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Poprawka 2
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Decyzja Rady 2005/267/EC ustanawia 
bezpieczną, internetową sieć informowania 
i koordynacji dla służb imigracyjnych 
państw członkowskich odpowiedzialnych 
za zarządzanie przepływami migracyjnymi 
służącą wymianie informacji dotyczących
nietypowych przepływów migracyjnych, 
przypadków nielegalnego wjazdu lub 
imigracji oraz odsyłania osób 
przebywających nielegalnie. Do 
elementów biorących udział w wymianie 
informacji mają również należeć sieci 
oficerów łącznikowych ds. imigracji.

(2) Decyzja Rady 2005/267/EC ustanawia 
bezpieczną, internetową sieć informowania 
i koordynacji dla służb imigracyjnych 
państw członkowskich odpowiedzialnych 
za zarządzanie przepływami migracyjnymi 
służącą wymianie informacji dotyczących
nieprzepisowej migracji, przypadków 
nielegalnego wjazdu lub nieprzepisowej
imigracji oraz odsyłania osób 
przebywających nielegalnie. Do 
elementów biorących udział w wymianie 
informacji mają również należeć sieci 
oficerów łącznikowych ds. imigracji.

Or. sv

Uzasadnienie

Słowa „nielegalna” i „nieprzepisowa” mają na celu opisanie tego samego zjawiska. 
Jednakże słowo „nielegalna” sprawia, że problem ten wydaje się poważniejszy, dlatego lepiej 
używać sformułowań „nieprzepisowa migracja” i „nieprzepisowa imigracja”.

Poprawka 3
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje do wykorzystania na 
poziomie operacyjnym albo na poziomie 
strategicznym, albo na obu poziomach. 
Informacje takie mogłyby znacząco 
przyczynić się do realizacji zadań 
FRONTEX w zakresie analizy ryzyka; w 
tym celu należy zacieśnić współpracę 

(4) Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje z zakresu imigracji 
nieprzepisowej do wykorzystania na 
poziomie operacyjnym albo na poziomie 
strategicznym, albo na obu poziomach. 
Informacje takie mogłyby znacząco 
przyczynić się do realizacji zadań 
FRONTEX w zakresie analizy ryzyka; w 
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między sieciami oficerów łącznikowych 
ds. imigracji a agencją FRONTEX.

tym celu należy zacieśnić współpracę 
między sieciami oficerów łącznikowych 
ds. imigracji a agencją FRONTEX.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosuje się terminy „nielegalny pobyt”, „pobyt o charakterze nielegalnym”, a także  
„nielegalne przekraczanie granicy”, niestosowne jest jednak używanie terminu „nielegalna 
imigracja”.

Poprawka 4
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje do wykorzystania na 
poziomie operacyjnym albo na poziomie 
strategicznym, albo na obu poziomach. 
Informacje takie mogłyby znacząco 
przyczynić się do realizacji zadań 
FRONTEX w zakresie analizy ryzyka; w 
tym celu należy zacieśnić współpracę 
między sieciami oficerów łącznikowych 
ds. imigracji a agencją FRONTEX.

(4) Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje w sprawie 
nieprzepisowej imigracji do wykorzystania 
na poziomie operacyjnym albo na 
poziomie strategicznym, albo na obu 
poziomach. Informacje takie mogłyby 
znacząco przyczynić się do realizacji zadań 
FRONTEX w zakresie analizy ryzyka; w 
tym celu należy zacieśnić współpracę 
między sieciami oficerów łącznikowych 
ds. imigracji a agencją FRONTEX.

Or. sv

Uzasadnienie

Słowa „nielegalna” i „nieprzepisowa” mają na celu opisanie tego samego zjawiska. 
Jednakże słowo „nielegalna” sprawia, że problem ten wydaje się poważniejszy, dlatego lepiej 
używać sformułowań „nieprzepisowa migracja” i „nieprzepisowa imigracja”.
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Poprawka 5
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Decyzją nr 574/2007/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 
r. ustanowiono na okres od dnia 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Fundusz 
Granic Zewnętrznych jako część programu 
ogólnego Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi, aby 
przyczynić się do rozwoju przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz stosowania zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi. Dostępne w ramach 
funduszu środki mogą zostać wykorzystane 
w celu wsparcia działań organizowanych 
przez służby konsularne i inne służby 
państw członkowskich w krajach trzecich, 
a także wzmocnienia zdolności 
operacyjnych sieci oficerów łącznikowych 
ds. imigracji, a tym samym wspierania 
efektywniejszej współpracy między 
państwami członkowskimi za 
pośrednictwem wspomnianych sieci.

(6) Decyzją nr 574/2007/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 
r. ustanowiono na okres od dnia 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Fundusz 
Granic Zewnętrznych jako część programu 
ogólnego Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi, aby 
przyczynić się do rozwoju przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz stosowania zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz w stosunkach z 
krajami trzecimi. Dostępne w ramach
funduszu środki mogą zostać wykorzystane 
w celu wsparcia działań organizowanych 
przez służby konsularne i inne służby 
państw członkowskich w krajach trzecich, 
a także wzmocnienia zdolności 
operacyjnych sieci oficerów łącznikowych 
ds. imigracji, a tym samym wspierania 
efektywniejszej współpracy między 
państwami członkowskimi za 
pośrednictwem wspomnianych sieci.

Or. sv

Uzasadnienie

Mówiąc o solidarności w związku z migracją ważne jest podkreślenie, że chodzi o solidarność 
nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale również w stosunkach z krajami trzecimi.



PE430.622v01-00 6/21 AM\795577PL.doc

PL

Poprawka 6
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rada, Parlament Europejski i Komisja 
powinny być regularnie informowane na 
temat działalności sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji w 
poszczególnych regionach lub krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także na temat sytuacji w 
tych regionach lub krajach w zakresie 
nielegalnej imigracji. Wybór regionów lub 
krajów o szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej powinien opierać się na 
obiektywnych wskaźnikach migracji, 
takich jak statystyki dotyczące nielegalnej
migracji oraz analiza ryzyka opracowana 
przez FRONTEX, a także być zgodny z 
unijną polityką stosunków zewnętrznych.

(7) Rada, Parlament Europejski i Komisja 
powinny być regularnie informowane na 
temat działalności sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji w 
poszczególnych regionach lub krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także na temat sytuacji w 
tych regionach lub krajach w zakresie 
imigracji nieprzepisowej. Wybór regionów 
lub krajów o szczególnym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej powinien opierać się na 
obiektywnych wskaźnikach migracji, 
takich jak statystyki dotyczące 
nieprzepisowej migracji oraz analiza 
ryzyka opracowana przez FRONTEX, a 
także być zgodny z unijną polityką 
stosunków zewnętrznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosuje się terminy „nielegalny pobyt”, „pobyt o charakterze nielegalnym”, a także  
„nielegalne przekraczanie granicy”, niestosowne jest jednak używanie terminu „nielegalna 
imigracja”. w myśl zasady „nikt nie jest nielegalny”.

Poprawka 7
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rada, Parlament Europejski i Komisja 
powinny być regularnie informowane na 
temat działalności sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji w 
poszczególnych regionach lub krajach o 

(7) Rada, Parlament Europejski i Komisja 
powinny być regularnie informowane na 
temat działalności sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji w 
poszczególnych regionach lub krajach o 
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szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także na temat sytuacji w 
tych regionach lub krajach w zakresie
nielegalnej imigracji. Wybór regionów lub 
krajów o szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej powinien opierać się na 
obiektywnych wskaźnikach migracji, 
takich jak statystyki dotyczące nielegalnej
migracji oraz analiza ryzyka opracowana 
przez FRONTEX, a także być zgodny z 
unijną polityką stosunków zewnętrznych.

szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także na temat sytuacji w 
tych regionach lub krajach w zakresie
nieprzepisowej imigracji. Wybór regionów 
lub krajów o szczególnym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej powinien opierać się na 
obiektywnych wskaźnikach migracji, 
takich jak statystyki dotyczące
nieprzepisowej migracji oraz analiza 
ryzyka opracowana przez FRONTEX, a 
także być zgodny z unijną polityką 
stosunków zewnętrznych.

Or. sv

Uzasadnienie

Słowa „nielegalna” i „nieprzepisowa” mają na celu opisanie tego samego zjawiska. 
Jednakże słowo „nielegalna” sprawia, że problem ten wydaje się poważniejszy, dlatego lepiej 
używać sformułowań „nieprzepisowa migracja” i „nieprzepisowa imigracja”.

Poprawka 8
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:
„1. W niniejszym rozporządzeniu „oficer 
łącznikowy ds. imigracji” oznacza 
przedstawiciela jednego z państw 
członkowskich, oddelegowanego za 
granicę przez służby imigracyjne lub 
inne właściwe organy celem nawiązania i 
utrzymywania kontaktów z władzami 
państwa przyjmującego, aby przyczynić 
się do zapobiegania przyczynom 
przymusowej migracji i do jej zwalczania, 
do dobrowolnego powrotu migrantów
oraz zarządzania legalną migracją.”
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Or. en

Poprawka 9
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 2 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
„2. Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje do wykorzystania na 
poziomie operacyjnym albo na poziomie 
strategicznym, albo na obu poziomach. 
Informacje takie dotyczą w szczególności 
takich kwestii, jak:
- nieprzepisowy przepływ imigrantów 
pochodzący z państwa przyjmującego 
lub przechodzący przez nie;
- trasy, którymi odbywa się ten 
nieprzepisowy przepływ imigrantów w 
celu dostania się na terytoria państw 
członkowskich;
- ich sposób działania, w tym 
wykorzystywane środki transportu, 
uczestnictwo pośredników itp.;
- istnienie i działalność organizacji 
przestępczych biorących udział w 
przemycie imigrantów;
- incydenty i wydarzenia, które mogą 
być lub stać się przyczyną rozwoju 
nowego nieprzepisowego przepływu 
imigrantów,
- metody stosowane w celu podrabiania 
lub fałszowania dokumentów tożsamości 
oraz dokumentów podróży;
- sposoby pomocy organom państw 
przyjmujących w celu uniknięcia 
tworzenia się na ich terenie lub 
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przechodzenia przez ten teren 
nieprzepisowego przepływu imigrantów;
- sposoby i środki mające na celu 
ułatwienie powrotu i repatriacji 
nieprzepisowych imigrantów do krajów, 
z których pochodzą;
- prawodawstwo i praktyki prawne 
związane z wyżej wymienionymi 
kwestiami;
- informacje przekazywane przez system 
wczesnego ostrzegania;
- środki umożliwiające bezzwłoczne 
uruchomienie pomocy humanitarnej w 
przypadku przygranicznego napływu dużej 
ilości migrantów;
- środki na rzecz imigracji legalnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosuje się terminy „nielegalny pobyt”, „pobyt o charakterze nielegalnym”, a także  
„nielegalne przekraczanie granicy”, niestosowne jest jednak używanie terminu „nielegalna 
imigracja”.

Konieczne jest również przypomnienie, że mandat oficerów łącznikowych obejmuje swoim 
zakresem także kwestie imigracji legalnej, w myśl postanowień art. 1 ust. 1 rozporządzenia 
377/2004 Rady w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji.

Poprawka 10
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W art. 2 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
„2. Oficerowie łącznikowi ds. imigracji 
zbierają informacje do wykorzystania 
na poziomie operacyjnym albo na 
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poziomie strategicznym, albo na obu 
poziomach. Informacje takie dotyczą w 
szczególności takich kwestii, jak:
- przepływ nielegalnych imigrantów 
pochodzący z państwa przyjmującego 
lub przechodzący przez nie,
- trasy, którymi odbywa się ten przepływ 
nielegalnych emigrantów w celu 
dostania się na terytoria państw 
członkowskich,
- ich sposób działania, w tym 
wykorzystywane środki transportu, 
uczestnictwo pośredników itp.,
- istnienie i działalność organizacji 
przestępczych biorących udział w 
przemycie imigrantów,
- incydenty i wydarzenia, które mogą 
być lub stać się przyczyną nowego 
rozwoju przepływu nielegalnych 
imigrantów,
- metody stosowane w celu podrabiania 
lub fałszowania dokumentów tożsamości 
oraz dokumentów podróży,
- sposoby i środki mające na celu pomoc 
organom w państwach przyjmujących w 
zwalczaniu przyczyn przymusowej 
migracji, 
- sposoby i środki mające na celu 
ułatwienie powrotu i repatriacji 
nielegalnych imigrantów do krajów, z 
których pochodzą,
- prawodawstwo i praktyki prawne 
związane z wyżej wymienionymi 
kwestiami,
- informacje przekazywane przez system 
wczesnego ostrzegania,
- informacje na temat sytuacji w zakresie 
praw człowieka w państwie 
przyjmującym.”

Or. en
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Poprawka 11
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) W art. 3 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:
„1. Państwa członkowskie 
systematycznie i bez opóźnień informują 
siebie nawzajem, Parlament Europejski,
Radę oraz Komisję o oddelegowaniu 
oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
wraz z opisem ich obowiązków. Komisja 
zapewnia zebranie tych informacji dla 
Rady i państw członkowskich.”

Or. en

Poprawka 12
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 3 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1d) W art. 3 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
„2. Każde państwo członkowskie 
informuje również inne państwa oraz 
Parlament Europejski o swoich 
zamierzeniach dotyczących 
oddelegowania oficerów łącznikowych 
ds. imigracji do państw trzecich w celu 
umożliwienia innym państwom 
członkowskim wyrażenia 
zainteresowania zawarciem umowy o 
współpracy z danym państwem 
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członkowskim dotyczącej takiego 
oddelegowania, jak określono w art. 5.”

Or. en

Poprawka 13
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 4 - ustęp 1 - tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wymieniają informacje i doświadczenia, 
w szczególności podczas posiedzeń oraz za 
pośrednictwem sieci ICONet.

- wymieniają informacje i doświadczenia z 
zakresu dobrych praktyk związanych ze 
zwalczaniem nieprzepisowej imigracji 
oraz sieci przemytu ludzi, w odniesieniu 
do zapewnienia dostępu do procedur 
azylowych oraz zarządzania imigracją 
legalną, w szczególności podczas 
posiedzeń oraz za pośrednictwem sieci 
ICONet.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne wydaje się uściślenie rodzaju informacji wymienianych między innymi za 
pośrednictwem sieci ICONet oraz zadbanie o kwestię wymiany dobrych praktyk w ramach 
sieci oficerów łącznikowych.

Poprawka 14
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2 - litera (a a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 4 - ustęp 1 - tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W ust. 1 dodaje się tiret (8a) w 
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następującym brzmieniu:
„- wdrażają wspólną politykę 
informacyjną nakierowaną na 
uświadomienie obywatelom krajów 
pochodzenia istnienia legalnych dróg 
imigracji oraz ryzyka związanego z 
imigracją nielegalną i funkcjonowaniem 
sieci przemytu ludzi.”

Or. fr

Uzasadnienie

W kontekście zadań oficerów łącznikowych konieczne jest również uświadomienie 
obywatelom krajów pochodzenia ryzyka związanego z funkcjonowaniem sieci przemytu ludzi 
oraz z  imigracją nielegalną.

Poprawka 15
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedstawiciele Komisji i agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 są 
uprawnieni do uczestniczenia w 
posiedzeniach organizowanych w ramach 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
jednakże jeżeli wymagają tego względy 
operacyjne, posiedzenia mogą odbywać się 
bez udziału tych przedstawicieli. W 
stosownych przypadkach mogą również 
zostać zaproszone inne podmioty i organy.

2. Przedstawiciele Komisji i agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 są 
uprawnieni do uczestniczenia w 
posiedzeniach organizowanych w ramach 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
jednakże jeżeli wymagają tego względy 
operacyjne, posiedzenia mogą odbywać się 
bez udziału tych przedstawicieli. W 
stosownych przypadkach mogą również 
zostać zaproszone inne podmioty i organy 
podlegające krajowym władzom 
administracyjnym odpowiedzialnym za 
zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy określić które konkretnie władze mogą być zapraszane do udziału w posiedzeniach 
organizowanych w ramach sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji.

Poprawka 16
Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedstawiciele Komisji i agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 są 
uprawnieni do uczestniczenia w 
posiedzeniach organizowanych w ramach 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
jednakże jeżeli wymagają tego względy 
operacyjne, posiedzenia mogą odbywać się 
bez udziału tych przedstawicieli. W 
stosownych przypadkach mogą również 
zostać zaproszone inne podmioty i organy.

2. Przedstawiciele Komisji, agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 oraz 
Europejskiego Urzędu Wsparcia ds. 
Polityki Azylowej (EASO) są uprawnieni 
do uczestniczenia w posiedzeniach 
organizowanych w ramach sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji, jednakże jeżeli 
wymagają tego względy operacyjne, 
posiedzenia mogą odbywać się bez udziału 
tych przedstawicieli. W stosownych 
przypadkach mogą również zostać 
zaproszone inne podmioty i organy.

Or. en

Poprawka 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedstawiciele Komisji i agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 są 
uprawnieni do uczestniczenia w 

2. Przedstawiciele Komisji, agencji 
FRONTEX ustanowionej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 a także 
niezależnych organów 
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posiedzeniach organizowanych w ramach 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
jednakże jeżeli wymagają tego względy 
operacyjne, posiedzenia mogą odbywać się 
bez udziału tych przedstawicieli. W 
stosownych przypadkach mogą również 
zostać zaproszone inne podmioty i organy.

międzynarodowych, takich jak Wysoki 
Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), 
są uprawnieni do uczestniczenia w 
posiedzeniach organizowanych w ramach 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji, 
jednakże jeżeli wymagają tego względy 
operacyjne, posiedzenia mogą odbywać się 
bez udziału tych przedstawicieli. W 
stosownych przypadkach mogą również 
zostać zaproszone inne podmioty i organy.

Or. en

Poprawka 18
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nielegalnej imigracji.  
Wybór konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące 
nielegalnej migracji oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także jest 

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu migracyjnym dla 
Unii Europejskiej, a także w sprawie 
sytuacji w tym regionie lub krajach 
odnośnie do kwestii dotyczących 
nieprzepisowej imigracji. Wybór 
konkretnych regionów lub krajów o
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące 
nieprzepisowej migracji oraz analiza 
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zgodny z unijną polityką stosunków 
zewnętrznych.

ryzyka opracowana przez FRONTEX, a 
także jest zgodny z unijną polityką 
stosunków zewnętrznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosuje się terminy „nielegalny pobyt”, „pobyt o charakterze nielegalnym”, a także  
„nielegalne przekraczanie granicy”, niestosowne jest jednak używanie terminu „nielegalna 
imigracja”.

Poprawka 19
Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nielegalnej imigracji.
Wybór konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące 
nielegalnej migracji oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także jest 
zgodny z unijną polityką stosunków 

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących migracji 
nieprzepisowej. Wybór konkretnych 
regionów lub krajów o szczególnym 
znaczeniu dla Unii Europejskiej, po 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i Komisją, opiera się na obiektywnych 
wskaźnikach migracji, takich jak statystyki 
opracowane przez FRONTEX oraz EASO, 
a także uwzględnia politykę stosunków 
zewnętrznych Unii Europejskiej.
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zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nielegalnej imigracji. 
Wybór konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące 
nielegalnej migracji oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także jest 
zgodny z unijną polityką stosunków 
zewnętrznych.

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących legalnej i nielegalnej 
imigracji, włączając w to podejście oparte 
na prawach człowieka. Wybór 
konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim i Komisją, opiera się na 
obiektywnych wskaźnikach migracji, 
takich jak statystyki dotyczące legalnej i 
nielegalnej migracji, sytuacja w zakresie 
praw człowieka oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także jest 
zgodny z unijną polityką stosunków 
zewnętrznych.

Or. en
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Poprawka 21
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artikel 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nielegalnej imigracji. 
Wybór konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące
nielegalnej migracji oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także jest 
zgodny z unijną polityką stosunków 
zewnętrznych.

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 
w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nieprzepisowej
imigracji. Wybór konkretnych regionów 
lub krajów o szczególnym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące
nieprzepisowej imigracji oraz analiza 
ryzyka opracowana przez FRONTEX, a 
także jest zgodny z unijną polityką 
stosunków zewnętrznych.

Or. sv

Uzasadnienie

Słowa „nielegalna” i „nieprzepisowa” mają na celu opisanie tego samego zjawiska. 
Jednakże słowo „nielegalna” sprawia, że problem ten wydaje się poważniejszy, dlatego lepiej 
używać sformułowań „nieprzepisowa migracja” i „nieprzepisowa imigracja”.
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Poprawka 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wymienionych 
sprawozdań Komisja co roku przedstawia 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
podsumowanie faktów dotyczących 
rozwoju sieci oficerów łącznikowych ds. 
imigracji.

3. Na podstawie wymienionych 
sprawozdań Komisja co roku przedstawia 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
podsumowanie faktów dotyczących 
rozwoju sieci oficerów łącznikowych ds. 
imigracji, a także ocenę ich działalności, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony i 
poszanowania międzynarodowych aktów 
prawnych dotyczących praw człowieka.

Or. en

Poprawka 23
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sprawozdania te stanowią 
najważniejszy typ informacji służących 
przygotowaniu rocznego sprawozdania z 
oceny, opracowywanego przez Komisję, 
które jest przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie i omawia bieżącą 
sytuację w wybranych regionach i/lub 
państwach zgodnie z postanowieniami 
ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Istotne jest, by Rada i Parlament Europejski dysponowały oceną funkcjonowania sieci 
oficerów łącznikowych ds. imigracji, w celu dokonania oceny jej efektywności.

Poprawka 24
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 - ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wspomniane sprawozdania z oceny 
omawiają szczególnie dokładnie 
działalność sieci oficerów łącznikowych w 
związku z rozwojem wspólnej polityki 
dotyczącej imigracji nieprzepisowej, 
przemytu ludzi i handlu nimi, granic 
zewnętrznych oraz powrotu 
nieprzepisowych imigrantów. 
Sprawozdania te zawierają też przegląd 
możliwych skutków, jakie oddelegowanie 
oficerów łącznikowych ds. imigracji 
wywiera na liczbę osób ubiegających się o 
azyl/ liczbę wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej pochodzących z 
odnośnych krajów trzecich, a także 
przegląd liczby pasażerów, którzy nie 
zostali wpuszczeni na pokład przez 
przewoźnika lotniczego na lotniskach, na 
których umieszczono rzeczonych oficerów.

Or. en

Uzasadnienie

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
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these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Poprawka 25
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 377/2004
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Do rozporządzenia dodaje się artykuł 
w następującym brzmieniu:

Artykuł 6a
W swojej działalności sieć oficerów 
łącznikowych ds. imigracji wykazuje 
poszanowanie dla zasad 
demokratycznych, praw podstawowych i 
reguł przejrzystości, a także dla 
suwerenności państwowej i krajowej 
suwerenności legislacyjnej.”

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnnienie kontekstu, w jakim prowadzone są działania oficerów 
łącznikowych, szczególnie w odniesieniu do poszanowania praw podstawowych oraz wymogu 
przejrzystości procedur demokratycznych.


