologii 1999/468) Rada „zapomniała” jednak uznać takie prawo do 
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„odwołania” delegacji w przypadku Parlamentu Europejskiego w aktach przyjmowanych w 
drodze współdecyzji. 

Aby skorzystać z tego prawa Parlament Europejski musiałby dodać je do pierwotnej decyzji w 
sprawie oddelegowania uprawnień wykonawczych.  Taki właśnie jest cel poprawki do art. 11. 
Zamiast powoływać się na odpowiednie artykuły decyzji 1999/468, w poprawkach zawarto 
ich treść odnośnie roli Rady i zaproponowano podobny zakres kompetencji Parlamentu 
Europejskiego (w tym prawo do „odwołania”).

Poprawka 57
Artykuł 11 ustęp 3

3. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

3. (a) W przypadku gdy niniejsze 
rozporządzenie nakłada wymogi 
proceduralne dotyczące przyjęcia środków 
wykonawczych, przedstawiciel Komisji 
przedkłada komitetowi i Parlamentowi 
Europejskiemu projekt tychże środków. 
Komitet wyraża swoją opinię na temat 
projektu w ramach terminu, który 
przewodniczący może wyznaczyć zależnie 
od tego jak pilny jest projekt; a który nie 
może być krótszy niż jeden miesiąc. 
Opinia wyrażana jest przez większość 
ustaloną w art. 205 ust. 2 traktatu. Głosy 
przedstawicieli państw członkowskich w 
ramach komitetu są ważone według 
sposobu określonego w tym artykule. 
Przewodniczący nie ma prawa głosu. 
3a. Komisja przyjmuje przewidziane 
środki, jeżeli są one zgodne z opinią 
Komitetu oraz pod warunkiem, że 
właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego nie zgłosiła w międzyczasie 
żadnych zastrzeżeń.
3b. W przypadku, gdy przewidziane środki 
nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli 
opinia nie została dostarczona, albo też 
jeżeli właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego nie zgłosiła żadnych 
zastrzeżeń, Komisja niezwłocznie 
przedkłada Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu wniosek dotyczący 
środków jakie powinny zostać podjęte.
3c. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
momentu odesłania projektu, nie został on 
odrzucony ani przez Parlament 
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Europejski (absolutną większością 
głosów), ani przez Radę (stanowiącą 
większością kwalifikowaną), Komisja 
przyjmuje projekt. W przeciwnym razie 
Komisja przedkłada zmieniony projekt lub 
przedstawia projekt legislacyjny 
sporządzony w oparciu o traktat.
3d. Z zastrzeżeniem obowiązujących 
przepisów wykonawczych i po upływie 
dwóch lat od dnia przyjęcia niniejszej 
dyrektywy, jednak nie później niż dnia 1 
kwietnia 2008 r., zgodnie z ustępem 2 
zawiesza się stosowanie przepisów 
nakładających obowiązek przyjęcia 
odpowiednich przepisów technicznych, 
zmian w prawodawstwie i decyzji. Na 
wniosek Komisji Parlament Europejski i 
Rada mogą odnowić odnośne przepisy 
zgodnie z procedurą określoną w art. 251 
traktatu, dokonując w tym celu ich 
przeglądu przed upływem okresu, o 
którym mowa powyżej lub przed powyższą 
datą. 

Uzasadnienie

Prawo Rady działającej w charakterze prawodawcy do częściowego oddelegowania swych 
uprawnień wykonawczych na rzecz Komisji zostało uznane przez Europejski trybunał 
sprawiedliwości już w roku 1970 (sprawa Koster 25/70). W swym orzeczeniu Trybunał 
Sprawiedliwości wyraził warunek, że w takim przypadku konieczne jest określenie zasad oraz 
warunków takiego oddelegowania (np. ustanowienie komitetu przedstawicieli państw 
członkowskich w celu wsparcia komisji), jak również możliwości odwołania takiej delegacji. 

Zasady te zostały wyrażone w art. 202 traktatu WE. W przepisach wykonawczych do art. 202 
(decyzja w sprawie komitologii 1999/468) Rada „zapomniała” jednak uznać takie prawo do 
„odwołania” delegacji w aktach przyjmowanych w drodze współdecyzji dla Parlamentu 
Europejskiego. 

Aby skorzystać z tego prawa Parlament Europejski musiałby dodać je do pierwotnej decyzji w 
sprawie oddelegowania uprawnień wykonawczych.  Taki właśnie jest cel poprawki do art. 11. 
Zamiast powoływać się na odpowiednie artykuły decyzji 1999/468, w poprawkach zawarto 
ich treść odnośnie roli Rady i zaproponowano podobny zakres kompetencji Parlamentu 
Europejskiego (w tym prawo do „odwołania”).
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UZASADNIENIE

Kompetencje Wspólnoty w zakresie polityki imigracyjnej i azylowej zostały określone w 
nowym Tytule IV zmienionego Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 63 
traktatu WE1) wraz z wejściem w życie traktatu amsterdamskiego dnia 1 maja 1999 r. Od tego 
momentu Rada może przyjmować środki w celu tworzenia statystyk w tej dziedzinie (art. 285 
traktatu WE). Na posiedzeniu w Salonikach w dniu 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska 
stwierdziła, że konieczne są bardziej skuteczne mechanizmy gromadzenia i analizy danych 
dotyczących migracji i azylu w Unii Europejskiej.

Wszystkie grupy polityczne Parlamentu Europejskiego zawsze podkreślały, że dostęp do 
wiarygodnych danych z zakresu imigracji międzynarodowej ma podstawowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju skutecznej polityki. Parlament Europejski w rezolucji z dnia 6 listopada 
2003 r. zauważył, że aby zapewnić tworzenie kompleksowych statystyk, niezbędnych do 
rozwoju uczciwej i skutecznej polityki Wspólnoty w zakresie migracji, konieczne jest 
odpowiednie prawodawstwo2. W rezolucji z dnia 26 października 2005 r. Parlament 
Europejski wezwał Komisję do niezwłocznego opracowania i wdrożenia wspólnie z 
państwami członkowskimi wytycznych w sprawie obiektywnego gromadzenia danych 
statystycznych, służących uzyskaniu pełnego i zróżnicowanego obrazu sytuacji migracyjnej 
oraz jej konsekwencji gospodarczych w państwach członkowskich i w krajach pochodzenia3.

Znaczne rozszerzenie zakresu polityki imigracyjnej UE ma duży wpływ na rodzaj informacji 
niezbędnych dla skutecznego planowania, przyjmowania, wdrażania, oceny i monitorowania 
środków politycznych przyjmowanych na szczeblu europejskim. Sytuacja ta pokazała jasno, 
że niezbędne są kompleksowe i porównywalne statystyki europejskie dotyczące wielu 
zagadnień związanych z imigracją. Statystyki migracyjne coraz częściej wykorzystuje się jako 
miarę oceny efektywności i rezultatów polityki poszczególnych państw członkowskich oraz 
skuteczności polityki UE w danym obszarze. Co więcej, statystyki te stanowią jedno z kilku 
kryteriów wykorzystywanych przy przydzielaniu funduszy państwom członkowskim4.

Obecnie istnieje wiele różnych statystycznych definicji i pojęć migracji. Uniemożliwia to 
tworzenie porównywalnych statystyk w tym obszarze. Przez wiele lat podejmowano próby 
gromadzenia danych w oparciu o zharmonizowane definicje, korzystając z umów 
dżentelmeńskich, ale państwa członkowskie nie zdołały zastosować tych definicji. Ogólnie 
rzecz biorąc, aktualna praktyka nie zapewnia w wystarczającym stopniu szybkiego i 
regularnego dostarczania oraz rozpowszechniania jednolitych i aktualnych danych oraz ich 
dostępności publicznej.

Celem niniejszego wniosku w sprawie rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych ram dla 
  

1 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
2 P5-TA-(2003)0471 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącego planu działań w zakresie gromadzenia i analizy statystyk Wspólnoty w 
obszarze migracji.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie podejścia UE do zarządzania 
migracją ekonomiczną.
4 Np. sprawiedliwy przydział środków z mającego powstać w przyszłości europejskiego funduszu powrotu 
imigrantów zależeć będzie w dużym stopniu od stworzenia porównywalnych statystyk dotyczących powrotów.
Taka sama zasada obowiązuje w przypadku planowanego wspólnotowego funduszu zarządzania granicami oraz 
przyznawaniu dodatkowego finansowania środków w zakresie integracji.
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gromadzenia i zestawiania statystyk wspólnotowych dotyczących międzynarodowej migracji 
i azylu.
Wobec rosnącego zapotrzebowania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich na 
porównywalne statystyki dotyczące migracji, niniejsze rozporządzenie zmierza do pogodzenia 
ogromnych różnic, jakie istnieją w państwach członkowskich w zakresie systemów 
administracyjnych oraz źródeł danych, tworzenia statystyk dotyczących migracji oraz 
definicji osób traktowanych w statystykach jako migranci.

Dane statystyczne, które mają być gromadzone na mocy proponowanego wniosku 
legislacyjnego będą w maksymalnie możliwym stopniu odpowiadać zaleceniom Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dotyczącym statystyki odnoszącej się do migracji 
międzynarodowej.
Statystyki objęte wnioskiem legislacyjnym będą w dużej mierze oparte na gromadzonych 
corocznie przez Eurostat danych migracyjnych oraz gromadzonych co miesiąc danych 
dotyczących azylu i środków zapobiegających nielegalnej migracji. Dodatkową kwestią 
związaną z migracją, która powinna być wzięta pod uwagę, jest legalna imigracja obywateli 
spoza UE.

Proponowane przepisy zobowiązują państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania 
dostępnych danych w celu tworzenia statystyk, które będą w możliwie najbliższy sposób 
odpowiadać zharmonizowanym definicjom.

Biorąc pod uwagę różnice w ramach UE odnośnie źródeł danych wykorzystywanych do 
tworzenia statystyk migracyjnych, ustanowienie prawa dotyczącego korzystania z 
konkretnych źródeł danych w każdym państwie członkowskim jest niewykonalne. Dlatego nie 
przewiduje się wprowadzenia całkowicie nowych źródeł danych ani dokonania zmian w 
administracyjnych systemach imigracyjnych i azylowych. Państwa członkowskie zachowują 
swobodę zestawiania przedmiotowych statystyk, a w świetle krajowych systemów i praktyk 
statystycznych będą mogły korzystać z wszelkich odpowiednich krajowych źródeł danych, 
uwzględniając krajowe. Będą one jednak musiały wyjaśnić wybór źródła danych oraz jego 
przewidywany wpływ na stopień zgodności ze zharmonizowanymi definicjami. Informacje te 
zostaną wykorzystane jako wskazówka do interpretacji statystyk.

Proponowany wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczy jedynie zharmonizowanych 
definicji statystycznych migracji międzynarodowej i azylu.

Według Komisji wniosek ten nie ma żadnych konsekwencji dla budżetu wspólnoty.

Zarówno różne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim, jak i Komisja Europejska oraz 
państwa członkowskie nie mają wątpliwości, że do dalszego rozwoju polityki wolności, 
bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości wymagane są pilnie wiarygodne dane dotyczące 
migracji i azylu.

Statystyki z zakresu wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości pochodzą jednak w dużej 
mierze z administracji publicznej, a systemy administracyjne oraz źródła danych w 
poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej znacznie się od siebie różnią. Z 
tego względu niezmierne istotne jest, by zwrócić uwagę na zachowanie równowagi przy 
koniecznej harmonizacji definicji wykorzystywanych w celu tworzenia statystyk 
wspólnotowych oraz przy podziale kompetencji między państwa członkowskie i Unię 



PR\610041PL.doc PE 371.980v01-0034/35 PR\610041PL.doc

PL

Europejską.

W związku z powyższym sprawozdawczyni opowiada się za stopniowym działaniem na rzecz 
lepszego tworzenia statystyk migracyjnych.

Celem powinno być ulepszenie danych statystycznych oraz stworzenie podstaw 
statystycznych do decyzji w sprawie przyszłych środków politycznych. Środki w zakresie 
statystyk wspólnotowych dotyczących migracji i ochrony międzynarodowej muszą jak 
najszybciej doprowadzić do powstania trwałego zbioru porównywalnych danych, 
uwzględniając jednak jednocześnie możliwości techniczne. Gromadzenie i zestawianie 
danych potrzebnych do średnio i długoterminowych uregulowań w zakresie migracji nastąpi 
dopiero na etapie późniejszym.

W celu zagwarantowania szybkiego dostępu do odpowiednich danych, sprawozdawczyni 
domaga się zakończenia procedury w pierwszym czytaniu. Projekt sprawozdania uwzględnia 
już różne stanowiska zaangażowanych instytucji i dąży do daleko idącego zbliżenia 
poglądów.


