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Poprawka 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem polityki Unii w dziedzinie 
granic zewnętrznych jest zintegrowane 
zarządzanie zapewniające jednolity i 
wysoki poziom kontroli oraz ochrony, 
będący niezbędnym elementem 
swobodnego przepływu osób w obrębie 
Unii Europejskiej oraz podstawowym 
składnikiem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym 
celu należy ustanowić wspólne zasady 
odnośnie do standardów i procedur 
dotyczących kontroli granic zewnętrznych.

(1) Celem polityki Unii w dziedzinie 
granic zewnętrznych jest zintegrowane 
zarządzanie, będące podstawowym 
składnikiem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym 
celu należy ustanowić wspólne zasady 
odnośnie do standardów i procedur 
dotyczących kontroli granic zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 44
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Strefa Schengen jest krokiem na 
drodze ku realizacji celu stopniowego 
stworzenia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Podstawą ochrony granic zewnętrznych 
państw członkowskich powinna być 
zasada solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 80 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawa zarządzania strefą Schengen 
pomaga zapewnić każdemu państwu 
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członkowskiemu możliwość sprawowania 
skutecznej kontroli nad jego granicami 
zewnętrznymi oraz tworzy zaufanie do 
efektywności unijnego systemu 
zarządzania migracją.

Or. en

Poprawka 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu dostosowania przepisów 
kodeksu granicznego Schengen do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) upoważnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinno zostać przekazane 
Komisji, jeśli chodzi o przyjęcie 
dodatkowych środków ochrony zgodnie z 
art. 12 ust. 5 oraz zmian w załącznikach 
zgodnie z art. 32. Szczególnie ważne jest, 
aby Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas prac 
przygotowawczych, także na szczeblu 
ekspertów. Komisja, podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(6) W celu dostosowania przepisów 
kodeksu granicznego Schengen do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) upoważnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinno zostać przekazane 
Komisji, jeśli chodzi o przyjęcie zmian w 
załącznikach zgodnie z art. 32. Szczególnie 
ważne jest, aby Komisja przeprowadziła 
odpowiednie konsultacje podczas prac 
przygotowawczych, także na szczeblu 
ekspertów. Komisja, podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 46
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ha) (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 2 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
19a. „zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego” oznacza każde poważne 
przestępstwo o wymiarze 
transgranicznym, o którym mowa w art. 
83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w tym handel ludźmi oraz 
seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, 
handel narkotykami, handel bronią, 
pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie 
środków płatniczych, przestępczość 
komputerową i przestępczość 
zorganizowaną.

Or. en

Uzasadnienie

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Poprawka 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla osób lub grup osób, w przypadku 
istnienia szczególnego wymogu 
sporadycznego przekraczania granic 
zewnętrznych poza przejściami 

a) dla osób lub grup osób, w przypadku 
istnienia szczególnego wymogu 
sporadycznego przekraczania granic 
zewnętrznych poza przejściami 
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granicznymi lub poza ustalonymi 
godzinami ich otwarcia, pod warunkiem że 
posiadają one zezwolenia wymagane 
prawem krajowym oraz że nie zachodzi
sprzeczność z interesem porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
wewnętrznego państw członkowskich;
państwa członkowskie mogą dokonać 
szczegółowych ustaleń w umowach 
dwustronnych;

granicznymi lub poza ustalonymi 
godzinami ich otwarcia, pod warunkiem że 
posiadają one zezwolenia wymagane 
prawem krajowym oraz że nie zachodzi 
sprzeczność z interesem porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
wewnętrznego państw członkowskich;
państwa członkowskie mogą dokonać 
szczegółowych ustaleń w umowach 
dwustronnych; o umowach tych 
powiadamia się Komisję zgodnie z art. 34;

Or. en

Poprawka 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla osób lub grup osób w przypadku 
nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej.

b) dla osób lub grup osób w przypadku 
sytuacji wyjątkowej.

Or. en

Poprawka 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jest on ważny przez przynajmniej trzy 
miesiące po planowanej dacie wyjazdu z 
terytorium państw członkowskich; w 
uzasadnionych wyjątkowych przypadkach 
kryterium to może zostać pominięte.

(i) jest on ważny przez przynajmniej jeden 
dzień po planowanej dacie wyjazdu z 
terytorium państw członkowskich; w 
uzasadnionych wyjątkowych przypadkach 
kryterium to może zostać pominięte.
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Poprawka 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera d)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 7 – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatelom państw trzecich poddanym 
szczegółowej kontroli drugiej linii udziela 
się pisemnej informacji o celu i procedurze 
takiej odprawy.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu 
drugiego, obywatelom państw trzecich 
poddanym szczegółowej kontroli drugiej 
linii udziela się pisemnej informacji o celu 
i procedurze takiej odprawy w języku, 
który obywatele ci rozumieją lub co do 
którego można w uzasadniony sposób 
przypuszczać, że jest dla nich zrozumiały, 
a w razie konieczności w innej formie.

Or. en

Uzasadnienie

W uzupełnieniu poprawki sprawozdawcy do powyższego artykułu konieczne jest wyjaśnienie, 
że ustalenia dotyczące języka w drugiej części tego ustępu nie stoją w sprzeczności z 
przedmiotową poprawką.

Poprawka 51
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera fa) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 7 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dodaje się ustęp 8a w brzmieniu:
„8a. Bez uszczerbku dla postanowień 
rozdziału II niniejszego rozporządzenia 
oraz zobowiązań państw członkowskich 
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wynikających z prawa morza, a w 
szczególności z Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, odprawy 
graniczne mogą być przeprowadzane na 
obszarach położonych poza granicami 
zewnętrznymi. Takimi obszarami mogą 
być pełne morza i wody terytorialne lub 
terytorium państw trzecich, z którymi 
państwa członkowskie lub Unia zawarły w 
tym celu umowy.”

Or. en

Poprawka 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatele państw trzecich, którzy nie są 
zobowiązani do posiadania wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych państw 
członkowskich zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 539/2001 oraz obywatele państw 
członkowskich, którzy posiadają ważny 
dokument pobytowy lub wizę 
długoterminową, mogą korzystać z pasów 
ruchu oznaczonych znakiem określonym w 
załączniku III część B1 niniejszego 
rozporządzenia („ruch bezwizowy”). Mogą 
oni również korzystać z pasów ruchu 
oznaczonych znakiem określonym w 
załączniku III część B2 do niniejszego 
rozporządzenia („wszystkie paszporty”).

Obywatele państw trzecich, którzy nie są 
zobowiązani do posiadania wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych państw 
członkowskich zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 539/2001 oraz obywatele państw 
członkowskich, którzy posiadają ważny 
dokument pobytowy lub wizę 
długoterminową, mogą korzystać z pasów 
ruchu oznaczonych znakiem określonym w 
załączniku III część B1 niniejszego 
rozporządzenia („brak obowiązku 
wizowego”). Mogą oni również korzystać z 
pasów ruchu oznaczonych znakiem 
określonym w załączniku III część B2 do 
niniejszego rozporządzenia („wszystkie 
paszporty”).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz 
rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy 



AM\893324PL.doc 9/25 PE480.876v03-00

PL

długoterminowe rozszerzono zakres zastosowania zasady równorzędności między 
dokumentem pobytowym i wizami krótkoterminowymi wydanymi przez państwa członkowskie 
w pełni stosujące dorobek Schengen na wizy długoterminowe, co spowodowało, że wiza 
długoterminowa będzie miała te same skutki co dokument pobytowy. Z tego względu ważne 
jest utrzymanie wiz długoterminowych w przedmiotowym wniosku.

Poprawka 53
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty podróży obywateli państw 
trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywatela Unii i do których ma 
zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, ale 
którzy nie przedstawią karty pobytowej 
przewidzianej w tej dyrektywie, są 
stemplowane przy wjeździe i wyjeździe.

Dokumenty podróży obywateli państw 
trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywatela Unii i do których ma 
zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, ale 
którzy nie przedstawią karty pobytowej 
przewidzianej w tej dyrektywie, są 
stemplowane przy wjeździe lub wyjeździe.

Or. en

Poprawka 54
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty podróży obywateli państw 
trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywateli państw trzecich korzystających z 
prawa do swobodnego przemieszczania na 
mocy przepisów UE, ale którzy nie 
przedstawią karty pobytowej przewidzianej 

Dokumenty podróży obywateli państw 
trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywateli państw trzecich korzystających z 
prawa do swobodnego przemieszczania na 
mocy przepisów UE, ale którzy nie 
przedstawią karty pobytowej przewidzianej 
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w tej dyrektywie, są stemplowane przy 
wjeździe i wyjeździe.

w tej dyrektywie, są stemplowane przy 
wjeździe lub wyjeździe.

Or. en

Poprawka 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Jeżeli domniemanie, o którym mowa w 
ust. 1 nie zostanie obalone, obywatel 
państwa trzeciego może zostać odesłany 
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady*.

Or. en

Poprawka 56
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się nowy ustęp 4: skreślony
„Odpowiednie przepisy ust. 1 i 2 
obowiązują mutatis mutandis w 
przypadku braku stempla wyjazdowego.”

Or. en
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Poprawka 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: (9) w art. 12 skreśla się ust. 5.

„5. Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 
poświęconym dodatkowym środkom 
dotyczącym ochrony.”

Or. en

Poprawka 58
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) w art. 12 dodaje się nowy ustęp 5a w 
brzmieniu:
„5a. Osoba, która przekroczyła, 
próbowała nielegalnie przekroczyć 
granicę lub jest podejrzewana o zamiar 
nielegalnego przekroczenia granicy, jest 
zatrzymywana i odstawiana do najbliższej 
komendy straży granicznej. W czasie 
czynności kontrolnych kontrola danej 
osoby i decyzja o odmowie wjazdu 
powinny być zgodne z art. 7-11 oraz art. 
13, bez uszczerbku dla art. 18.”

Or. en
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Poprawka 59
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obywatelowi państwa trzeciego, 
który nie spełnia wszystkich warunków 
wjazdu ustanowionych w art. 5 ust. 1 i 
który nie należy do żadnej z kategorii 
osób, o których mowa w art. 5 ust. 4, 
odmawia się wjazdu na terytorium 
aństw członkowskich. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla stosowania szczególnych 
przepisów dotyczących prawa do azylu i 
ochrony międzynarodowej lub 
wydawania długoterminowych wiz 
pobytowych. „Straż graniczna zapewnia 
osobie, która zamierza złożyć wniosek o 
ochronę międzynarodową, skuteczną 
możliwość jak najszybszego złożenia 
wniosku do właściwych organów zgodnie 
z prawem Unii oraz z zasadą non-
refoulement.”

Or. en

Poprawka 60
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie prowadzą 
statystyki dotyczące liczby osób, którym 
odmówiono wjazdu, przyczyn odmowy, 
obywatelstwa tych osób oraz rodzaju 

5. Państwa członkowskie prowadzą 
statystyki dotyczące liczby osób, którym 
odmówiono wjazdu, przyczyn odmowy, 
obywatelstwa tych osób oraz rodzaju 
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granicy (lądowa, powietrzna lub morska), 
na której odmówiono im wjazdu, oraz 
przekazują je zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 862/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

granicy (lądowa, powietrzna lub morska), 
na której odmówiono im wjazdu, oraz 
przekazują je zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 862/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Państwa 
członkowskie co roku przekazują te 
statystyki Komisji. Komisja publikuje co 
dwa lata zestawienie statystyk 
dostarczonych przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 61
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit trzeci  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że straż 
graniczną stanowią wyspecjalizowani i 
odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, 
uwzględniając wspólne podstawowe 
programy szkoleń dla funkcjonariuszy 
straży granicznej ustanowione i 
opracowane przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych ustanowioną na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2007/2004. Programy szkoleń obejmują 
specjalne szkolenie służące wykrywaniu 
szczególnie trudnych sytuacji dotyczących 
małoletnich bez opieki oraz ofiar handlu 
ludźmi. Państwa członkowskie zachęcają 
funkcjonariuszy straży granicznej do nauki 
języków, zwłaszcza tych niezbędnych do 
wykonywania ich zadań.

Państwa członkowskie zapewniają, że straż 
graniczną stanowią wyspecjalizowani i 
odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, 
uwzględniając wspólne podstawowe 
programy szkoleń dla funkcjonariuszy 
straży granicznej ustanowione i 
opracowane przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych ustanowioną na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2007/2004. Programy szkoleń obejmują 
specjalne szkolenie służące wykrywaniu 
sytuacji dotyczących osób w szczególnie 
trudnym położeniu, takich jak małoletni
bez opieki oraz ofiary handlu ludźmi, i 
radzeniu sobie z takimi sytuacjami.
Państwa członkowskie zachęcają 
funkcjonariuszy straży granicznej do nauki 
języków, zwłaszcza tych niezbędnych do 
wykonywania ich zadań, oraz 
dopilnowują, przy wsparciu Fronteksu, by 
funkcjonariusze straży granicznej byli 
szkoleni w zakresie ogólnej ochrony praw 



PE480.876v03-00 14/25 AM\893324PL.doc

PL

podstawowych, a także praw konkretnych 
kategorii osób znajdujących się w 
trudnym położeniu.

Or. en

Poprawka 62
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że straż 
graniczną stanowią wyspecjalizowani i 
odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, 
uwzględniając wspólne podstawowe 
programy szkoleń dla funkcjonariuszy 
straży granicznej ustanowione i 
opracowane przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych ustanowioną na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2007/2004. Programy szkoleń obejmują 
specjalne szkolenie służące wykrywaniu 
szczególnie trudnych sytuacji dotyczących 
małoletnich bez opieki oraz ofiar handlu 
ludźmi. Państwa członkowskie zachęcają 
funkcjonariuszy straży granicznej do nauki 
języków, zwłaszcza tych niezbędnych do 
wykonywania ich zadań.

Państwa członkowskie zapewniają, że straż 
graniczną stanowią wyspecjalizowani i 
odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, 
uwzględniając wspólne podstawowe 
programy szkoleń dla funkcjonariuszy 
straży granicznej ustanowione i 
opracowane przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych ustanowioną na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2007/2004. Programy szkoleń obejmują 
specjalne szkolenie służące wykrywaniu 
sytuacji dotyczących osób w trudnym 
położeniu, takich jak małoletni bez opieki 
oraz ofiary handlu ludźmi, i radzeniu sobie 
z takimi sytuacjami. Państwa 
członkowskie zachęcają funkcjonariuszy 
straży granicznej do nauki języków, 
zwłaszcza tych niezbędnych do 
wykonywania ich zadań.

Or. en

Poprawka 63
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
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Konwencja wykonawcza do układu z Schengen
Artykuł 40 – ustęp 7 – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w art. 40 ust. 7 tiret dziewiąte 
otrzymuje następujące brzmienie:
„– handel ludźmi oraz seksualne 
wykorzystywanie kobiet i dzieci,”

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz przestępstw o wymiarze transgranicznym wymaga aktualizacji i uzupełnienia o 
poważne przestępstwa wymienione w art. 83 ust. 1 TFUE.

Poprawka 64
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen
Artykuł 40 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W art. 40 ust. 7 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– pranie pieniędzy,
– korupcja,
– fałszowanie środków płatniczych,
– przestępczość komputerowa,
– przestępczość zorganizowana.”

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz przestępstw o wymiarze transgranicznym wymaga aktualizacji i uzupełnienia o 
poważne przestępstwa wymienione w art. 83 ust. 1 TFUE.
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Poprawka 65
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 c (nowy)
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen
Artykuł 41 – ustęp 4 – litera a) – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) w art. 41 ust. 4 tiret dziewiąte 
otrzymuje następujące brzmienie:
„– handel ludźmi oraz seksualne 
wykorzystywanie kobiet i dzieci,”

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz przestępstw o wymiarze transgranicznym wymaga aktualizacji i uzupełnienia o 
poważne przestępstwa wymienione w art. 83 ust. 1 TFUE.

Poprawka 66
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 d (nowy)
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen
Artykuł 41 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) w art. 41 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– pranie pieniędzy,
– korupcja,
– fałszowanie środków płatniczych,
– przestępczość komputerowa,
– przestępczość zorganizowana.”

Or. en
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Uzasadnienie

Wykaz przestępstw o wymiarze transgranicznym wymaga aktualizacji i uzupełnienia o 
poważne przestępstwa wymienione w art. 83 ust. 1 TFUE.

Poprawka 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4.1. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne z ościennymi 
państwami trzecimi dotyczące utworzenia 
wspólnych przejść granicznych, na których 
funkcjonariusze straży granicznej jednej 
strony przeprowadzają odprawę wjazdową 
lub wyjazdową na terytorium drugiej 
strony zgodnie ze swoimi przepisami.
Wspólne przejścia graniczne mogą być 
usytuowane albo na terytorium państwa 
członkowskiego, albo na terytorium 
państwa trzeciego.

1.1.4.1. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne z ościennymi 
państwami trzecimi dotyczące utworzenia 
wspólnych przejść granicznych, na których 
funkcjonariusze straży granicznej jednej 
strony przeprowadzają odprawę wjazdową 
lub wyjazdową na terytorium drugiej 
strony zgodnie ze swoimi przepisami.
Wspólne przejścia graniczne mogą być 
usytuowane wyłącznie na terytorium 
państwa członkowskiego

Or. en

Poprawka 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.2 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– lub postępują zgodnie z przepisami 
krajowymi. W takim przypadku dana 
osoba musi mieć jednak dostęp do sądów 
państw członkowskich i dysponować 

– lub postępują zgodnie z przepisami 
krajowymi. W takim przypadku dana 
osoba musi mieć jednak dostęp do sądów 
państw członkowskich i dysponować 
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środkami wystarczającymi na zapewnienie 
ochrony prawnej w dziedzinach objętych 
prawem unijnym, w celu zagwarantowania 
ochrony prawnej, która przysługuje 
osobom fizycznym na mocy przepisów 
prawa unijnego, a także w celu 
zapewnienia pełnej skuteczności tych 
przepisów.

środkami wystarczającymi na zapewnienie 
ochrony prawnej w dziedzinach objętych 
prawem unijnym, w celu zagwarantowania 
ochrony prawnej, która przysługuje 
osobom fizycznym na mocy przepisów 
prawa unijnego i krajowego, a także w celu 
zapewnienia pełnej skuteczności tych 
przepisów.

Or. en

Poprawka 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4.3. Wspólne przejścia graniczne 
usytuowane na terytorium państwa 
trzeciego Umowy dwustronne 
ustanawiające wspólne przejścia 
graniczne usytuowane na terytorium 
państwa trzeciego powinny przewidywać 
upoważnienie funkcjonariuszy straży 
granicznej państwa członkowskiego do 
wykonywania ich zadań w państwie 
trzecim, zgodnie z kodeksem granicznym 
Schengen i przy poszanowaniu 
następujących zasad:

skreślony

a) Ochrona międzynarodowa Obywatel 
państwa trzeciego, który został poddany 
odprawie wyjazdowej przez 
funkcjonariuszy straży granicznej 
państwa trzeciego, a następnie zwrócił się 
do funkcjonariuszy straży granicznej 
państwa członkowskiego o ochronę 
międzynarodową, jest wpuszczany na 
terytorium odpowiedniego państwa 
członkowskiego w celu wszczęcia 
odpowiednich procedur. Władze państwa 
trzeciego powinny zaakceptować 
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przekazanie danej osoby na terytorium 
państwa członkowskiego.
b) Zatrzymanie osoby lub zajęcie mienia 
Jeśli funkcjonariusze straży granicznej 
państwa członkowskiego dowiadują się o 
faktach uzasadniających zatrzymanie lub 
oddanie pod opiekę osoby lub zajęcie 
mienia, postępują zgodnie z przepisami 
krajowymi i właściwymi przepisami Unii.
Władze państwa trzeciego muszą 
zaakceptować przekazanie danej osoby 
lub danego przedmiotu na terytorium 
państwa członkowskiego.
c) Obywatele państwa trzeciego 
wjeżdżający do państwa, którego są 
obywatelami Funkcjonariusze straży 
granicznej państwa członkowskiego nie 
uniemożliwiają obywatelom danego 
państwa trzeciego wjazdu na terytorium 
państwa, którego są obywatelami. Jeżeli 
istnieją przyczyny, które uzasadniają 
odmowę wyjazdu z państwa 
członkowskiego na mocy przepisów 
państwa członkowskiego, funkcjonariusze 
straży granicznej państwa członkowskiego 
powiadamiają władze państwa trzeciego o 
tych przyczynach, a władze państwa 
trzeciego zapewniają odpowiednie 
działania następcze zgodnie z prawem 
krajowym i międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4.4. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 

1.1.4.4. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 
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dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, dane 
państwa członkowskie konsultują się z 
Komisją w zakresie zgodności umowy z 
niniejszym rozporządzeniem.

dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, dane 
państwa członkowskie konsultują się z 
Komisją, która wydaje wcześniejszą 
pozytywną opinię dotyczącą zgodności 
umowy z prawem Unii, w tym w 
obszarach azylu i ochrony danych.

Or. en

Poprawka 71
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4.4. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 
dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, dane 
państwa członkowskie konsultują się z 
Komisją w zakresie zgodności umowy z 
niniejszym rozporządzeniem.

1.1.4.4. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 
dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, 
niezależnie od jego statusu wynikającego z 
prawa międzynarodowego, dane państwa 
członkowskie konsultują się z Komisją, 
która wydaje wcześniejszą pozytywną 
opinię dotyczącą zgodności umowy z 
prawem Unii.

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna umowę za niezgodną z Jeżeli Komisja uzna umowę za niezgodną z 
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niniejszym rozporządzeniem, powiadamia 
o tym dane państwo członkowskie.
Państwo członkowskie podejmuje wszelkie 
odpowiednie kroki w celu zmiany umowy 
w rozsądnym terminie w sposób 
pozwalający na wyeliminowanie 
ujawnionych niezgodności.

prawem Unii, powiadamia o tym dane 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie nie zawiera umowy i 
podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w 
celu zmiany projektu umowy, eliminując 
niezgodności.

Or. en

Poprawka 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna umowę za niezgodną
z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamia o tym dane państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w 
celu zmiany umowy w rozsądnym terminie 
w sposób pozwalający na wyeliminowanie 
ujawnionych niezgodności.

Jeżeli Komisja uzna projekt umowy za 
niezgodny z odnośnym prawodawstwem 
Unii, powiadamia o tym dane państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie nie 
zawiera umowy i podejmuje wszelkie 
odpowiednie kroki w celu zmiany projektu
umowy w rozsądnym terminie w sposób 
pozwalający na wyeliminowanie 
ujawnionych niezgodności. Jeżeli Komisja 
uzna projekt umowy za zgodny z 
odnośnym prawodawstwem Unii i wyda 
pozytywną opinię, powiadamia o tym 
Parlament.

Or. en

Poprawka 74
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.1.1 – drugie zdanie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zawierać 
umowy dwustronne, zgodnie z którymi 
odprawy można dokonywać również 
podczas podróży lub, przy wejściu lub 
wyjściu statku, na terytorium państwa 
trzeciego, z poszanowaniem zasad 
określonych w pkt 1.1.4.

Państwa członkowskie mogą zawierać 
umowy dwustronne, zgodnie z którymi 
odprawy można dokonywać również 
podczas podróży lub, przy wejściu lub 
wyjściu statku, na terytorium państwa 
trzeciego, z poszanowaniem zasad 
określonych w pkt 1.1.4 oraz 
podstawowych zasad i gwarancji 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 75
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.1.4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 i 7 nie 
przeprowadza się regularnych odpraw osób 
pozostających na pokładzie.
Funkcjonariusze straży granicznej 
przeprowadzają jednak fizyczną kontrolę 
statku oraz kontrolę osób pozostających na 
pokładzie na podstawie oceny ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem 
wewnętrznym i nielegalną imigracją.

W drodze odstępstwa od art. 4 i 7 nie 
przeprowadza się regularnych odpraw osób 
pozostających na pokładzie.
Funkcjonariusze straży granicznej 
przeprowadzają jednak fizyczną kontrolę 
statku oraz minimalną odprawę osób 
pozostających na pokładzie na podstawie 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem wewnętrznym i 
nielegalną imigracją.

Or. en

Uzasadnienie

Opis odprawy osób zawarto już w art. 7 omawianego rozporządzenia, określając ją jako 
odprawę minimalną. Z tego względu konieczne jest dostosowanie w całym tekście.
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Poprawka 76
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.1.4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 i 7 nie 
przeprowadza się regularnych odpraw osób 
pozostających na pokładzie.
Funkcjonariusze straży granicznej 
przeprowadzają jednak fizyczną kontrolę 
statku oraz kontrolę osób pozostających na 
pokładzie na podstawie oceny ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem 
wewnętrznym i nielegalną imigracją.

W drodze odstępstwa od art. 4 i 7 nie 
przeprowadza się regularnych odpraw osób 
pozostających na pokładzie.
Funkcjonariusze straży granicznej mogą 
jednak przeprowadzać fizyczną kontrolę 
statku oraz odprawę osób pozostających na 
pokładzie na podstawie oceny ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem 
wewnętrznym i nielegalną imigracją.

Or. en

Poprawka 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera d)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.2.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w pkt 3.2.2. akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą zostać 
poddani odprawie.”

Or. en

Poprawka 78
Emine Bozkurt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera d)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.2.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą zostać 
poddani odprawie.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą podlegać
odprawie.

Or. en

Poprawka 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – litera f)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.2.3 litera e) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w pkt 3.2.3. lit. e) akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą zostać 
poddani odprawie.”

Or. en

Poprawka 80
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – litera f)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.2.3 litera e) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą zostać 
poddani odprawie.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i 
pasażerowie takich statków mogą podlegać
odprawie.

Or. en

Poprawka 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak w celu ustalenia 
częstotliwości odpraw brana jest pod 
uwagę ocena ryzyka nielegalnej imigracji, 
w szczególności w przypadku gdy linia 
brzegowa państwa trzeciego znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń 
oddalonych od brzegu.

skreślony

Or. en


