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Poprawka 24
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Obszar Schengen bez kontroli na 
granicach wewnętrznych zależy od 
efektywnego i sprawnego stosowania przez 
państwa członkowskie środków 
towarzyszących w dziedzinie granic 
zewnętrznych, polityki wizowej, 
współpracy policyjnej, systemu 
informacyjnego Schengen, ochrony 
danych, współpracy sądowej w sprawach 
karnych oraz polityk w zakresie 
narkotyków.

(1) U podstaw obszaru Schengen bez 
kontroli na granicach wewnętrznych leży 
wzajemne zaufanie państw 
członkowskich, a sam obszar zależy od 
efektywnego i sprawnego stosowania przez 
państwa członkowskie środków 
towarzyszących w dziedzinie granic 
zewnętrznych, polityki wizowej, 
współpracy policyjnej, systemu 
informacyjnego Schengen, ochrony 
danych, współpracy sądowej w sprawach 
karnych, walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną oraz 
polityk w zakresie narkotyków.

Or. en

Poprawka 25
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Obszar Schengen to jedno z 
głównych osiągnięć Unii, które zyskały 
największe uznanie obywateli, dzięki 
zapewnieniu swobody poruszania się. 
Dlatego należy chronić ten brak kontroli i 
inspekcji na granicach wewnętrznych.

Or. en
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Poprawka 26
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zapewnić wysokie jednolite 
standardy stosowania dorobku Schengen w 
praktyce oraz ze względu na konieczność 
utrzymania wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi tworzącymi obszar bez 
granic wewnętrznych, konieczne jest 
utworzenie specjalnego mechanizmu 
oceny w celu weryfikacji stosowania 
dorobku Schengen. Mechanizm taki 
powinien opierać się na bliskiej 
współpracy między Komisją i tymi 
państwami członkowskimi.

(3) Konieczne jest utworzenie specjalnego 
i jednolitego mechanizmu oceny w celu 
weryfikacji stosowania dorobku Schengen 
zarówno w państwach kandydujących, jak 
i państwach członkowskich, do których 
dorobek obszaru Schengen stosuje się w 
całości lub w części, zgodnie z 
odpowiednim protokołem załączonym do 
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Taki 
mechanizm powinien zapewnić wysokie 
jednolite standardy stosowania dorobku 
Schengen w praktyce oraz utrzymanie
wysokiego poziomu wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi 
tworzącymi obszar bez granic 
wewnętrznych. Mechanizm taki powinien 
opierać się na bliskiej współpracy między 
Komisją i tymi państwami członkowskimi.

Or. ro

Poprawka 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W programie sztokholmskim 
stwierdzono, że Rada „uważa, że ocena 
strefy Schengen nadal będzie mieć 
kluczowe znaczenie oraz że można by ją 
usprawnić przez wzmocnienie roli 
Fronteksu w tym zakresie”.

(5) W programie sztokholmskim 
stwierdzono, że Rada „uważa, że ocena 
strefy Schengen nadal będzie mieć 
kluczowe znaczenie”.

Or. en
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Poprawka 28
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kraj kandydujący spełniający 
warunki powinien móc przystąpić do Unii 
bez poważnych opóźnień.

Or. en

Poprawka 29
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku 
Schengen z wyjątkiem tych, w odniesieniu 
do których w prawie UE istnieje już 
specjalny mechanizm oceny.

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego, przejrzystego i 
jednolitego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku 
Schengen z wyjątkiem tych, w odniesieniu 
do których w prawie UE istnieje już 
specjalny mechanizm oceny.

Or. ro

Uzasadnienie

Doświadczenia zebrane w czasie poprzednich ocen pokazują również potrzebę większej 
przejrzystości i przewidywalności, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie 
przeprowadzenia oceny stosowania dorobku Schengen w oparciu o jasne i jednolite kryteria.

Poprawka 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku 
Schengen z wyjątkiem tych, w odniesieniu 
do których w prawie UE istnieje już 
specjalny mechanizm oceny.

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku
Schengen – z wyjątkiem tych, w 
odniesieniu do których w prawie UE 
istnieje już specjalny mechanizm oceny –
reformę sądownictwa oraz walkę z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Or. en

Poprawka 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku 
Schengen z wyjątkiem tych, w odniesieniu 
do których w prawie UE istnieje już 
specjalny mechanizm oceny.

(7) Doświadczenia zebrane w czasie 
poprzednich ocen wskazują na konieczność 
utrzymania spójnego mechanizmu oceny, 
obejmującego wszystkie obszary dorobku 
Schengen.

Or. en

Poprawka 32
Timothy Kirkhope

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ponadto mechanizm oceny powinien 
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uwzględniać sytuację w dziedzinie 
korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodny mechanizm oceny Schengen musi obejmować, oprócz sformułowanych już 
kryteriów technicznych, możliwości oceny sytuacji dotyczącej przestępczości zorganizowanej i 
korupcji, ponieważ jest to bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem kontroli granicznych, 
utrzymaniem baz danych itd.

Poprawka 33
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Państwa członkowskie powinny być 
ściśle zaangażowane w proces oceny.
Środki wykonawcze do rozporządzenia 
powinny zostać przyjęte z wykorzystaniem 
procedury zarządzania przewidzianej w 
art. 4 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki
wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji.

(8) Państwa członkowskie powinny być 
ściśle zaangażowane w proces oceny.
Komisji należy przyznać uprawnienia
wykonawcze, aby zapewnić jednolite 
warunki wdrożenia niniejszego
rozporządzenia, w szczególności w 
zakresie przyjmowania i dostosowywania 
wieloletniego programu ocen oraz 
pierwszej sekcji programu oceny rocznej, 
przedstawiania zaleceń dotyczących 
klasyfikacji wyników sprawozdań z oceny 
oraz planowania zapowiedzianych wizyt 
mających na celu kontrolę wdrożenia 
planu działania przyjętego przez państwo 
członkowskie, aby zaradzić 
zidentyfikowanym niedociągnięciom. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję1.

                                               
1
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__________________
1 Dz.U. L 55 z 28. 2.2011, s. 13.

Or. en

Poprawka 34
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mechanizm oceny powinien 
wprowadzać przejrzyste, skuteczne i jasne 
reguły dotyczące metody stosowanej w 
ocenach, wykorzystania do kontroli na 
miejscu wysoko wykwalifikowanych 
ekspertów oraz działań następujących w 
związku z ustaleniami ocen. Metoda ta 
powinna w szczególności przewidywać 
niezapowiedziane kontrole na miejscu jako 
uzupełnienie zapowiedzianych kontroli na 
miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do 
kontroli granicznych i wiz.

(9) Mechanizm oceny powinien opierać się 
na podejściu unijnym i wprowadzać 
przejrzyste, skuteczne i jasne reguły 
dotyczące metody stosowanej w ocenach, 
wykorzystania do kontroli na miejscu 
wysoko wykwalifikowanych ekspertów 
oraz działań następujących w związku z 
ustaleniami ocen. Metoda ta powinna w 
szczególności przewidywać 
niezapowiedziane kontrole na miejscu jako 
uzupełnienie zapowiedzianych kontroli na 
miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do 
kontroli granicznych i wiz.

Or. en

Poprawka 35
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Mechanizm oceny powinien 
obejmować również weryfikację 
odnośnego prawodawstwa dotyczącego 
zniesienia kontroli na granicach 
wewnętrznych oraz kontroli na terytorium 
kraju. Ze względu na szczególny charakter 
tych przepisów, które pozostają bez 

(10) Mechanizm oceny powinien 
obejmować również weryfikację 
odnośnego prawodawstwa dotyczącego 
zniesienia kontroli na granicach 
wewnętrznych oraz kontroli na terytorium 
kraju. Wspomniane kontrole na miejscu 
powinny być powierzane urzędnikom
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wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne 
państw członkowskich, wspomniane 
kontrole na miejscu powinny być 
powierzane wyłącznie Komisji.

Komisji we współpracy z ekspertami z 
państw członkowskich i przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 36
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Komisja odgrywa szczególnie ważną 
rolę w zapewnieniu koordynacji 
programów ocen i monitorowania 
dalszego postępowania. Ponadto podczas 
procesu oceny Komisja powinna 
zagwarantować niezależność, 
przejrzystość i odpowiedzialność oraz 
promować wzajemne zaufanie między 
stronami.

Or. en

Poprawka 37
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Podczas oceny szczególną uwagę 
należy zwracać na poszanowanie praw 
podstawowych podczas stosowania 
dorobku Schengen.

(11) Podczas oceny szczególną uwagę 
należy zwracać na poszanowanie praw 
podstawowych i ochrony danych podczas 
stosowania dorobku Schengen.

Or. en
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Poprawka 38
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Obie strony – Europejski Inspektor 
Ochrony Danych oraz krajowe organy 
nadzoru – powinny uczestniczyć w 
kontrolach na miejscu dotyczących 
ochrony danych, przy czym obie strony 
działają w zakresie swoich odpowiednich 
kompetencji.

Or. en

Poprawka 39
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mechanizm oceny powinien 
przewidywać mechanizm pomocy w 
przypadku stwierdzenia w państwie 
członkowskim stosującym dorobek 
Schengen w całości lub w części 
poważnych niedociągnięć, które mogą 
wywierać znaczący wpływ na wewnętrzne 
bezpieczeństwo strefy Schengen. W 
przypadku gdyby w okresie sześciu 
miesięcy i z pomocą ekspertów z agencji 
Frontex państwo członkowskie nie było w 
stanie usunąć niedociągnięć, należy 
przewidzieć możliwość zastosowania 
działań następczych oraz sankcji.

Or. en

Poprawka 40
Carlos Coelho
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Sankcje mogą obejmować czasowe 
przywrócenie kontroli granicznych na 
granicach wewnętrznych przez inne 
państwa członkowskie obszaru Schengen. 
Decyzja o czasowym przywróceniu 
kontroli granicznych na granicach 
wewnętrznych powinna należeć do Rady i 
być podejmowana jedynie w 
nadzwyczajnych okolicznościach, z 
możliwością częściowego lub całkowitego 
przywrócenia kontroli granicznych, oraz 
być ograniczona do okresu 6 miesięcy.

Or. en

Poprawka 41
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mechanizm oceny powinien 
przewidywać mechanizm pomocy w 
przypadku stwierdzenia poważnych 
niedociągnięć, które mogą wywierać 
znaczący wpływ na wewnętrzne 
bezpieczeństwo strefy Schengen. W 
przypadku gdyby w okresie sześciu 
miesięcy i z pomocą ekspertów z agencji 
Frontex państwo członkowskie nie było w 
stanie usunąć niedociągnięć, należy 
przewidzieć możliwość zastosowania 
działań następczych oraz sankcji, które 
mogą prowadzić do przywrócenia kontroli 
granicznych w określonym przedziale 
czasu, z pełnym poszanowaniem art. 78 
ust. 3 i art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.
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Or. en

Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Komisja we współpracy z Radą 
decyduje o środkach następczych, w tym 
sankcjach, które mogą prowadzić do 
czasowego przywrócenia kontroli 
granicznych. Po wprowadzeniu kontroli 
granicznych Komisja powinna określić 
finansowe środki wyrównawcze mające 
wesprzeć zainteresowane państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 43
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozporządzeniem ustanawia się 
mechanizm oceny w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen w 
państwach członkowskich, do których w 
pełni stosuje się dorobek Schengen.

1. Rozporządzeniem ustanawia się 
mechanizm oceny w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen w 
państwach członkowskich, do których w 
pełni stosuje się dorobek Schengen, wraz 
ze środkami towarzyszącymi w 
dziedzinach granic zewnętrznych, polityki 
wizowej, Systemu Informacyjnego 
Schengen, w tym ochrony danych, 
współpracy policyjnej, współpracy 
sądowej w sprawach karnych, walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
oraz polityki w zakresie narkotyków.
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Or. en

Poprawka 44
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, do których 
zgodnie z odpowiednim protokołem do 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dorobek Schengen stosuje 
się częściowo, biorą udział w mechanizmie 
oceny dotyczącej obu celów, w zakresie, w 
jakim uczestniczą one w dorobku 
Schengen.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma zapewnić udział Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w mechanizmie oceny, w 
zakresie, w jakim państwa te uczestniczą w dorobku Schengen. Należy wprowadzić osobny 
ustęp, tak aby postanowienie stosowane było zarówno do ocen przed akcesją, jak i ocen po 
akcesji.

Poprawka 45
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja odpowiada za wdrożenie 
niniejszego mechanizmu oceny w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
przy pomocy organów europejskich, 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja odpowiada za wdrożenie 
niniejszego mechanizmu oceny w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i 
przy pomocy organów europejskich, 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, w tym Frontexu, 
Europolu i Eurojustu.
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Or. en

Poprawka 46
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 15 
ust. 2 Komisja ustanawia program 
wieloletni na okres pięciu lat, nie później 
niż sześć miesięcy przed rozpoczęciem 
kolejnego okresu pięcioletniego.

1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu ustanowienia programu 
wieloletniego na okres pięciu lat. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program wieloletni zawiera wykaz 
państw członkowskich podlegających 
ocenie w poszczególnych latach. W okresie 
pięcioletnim każde państwo członkowskie 
jest co najmniej raz poddawane ocenie.
Kolejność oceny państw członkowskich 
opiera się na analizie ryzyka z 
uwzględnieniem presji migracyjnej,
bezpieczeństwa wewnętrznego, czasu, jaki 
upłynął od poprzedniej oceny oraz
równowagi między poszczególnymi 
elementami dorobku Schengen 
poddawanymi ocenie.

2. Program wieloletni zawiera wykaz 
państw członkowskich podlegających 
ocenie w poszczególnych latach. W okresie 
pięcioletnim każde państwo członkowskie 
jest co najmniej raz poddawane ocenie.
Kolejność oceny państw członkowskich 
opiera się na równowadze geograficznej,
czasie, jaki upłynął od poprzedniej oceny 
oraz równowadze między poszczególnymi 
elementami dorobku Schengen 
poddawanymi ocenie.

Or. en



AM\867412PL.doc 15/39 PE464.941v01-00

PL

Uzasadnienie

Danych dotyczących migracji nie można uznać za odpowiedni wskaźnik jakości zarządzania 
granicami.

Poprawka 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż 30 września każdego
roku agencja Frontex dostarcza Komisji
analizę ryzyka uwzględniającą presję 
migracyjną, wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny na kolejny rok.
Zalecenia odnoszą się do konkretnych 
odcinków granic zewnętrznych oraz 
konkretnych przejść granicznych 
podlegających ocenie w nadchodzącym 
roku zgodnie z programem wieloletnim.
Komisja udostępnia tę ocenę ryzyka
państwom członkowskim.

1. Nie później niż 30 września każdego 
roku agencja Frontex dostarcza Komisji
ocenę wraz z zaleceniami priorytetów 
oceny na kolejny rok. Zalecenia odnoszą 
się do konkretnych odcinków granic 
zewnętrznych oraz konkretnych przejść 
granicznych podlegających ocenie w 
nadchodzącym roku zgodnie z programem 
wieloletnim. Komisja udostępnia tę ocenę 
państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 49
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż 30 września każdego 
roku agencja Frontex dostarcza Komisji 
analizę ryzyka uwzględniającą presję 
migracyjną, wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny na kolejny rok.
Zalecenia odnoszą się do konkretnych 
odcinków granic zewnętrznych oraz 
konkretnych przejść granicznych 
podlegających ocenie w nadchodzącym 

1. Nie później niż 30 września każdego 
roku agencja Frontex dostarcza Komisji 
analizę ryzyka uwzględniającą presję 
migracyjną, wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny na kolejny rok.
Zalecenia odnoszą się do konkretnych 
odcinków granic zewnętrznych oraz 
konkretnych przejść granicznych 
podlegających ocenie w nadchodzącym 
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roku zgodnie z programem wieloletnim.
Komisja udostępnia tę ocenę ryzyka 
państwom członkowskim.

roku zgodnie z programem wieloletnim.
Komisja udostępnia tę ocenę ryzyka 
państwom członkowskim i – na podstawie 
właściwie uzasadnionego wniosku –
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. ro

Poprawka 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż 30 września każdego 
roku agencja Frontex dostarcza Komisji 
analizę ryzyka uwzględniającą presję 
migracyjną, wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny na kolejny rok.
Zalecenia odnoszą się do konkretnych 
odcinków granic zewnętrznych oraz 
konkretnych przejść granicznych 
podlegających ocenie w nadchodzącym 
roku zgodnie z programem wieloletnim.
Komisja udostępnia tę ocenę ryzyka 
państwom członkowskim.

1. Nie później niż 30 września każdego 
roku agencja Frontex dostarcza Komisji 
analizę ryzyka uwzględniającą presję 
migracyjną, wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny na kolejny rok.
Zalecenia odnoszą się do konkretnych 
odcinków granic zewnętrznych oraz 
konkretnych przejść granicznych 
podlegających ocenie w nadchodzącym 
roku zgodnie z programem wieloletnim.
Komisja udostępnia tę ocenę ryzyka 
państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 51
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie później niż 30 września każdego 
roku Europol dostarcza Komisji analizę 
ryzyka dotyczącą przypadków poważnych 
przestępstw, terroryzmu, korupcji i 
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przestępczości zorganizowanej, które mają 
wpływ na interes ogólny wchodzący w 
zakres polityki Unii, w tym na 
bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z 
zaleceniami priorytetów oceny na kolejny 
rok. Zalecenia odnoszą się do 
konkretnych odcinków granic 
zewnętrznych oraz konkretnych przejść 
granicznych podlegających ocenie w 
nadchodzącym roku zgodnie z programem 
wieloletnim. Komisja udostępnia tę ocenę 
ryzyka państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W tym samym terminie wskazanym w 
ust. 1 Agencja Praw Podstawowych 
dostarcza Komisji analizę ryzyka 
dotyczącą sytuacji praw podstawowych na 
granicach zewnętrznych i wewnętrznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
zniesienia kontroli granicznych na 
granicach wewnętrznych z przepisami, 
wraz z zaleceniami priorytetów oceny na 
kolejny rok. Komisja udostępnia tę ocenę 
ryzyka państwom członkowskim i 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 53
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym samym terminie określonym w 
ust. 1 Frontex dostarcza Komisji odrębną 
ocenę ryzyka wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny przeprowadzanej w 
kolejnym roku w drodze 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu.
Zalecenia te mogą dotyczyć każdego 
regionu lub konkretnego obszaru i 
zawierają wykaz co najmniej dziesięciu 
konkretnych odcinków granic 
zewnętrznych oraz dziesięciu konkretnych 
przejść granicznych.

2. W tym samym terminie określonym w 
ust. 1 Frontex dostarcza Komisji odrębną 
ocenę ryzyka wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny przeprowadzanej w 
kolejnym roku w drodze 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu.
Zalecenia te mogą dotyczyć każdego 
regionu lub konkretnego obszaru i 
zawierają wykaz co najmniej dziesięciu
konkretnych odcinków granic 
zewnętrznych oraz dziesięciu konkretnych 
przejść granicznych. Zalecenia opierają 
się na przypadkach rzeczywistych 
zagrożeń funkcjonowania obszaru 
Schengen, a nie jedynie na zagrożeniach 
hipotetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby rozróżnić rzeczywiste zagrożenia (np. znane przejścia graniczne 
wykorzystywane przez nielegalnych imigrantów) od zagrożeń hipotetycznych (np. założeń lub 
oczekiwań wzmożonego przepływu migracyjnego).

Poprawka 54
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym samym terminie określonym w 
ust. 1 Frontex dostarcza Komisji odrębną 
ocenę ryzyka wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny przeprowadzanej w 
kolejnym roku w drodze 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu.
Zalecenia te mogą dotyczyć każdego 
regionu lub konkretnego obszaru i 
zawierają wykaz co najmniej dziesięciu 
konkretnych odcinków granic 

2. W tym samym terminie określonym w 
ust. 1 Frontex dostarcza Komisji odrębną 
ocenę ryzyka wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny przeprowadzanej w 
kolejnym roku w drodze 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu.
Zalecenia te mogą uwzględniać 
sprawozdanie roczne agencji Frontex i 
mogą dotyczyć każdego regionu lub 
konkretnego obszaru i zawierają wykaz co 
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zewnętrznych oraz dziesięciu konkretnych 
przejść granicznych.

najmniej dziesięciu konkretnych odcinków 
granic zewnętrznych oraz dziesięciu 
konkretnych przejść granicznych.

Or. en

Poprawka 55
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W tym samym terminie określonym w 
ust. 1 Europol dostarcza Komisji odrębną 
ocenę ryzyka wraz z zaleceniami 
priorytetów oceny przeprowadzanej w 
dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, 
w drodze niezapowiedzianych kontroli na 
miejscu w kolejnym roku.

Or. en

Poprawka 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
odpowiedzi na kwestionariusze do Komisji 
w terminie sześciu tygodni od daty ich 
otrzymania. Komisja udostępnia 
odpowiedzi pozostałym państwom 
członkowskim.

2. Państwa członkowskie przekazują 
odpowiedzi na kwestionariusze do Komisji 
w terminie sześciu tygodni od daty ich 
otrzymania. Komisja udostępnia 
odpowiedzi pozostałym państwom 
członkowskim i Parlamentowi
Europejskiemu.

Or. en
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Poprawka 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając analizę ryzyka 
dostarczoną przez Frontex zgodnie z art. 
6, odpowiedzi na kwestionariusze, o 
których mowa w art. 7 oraz, w stosownych 
przypadkach, inne odnośne źródła, 
Komisja ustanawia program oceny rocznej 
nie później niż do 30 listopada roku 
poprzedniego. Program może przewidywać 
ocenę:

1. Uwzględniając odpowiedzi na 
kwestionariusze, o których mowa w art. 7 
oraz, w stosownych przypadkach, inne 
odnośne źródła, Komisja ustanawia 
program oceny rocznej nie później niż do 
30 listopada roku poprzedniego. Program 
może przewidywać ocenę:

Or. en

Poprawka 58
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając analizę ryzyka 
dostarczoną przez Frontex zgodnie z art. 6, 
odpowiedzi na kwestionariusze, o których 
mowa w art. 7 oraz, w stosownych 
przypadkach, inne odnośne źródła, 
Komisja ustanawia program oceny rocznej 
nie później niż do 30 listopada roku 
poprzedniego. Program może przewidywać 
ocenę:

1. Uwzględniając analizę ryzyka 
dostarczoną przez Frontex i Europol
zgodnie z art. 6, odpowiedzi na 
kwestionariusze, o których mowa w art. 7 
oraz, w stosownych przypadkach, inne 
odnośne źródła, Komisja ustanawia 
program oceny rocznej nie później niż do 
30 listopada roku poprzedniego. Program 
może przewidywać ocenę:

Or. en

Poprawka 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowania dorobku lub jego elementów 
przez jedno z państw członkowskich, 
zgodnie z programem wieloletnim;

– stosowania dorobku lub, w odpowiednim 
przypadku, jego elementów przez jedno z 
państw członkowskich, zgodnie z 
programem wieloletnim;

Or. en

Poprawka 60
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowania dorobku lub jego elementów 
przez jedno z państw członkowskich, 
zgodnie z programem wieloletnim;

– stosowania dorobku lub jego elementów, 
wraz ze środkami towarzyszącymi 
wymienionymi w art. 1, przez jedno z 
państw członkowskich, zgodnie z 
programem wieloletnim;

Or. en

Poprawka 61
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowania określonych elementów 
dorobku w wielu państwach 
członkowskich (oceny tematyczne);

– stosowania określonych elementów 
dorobku i środków towarzyszących 
określonych w art. 1 w wielu państwach 
członkowskich (oceny tematyczne);

Or. en
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Poprawka 62
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stosowania dorobku w grupie państwach 
członkowskich (oceny regionalne);

– stosowania dorobku i środków 
towarzyszących określonych w art. 1 w 
grupie państw członkowskich (oceny 
regionalne);

Or. en

Poprawka 63
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W pierwszej części programu przyjętego 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
15 ust. 2 wyszczególnia się państwa 
członkowskie wyznaczone do oceny w 
nadchodzącym roku zgodnie z programem 
wieloletnim. W części tej wymienia się 
obszary wyznaczone do oceny w ramach 
kontroli na miejscu.

2. W pierwszej części programu 
wyszczególnia się państwa członkowskie 
wyznaczone do oceny w nadchodzącym 
roku zgodnie z programem wieloletnim W 
części tej wymienia się obszary 
wyznaczone do oceny w ramach kontroli 
na miejscu. Komisja przyjmie pierwszą 
część programu w drodze aktów 
wykonawczych. Akty wykonawcze, o 
których mowa powyżej, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Eksperci dysponują odpowiednimi 
kwalifikacjami, w tym gruntowną wiedzą 
teoretyczną i doświadczeniem 
praktycznym w obszarach objętych oceną, 
jak również solidną znajomością zasad, 
procedur i technik, a także umiejętnością 
skutecznego porozumiewania się w 
powszechnie znanym języku.

4. Eksperci dysponują odpowiednimi 
kwalifikacjami, w tym gruntowną wiedzą 
teoretyczną i doświadczeniem 
praktycznym w obszarach objętych oceną,
z uwzględnieniem poszanowania praw 
podstawowych, jak również solidną 
znajomością zasad, procedur i technik, a 
także umiejętnością skutecznego 
porozumiewania się w powszechnie 
znanym języku.

Or. en

Poprawka 65
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zwraca się do państw 
członkowskich o wyznaczenie ekspertów, 
którzy mogą uczestniczyć w odnośnych 
kontrolach na miejscu ze wskazaniem ich 
specjalizacji. W przypadku 
zapowiedzianych kontroli Komisja zwraca 
się do państw członkowskich o wskazanie 
ekspertów nie później niż sześć tygodni 
przed planowaną kontrolą na miejscu. 
Państwa członkowskie wskażą ekspertów 
w terminie tygodnia od otrzymania tego 
wezwania. W przypadku 
niezapowiedzianych kontroli Komisja 
zwraca się do państw członkowskich o 
wskazanie ekspertów nie później niż dwa 
tygodnie przed planowaną kontrolą na 
miejscu. Państwa członkowskie wskażą 
ekspertów w terminie 72 godzin od 
otrzymania tego wezwania. Państwa 
członkowskie i wskazani eksperci 
zobowiązują się do przestrzegania 
poufności w odniesieniu do 
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niezapowiedzianych kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 66
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do Frontexu, 
Europolu, Eurojustu lub innych 
właściwych organów europejskich o 
wyznaczenie przedstawiciela, który 
wziąłby udział w kontroli dotyczącej 
obszaru objętego ich mandatem w 
charakterze obserwatora.

2. Komisja może zwrócić się do Frontexu, 
Europolu, Eurojustu, Parlamentu 
Europejskiego lub innych właściwych 
organów europejskich o wyznaczenie 
przedstawiciela, który wziąłby udział w 
kontroli dotyczącej obszaru objętego ich 
mandatem w charakterze obserwatora.

Or. en

Poprawka 67
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do Frontexu, 
Europolu, Eurojustu lub innych 
właściwych organów europejskich o 
wyznaczenie przedstawiciela, który 
wziąłby udział w kontroli dotyczącej 
obszaru objętego ich mandatem w 
charakterze obserwatora.

2. Komisja może zwrócić się do Frontexu, 
Europolu lub Eurojustu o wyznaczenie 
przedstawiciela, który wziąłby udział w 
kontroli dotyczącej obszaru objętego ich 
mandatem w charakterze obserwatora.
Komisja jasno określi mandat 
uczestniczących przedstawicieli, w tym 
okres jego obowiązywania, zakres 
obowiązków i funkcje.

Or. en
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Uzasadnienie

Stworzenie wyczerpującej listy europejskich agencji i organów, które mogą uczestniczyć w 
kontrolach wraz z ekspertami zapewni jasność mandatu i pozwoli uniknąć ingerencji 
zespołów oceniających w uprawnienia innych europejskich organów. Zapobiegnie to 
powielaniu pracy i zasobów. Takie podejście rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące 
arbitralnych decyzji dotyczących państw członkowskich i zapewni proporcjonalność.

Poprawka 68
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do udziału w kontrolach na miejscu 
dotyczących ochrony danych są 
zaproszeni: Europejski Inspektor Ochrony 
Danych i krajowe organy nadzoru, 
działający w zakresie przyznanych im 
uprawnień.

Or. en

Poprawka 69
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane państwo członkowskie zapewnia 
zespołowi ekspertów możliwość 
bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi 
osobami. Zapewnia ono dostęp zespołu do 
wszelkich stref, pomieszczeń i 
dokumentów, do których dostępu wymaga 
przeprowadzenie oceny. Zapewnia ono, by 
każdy zespół był w stanie zrealizować 
swoje obowiązki w zakresie weryfikacji 
działań związanych z obszarami 
podlegającymi ocenie.

4. Dane państwo członkowskie zapewnia 
zespołowi ekspertów możliwość 
bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi 
osobami. Zapewnia ono dostęp zespołu do 
wszelkich stref, pomieszczeń i 
dokumentów, do których dostępu wymaga 
przeprowadzenie oceny. Zapewnia ono, by 
każdy zespół był w stanie zrealizować 
swoje obowiązki w zakresie weryfikacji 
działań związanych z obszarami 
podlegającymi ocenie, w szczególności 
poprzez zapewnienie tłumaczy pisemnych 
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i ustnych ad hoc z języka danego państwa 
członkowskiego na wspólny język, zgodnie 
z art. 9 ust. 4.

Or. de

Poprawka 70
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie odpowiadają za 
odpowiednie przygotowanie podróży i 
zakwaterowania swoich ekspertów. Koszty 
podróży i zakwaterowania ekspertów 
uczestniczących w kontrolach są zwracane 
przez Komisję.

7. Państwa członkowskie odpowiadają za 
odpowiednie przygotowanie podróży i 
zakwaterowania swoich ekspertów. Koszty 
podróży i zakwaterowania ekspertów 
uczestniczących w kontrolach są zwracane 
przez Komisję. W przypadku 
niezapowiedzianej kontroli Komisja 
wyznacza punkt kontaktowy 
odpowiedzialny za praktyczną organizację 
kontroli na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niezapowiedzianej kontroli na miejscu występują ścisłe ograniczenia czasowe, w 
związku z tym konieczne jest zobowiązanie Komisji do wyznaczenia punktu kontaktowego 
odpowiedzialnego za praktyczną organizację kontroli.

Poprawka 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z każdej oceny sporządza się 
sprawozdanie. Sprawozdanie opiera się na 
ustaleniach kontroli na miejscu oraz 
kwestionariuszu, stosownie do przypadku.

1. Z każdej oceny sporządza się 
sprawozdanie. Sprawozdanie opiera się na 
ustaleniach kontroli na miejscu oraz na
kwestionariuszu. Zawiera on szczegółową 
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ocenę zgodności z dorobkiem z Schengen,
a także wskaźniki dotyczące reformy 
sądownictwa oraz walki z korupcją i 
zorganizowaną przestępczością, zgodnie z 
decyzjami Komisji C(2006)6569 i 
C(2006)6570.

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) W przypadku zapowiedzianej kontroli 
na miejscu sprawozdanie sporządza zespół 
podczas kontroli. Urzędnik Komisji ponosi 
ogólną odpowiedzialność za sporządzenie 
sprawozdania oraz zapewnienie jego 
integralności oraz jakości. W przypadku 
rozbieżnych opinii, zespół stara się 
osiągnąć kompromis. W sprawozdaniu
można zamieścić zdania odrębne.

(b) W przypadku zapowiedzianej kontroli 
na miejscu sprawozdanie sporządza zespół 
podczas kontroli. Urzędnik Komisji ponosi 
ogólną odpowiedzialność za sporządzenie 
sprawozdania oraz zapewnienie jego 
integralności oraz jakości. W przypadku 
rozbieżnych opinii, zespół stara się 
osiągnąć kompromis. W sprawozdaniu
należy zamieścić zdania odrębne.

Or. en

Poprawka 73
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawozdaniu analizuje się, stosownie 
do przypadku, aspekty jakościowe, 
ilościowe, operacyjne, administracyjne 
oraz organizacyjne, zawiera on również 
wykaz uchybień i niedociągnięć ustalonych 
w toku oceny. Sprawozdanie zawiera 
zalecenia dotyczące działań naprawczych 

2. W sprawozdaniu analizuje się, stosownie 
do przypadku, aspekty jakościowe, 
ilościowe, operacyjne, administracyjne 
oraz organizacyjne, zawiera on również 
wykaz uchybień i niedociągnięć
stwierdzonych w ramach i poza ramami 
kontroli danych państw członkowskich 
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oraz terminy realizacji poszczególnych 
działań.

ustalonych w toku oceny. Sprawozdanie 
zawiera zalecenia dla danych państw 
członkowskich, a także w razie 
konieczności dla Komisji, dotyczące 
działań naprawczych lub uzupełniających
oraz terminy realizacji poszczególnych 
działań.

Or. en

Poprawka 74
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przedstawia sprawozdanie 
danemu państwu członkowskiemu w 
terminie sześciu tygodni od kontroli na 
miejscu lub od momentu uzyskania 
odpowiedzi na kwestionariusz, stosownie 
do okoliczności. W ciągu dwóch tygodni 
państwa członkowskie przedstawiają swoje 
uwagi do sprawozdania.

4. Komisja przedstawia sprawozdanie 
danemu państwu członkowskiemu w 
terminie czterech tygodni od kontroli na 
miejscu lub od momentu uzyskania 
odpowiedzi na kwestionariusz, stosownie 
do okoliczności. W ciągu dwóch tygodni 
państwa członkowskie przedstawiają swoje 
uwagi do sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku poważnych nieprawidłowości systemu niezbędna jest szybka reakcja, aby system 
Schengen pozostał wiarygodny.

Poprawka 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ekspert Komisji przedstawia sprawozdanie 
i odpowiedź danego państwa 
członkowskiego komitetowi 

Ekspert Komisji przedstawia sprawozdanie 
i odpowiedź danego państwa 
członkowskiego komitetowi 
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ustanowionemu zgodnie z art. 15. Państwa 
członkowskie informowane są o 
możliwości ustosunkowania się do 
odpowiedzi na kwestionariusz, 
sprawozdania oraz uwag danego państwa 
członkowskiego.

ustanowionemu zgodnie z art. 15 i 
Parlamentowi Europejskiemu. Państwa 
członkowskie informowane są o 
możliwości ustosunkowania się do 
odpowiedzi na kwestionariusz, 
sprawozdania oraz uwag danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 76
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje zalecenia dotyczące
klasyfikacji ustaleń, o których mowa w ust. 
3, zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2.

Komisja przyjmie akty wykonawcze w celu 
wydania zaleceń dotyczących klasyfikacji 
ustaleń, o których mowa w ust. 3. 
Powyższe akty wykonawcze zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu miesiąca od momentu otrzymania 
sprawozdania państwo członkowskie 
dostarcza Komisji plan działań mających 
wyeliminować wszelkie ujawnione 
niedociągnięcia.

W ciągu miesiąca od momentu otrzymania 
sprawozdania państwo członkowskie 
dostarcza Komisji plan działań mających 
wyeliminować wszelkie ujawnione 
niedociągnięcia. W przypadku gdy 
sprawozdanie Komisji opiera się na 
ocenach tematycznych lub regionalnych i 
dotyczy więcej niż jednego państwa 
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członkowskiego, konieczna jest 
koordynacja planów działania tych 
państw.

Or. en

Poprawka 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu miesięcy od momentu 
otrzymania sprawozdania dane państwo 
członkowskie dostarcza Komisji 
sprawozdanie z realizacji planu działania, a 
następnie co trzy miesiące kolejne 
sprawozdania do momentu pełnej realizacji 
planu działania. W zależności od powagi 
zidentyfikowanych niedociągnięć oraz 
środków podjętych w celu ich likwidacji, 
Komisja może zaplanować zapowiedziane 
kontrole zmierzające do kontroli realizacji 
planu działania, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. Komisja 
może również zaplanować 
niezapowiedziane kontrole na miejscu.

W ciągu czterech miesięcy od momentu 
otrzymania sprawozdania dane państwo 
członkowskie dostarcza Komisji 
sprawozdanie z realizacji planu działania, a 
następnie co trzy miesiące kolejne 
sprawozdania do momentu pełnej realizacji 
planu działania. W zależności od powagi 
zidentyfikowanych niedociągnięć oraz 
środków podjętych w celu ich likwidacji, 
Komisja może zaplanować zapowiedziane 
kontrole zmierzające do kontroli realizacji 
planu działania, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. Komisja 
może również zaplanować 
niezapowiedziane kontrole na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku poważnych nieprawidłowości systemu niezbędna jest szybka reakcja, aby 
utrzymać zaufanie do systemu Schengen.

Poprawka 79
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu miesięcy od momentu 
otrzymania sprawozdania dane państwo 
członkowskie dostarcza Komisji 
sprawozdanie z realizacji planu działania, a 
następnie co trzy miesiące kolejne 
sprawozdania do momentu pełnej realizacji 
planu działania. W zależności od powagi 
zidentyfikowanych niedociągnięć oraz 
środków podjętych w celu ich likwidacji, 
Komisja może zaplanować zapowiedziane
kontrole zmierzające do kontroli realizacji
planu działania, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. Komisja 
może również zaplanować 
niezapowiedziane kontrole na miejscu.

W ciągu sześciu miesięcy od momentu 
otrzymania sprawozdania dane państwo 
członkowskie dostarcza Komisji 
sprawozdanie z realizacji planu działania, a 
następnie co trzy miesiące kolejne 
sprawozdania do momentu pełnej realizacji 
planu działania. W zależności od powagi 
zidentyfikowanych niedociągnięć oraz 
środków podjętych w celu ich likwidacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze, 
aby zaplanować zapowiedziane wizytacje 
w celu kontroli wykonania planu działania. 
Wyżej wymienione akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 
2. Komisja może również zaplanować 
niezapowiedziane kontrole na miejscu.

Or. en

Poprawka 80
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja regularnie informuje komitet 
ustanowiony na mocy art. 15 o postępach 
realizacji planu działania.

Komisja regularnie informuje komitet 
ustanowiony na mocy art. 15 o postępach 
realizacji planu działania. Parlament 
Europejski może również zwrócić się do 
Komisji o przedstawienie sprawozdania ze 
stanu wykonania planu działania.

Or. ro

Uzasadnienie

Parlament Europejski musi mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o informacje o 
postępach w wykonaniu planów działania opracowanych przez państwa członkowskie w 
odpowiedzi na nieprawidłowości w zakresie stosowania dorobku z Schengen.
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Poprawka 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli kontrola na miejscu wykaże 
poważne niedociągnięcia uznane za 
wywierające znaczący wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa jednego lub kilku 
państw członkowskich, Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, jak najszybciej 
powiadamia o tym Radę i Parlament 
Europejski.

7. Jeżeli sprawozdanie z kontroli na 
miejscu wymienia co najmniej jedną 
nieprawidłowość zakwalifikowaną
zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. c), Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, jak najszybciej 
powiadamia o tym Radę i Parlament 
Europejski.

Or. en

Poprawka 82
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli kontrola na miejscu wykaże 
poważne niedociągnięcia uznane za 
wywierające znaczący wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa jednego lub kilku 
państw członkowskich, Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, jak najszybciej 
powiadamia o tym Radę i Parlament 
Europejski.

7. Jeżeli kontrola na miejscu wykaże 
poważne niedociągnięcia uznane za 
wywierające znaczący wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa jednego lub kilku 
państw członkowskich, Komisja jak 
najszybciej powiadamia o tym Radę i 
Parlament Europejski oraz regularnie 
informuje je o sytuacji w pomocniczym 
okresie sześciu miesięcy zgodnie z art.
13a, a także po podjęciu ostatecznej 
decyzji dotyczącej działań następczych i 
ewentualnych sankcji zgodnie z art. 13b.

Or. en
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Poprawka 83
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli kontrola na miejscu wykaże 
poważne niedociągnięcia uznane za 
wywierające znaczący wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa jednego lub kilku 
państw członkowskich, Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, jak najszybciej 
powiadamia o tym Radę i Parlament 
Europejski.

7. Jeżeli kontrola na miejscu wykaże 
poważne niedociągnięcia uznane za 
wywierające znaczący wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa jednego lub kilku 
państw członkowskich, Komisja, z własnej 
inicjatywy, na wniosek Parlamentu 
Europejskiego lub państwa 
członkowskiego, jak najszybciej 
powiadamia o tym Radę i Parlament 
Europejski.

Or. en

Poprawka 84
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b

Procedura pokontrolna
Sześć miesięcy po stwierdzeniu poważnych 
niedociągnięć w rozumieniu art. 13 ust. 7 
Komisja wyznacza kontrolę na miejscu. W 
przypadku gdy kontrola na miejscu 
wykaże, że poważne niedociągnięcia 
utrzymują się mimo wsparcia udzielonego 
państwu członkowskiemu na mocy art. 
13a, Rada – na wniosek Komisji i po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego – podejmuje decyzję o 
nałożeniu sankcji. Rada stanowi 
większością kwalifikowaną.

Or. en
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Poprawka 85
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b

Decyzja o przywróceniu kontroli 
granicznych

Rada podejmuje decyzję o przywróceniu 
wewnętrznych kontroli granicznych 
kwalifikowaną większością na wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 86
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b
Działania następcze i sankcje

Sześć miesięcy po stwierdzeniu poważnych 
niedociągnięć Komisja wyznacza kontrolę 
na miejscu. Jeżeli kontrola na miejscu 
wykaże, że poważne niedociągnięcia nie 
zostały usunięte, Komisja przedstawia 
komitetowi ustanowionemu na mocy art. 
15 propozycję działań następczych i 
ewentualnych sankcji. Decyzja w sprawie 
działań następczych i ewentualnych 
sankcji jest podejmowana zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2. W przypadku dalszego 
nieprzestrzegania przepisów z Schengen 
przez państwo członkowskie należy podjąć 
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wszystkie możliwe działania i udzielić 
wszelkiego wsparcia w celu zapobieżenia 
tej sytuacji przed rozważeniem nałożenia 
surowszych sankcji. Zgodnie z art. 78 ust. 
3 i art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, nie można zezwolić na 
przywrócenie kontroli granicznych w 
stosunku do państwa członkowskiego, 
które stoi przed nadzwyczajną sytuacją 
cechującą się nagłym napływem obywateli 
krajów trzecich lub znajduje się w 
krytycznej sytuacji w odniesieniu do 
pełnego wykonania zobowiązań z 
Schengen jedynie lub między innymi z 
powodu znacznej liczby obywateli krajów 
trzecich docierających do jego granic.

Or. en

Poprawka 87
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13c

Tymczasowe przywrócenie kontroli 
granicznej

1. Sankcje mogą obejmować decyzję o 
tymczasowym przywróceniu kontroli 
granicznej na wewnętrznych granicach 
przez pozostałe państwa członkowskie 
strefy Schengen. Decyzja ta może 
przewidywać częściowe lub całkowite 
przywrócenie kontroli granicznej na 
wewnętrznych granicach 
zainteresowanych państw członkowskich.
2. Decyzja o tymczasowym przywróceniu 
kontroli granicznej na wewnętrznych 
granicach podlega następującym 
warunkom:
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- wystąpienie poważnych 
nieprawidłowości we wdrożeniu dorobku z 
Schengen, które mogą mieć istotny wpływ 
na ogólny poziom bezpieczeństwa jednego 
lub większej liczby państw członkowskich,
- wystąpienie nadzwyczajnych 
okoliczności wymagających tymczasowego 
przywrócenia kontroli granicznej.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, 
obejmuje następujące elementy:
- ograniczenie czasowe do maksymalnie 6 
miesięcy,
- mechanizm wsparcia dla danego 
państwa członkowskiego w celu usunięcia 
nieprawidłowości,
- termin następnej kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 88
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 c

Środki wyrównawcze
W przypadku wprowadzenia kontroli 
granicznych Komisja wprowadzi 
finansowe środki wyrównawcze w celu 
wsparcia danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez 
zespoły w trakcie wykonywania 
obowiązków są przez nie traktowane jako 
poufne. Sprawozdania sporządzone po 
kontroli na miejscu są klasyfikowane jako 
zastrzeżone. Po konsultacjach z danym 
państwem członkowskim Komisja 
zadecyduje, jaką część sprawozdania 
można podać do wiadomości publicznej.

Wszelkie informacje uzyskane przez 
zespoły w trakcie wykonywania 
obowiązków są przez nie traktowane jako 
poufne. Sprawozdania sporządzone po 
kontroli na miejscu są klasyfikowane jako 
zastrzeżone. Klasyfikacja ta nie wyklucza 
możliwości udostępnienia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu. Po 
konsultacjach z danym państwem 
członkowskim Komisja zadecyduje, jaką 
część sprawozdania można podać do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 90
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez 
zespoły w trakcie wykonywania 
obowiązków są przez nie traktowane jako 
poufne. Sprawozdania sporządzone po 
kontroli na miejscu są klasyfikowane jako 
zastrzeżone. Po konsultacjach z danym 
państwem członkowskim Komisja 
zadecyduje, jaką część sprawozdania 
można podać do wiadomości publicznej.

Wszelkie informacje uzyskane przez 
zespoły w trakcie wykonywania 
obowiązków są przez nie traktowane jako 
poufne. Sprawozdania sporządzone po 
kontroli na miejscu są klasyfikowane jako 
zastrzeżone. Po konsultacjach z danym 
państwem członkowskim Komisja 
zadecyduje, jaką część sprawozdania 
można podać do wiadomości publicznej.
Parlamentowi Europejskiemu przysługuje 
możliwość wglądu – na uzasadniony 
wniosek – do wszystkich sprawozdań 
sporządzonych przez zespoły oceniające.

Or. ro
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Uzasadnienie

W związku z rolą Parlamentu Europejskiego jako współustawodawcy w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości musi on mieć możliwość wglądu – na uzasadniony wniosek 
– do wszystkich sprawozdań oceniających.

Poprawka 91
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwsza analiza ryzyka, która ma zostać 
dostarczona przez Frontex zgodnie z art. 6, 
zostanie dostarczona Komisji nie później 
niż trzy miesiące po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Pierwsza analiza ryzyka, która ma zostać 
dostarczona przez Frontex i Europol
zgodnie z art. 6, zostanie dostarczona 
Komisji nie później niż trzy miesiące po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 92
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie coroczne 
sprawozdanie z ocen przeprowadzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia.
Sprawozdanie jest podawane do 
wiadomości publicznej i zawiera 
informacje dotyczące:

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie pełne coroczne 
sprawozdanie z ocen przeprowadzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia.
Sprawozdanie jest podawane do 
wiadomości publicznej i zawiera 
informacje dotyczące:

Or. ro

Poprawka 93
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
w dniu 1 stycznia 2014 r., po upływie 
bieżącego pięcioletniego programu oceny.

Or. en


