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Poprawka 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wspólna polityka azylowa, w tym 
wspólny europejski system azylowy, 
stanowi jeden z elementów celu Unii 
Europejskiej polegającego na stopniowym 
ustanowieniu przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej 
dla tych, którzy, zmuszeni 
okolicznościami, słusznie szukają ochrony 
międzynarodowej w Unii.

(2) Wspólna polityka azylowa, w tym 
wspólny europejski system azylowy, 
stanowi jeden z elementów celu Unii 
Europejskiej polegającego na stopniowym 
ustanowieniu przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej 
dla tych, którzy, zmuszeni 
okolicznościami, szukają ochrony 
międzynarodowej w Unii.

Or. en

Poprawka 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W programie haskim wezwano do 
poprawy dostępu do wszystkich zbiorów 
danych istniejących w Unii Europejskiej. 
Ponadto w programie sztokholmskim 
wezwano do dobrze ukierunkowanego 
gromadzenia danych oraz rozwoju 
wymiany informacji i narzędzi tej 
wymiany stosownie do potrzeb organów 
ścigania. 

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W programie haskim wezwano do 
poprawy dostępu do wszystkich zbiorów 
danych istniejących w Unii Europejskiej. 
Ponadto w programie sztokholmskim 
wezwano do dobrze ukierunkowanego 
gromadzenia danych oraz rozwoju 
wymiany informacji i narzędzi tej 
wymiany stosownie do potrzeb organów 
ścigania.

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby organy ścigania mogły wypełniać 
powierzoną im rolę polegającą na 
zwalczaniu przestępstw terrorystycznych i 
innych poważnych przestępstw 
kryminalnych muszą mieć dostęp do jak 
najpełniejszych i jak najbardziej 
aktualnych informacji. Informacje 
zawarte w EURODAC są niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym oraz innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, ich 
wykrywania i prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie. Dlatego też wyznaczone 
organy państw członkowskich i Europol 
powinny mieć, na warunkach określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, dostęp do 
danych zawartych w EURODAC na 
potrzeby porównywania.

skreślony

Or. en
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Poprawka 25
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Uprawnienia przyznane organom 
ścigania w zakresie dostępu do 
EURODAC nie powinny być sprzeczne z 
prawem osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową do rozpatrzenia ich 
wniosku w odpowiednim terminie zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Ponadto 
uzyskanie „trafienia” z EURODAC i 
procedura następcza zgodnie z decyzją 
ramową Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia 
wymiany informacji i danych 
wywiadowczych między organami 
ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej1 również nie powinny stać w 
sprzeczności z tym prawem i nie powinny 
stanowić podstawy dla spowolnienia 
procedury badania wniosku o azyl.
______________
1 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by państwa członkowskie nie wprowadzały praktyk, które wiązałyby ewentualne 
wyniki w EURODAC z pomyślnym rozpatrzeniem wniosku o azyl, ponieważ wpływ na to 
powinien mieć jedynie końcowy wyrok.

Poprawka 26
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Komisja zaznaczyła w swoim 
komunikacie do Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zwiększenia 
skuteczności, interoperacyjności i efektu 
synergii wynikającego ze współdziałania 
europejskich baz danych w dziedzinie 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z 
dnia 24 listopada 2005 r., że organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
wewnętrzne mogłyby mieć dostęp do 
EURODAC w precyzyjnie określonych 
przypadkach, kiedy zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że sprawca przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego wystąpił o 
udzielenie azylu. W swoim komunikacie 
Komisja zaznaczyła również, że zasada 
proporcjonalności wymaga, by 
EURODAC przeszukiwany był w takich 
celach wyłącznie wtedy, gdy występują 
nadrzędne względy dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego, tzn. jeżeli 
czyn popełniony przez przestępcę lub 
terrorystę, który ma zostać 
zidentyfikowany, jest na tyle naganny, że 
uzasadnia przeszukiwanie bazy danych, w 
której rejestrowane są osoby niekarane, 
stwierdzając ostatecznie, że próg dostępu 
organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne do 
EURODAC musi zawsze być znacznie 
wyższy niż w przypadku przeszukiwania 
kryminalnych baz danych.

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy również dodać, że Europol, 
wspierając ogólnounijne działania służące 
zapobieganiu przestępstwom, ich 
analizowaniu i prowadzeniu dochodzeń w 
ich sprawie, odgrywa zasadniczą rolę we 
współpracy między organami państw 
członkowskich w dochodzeniach w 
sprawach przestępczości transgranicznej. 
Dlatego również Europol powinien mieć, 
w ramach swoich zadań i zgodnie z 
decyzją ustanawiającą Europejski Urząd 
Policji (Europol) nr (2009/371/WSiSW), 
dostęp do danych EURODAC.

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dostęp do danych EURODAC przez 
Europol powinien być dozwolony jedynie 
w szczególnych przypadkach, w 
szczególnych okolicznościach i po 
spełnieniu ściśle określonych warunków.

Or. en

Poprawka 29
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ EURODAC został 
ustanowiony celem ułatwienia stosowania 
rozporządzenia Rady (UE) nr […/…] 
[ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego lub bezpaństwowca], dostęp do 
EURODAC na potrzeby zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich oraz prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie stanowi zmianę 
pierwotnego celu EURODAC, która 
oznacza ingerencję w prawo do 
poszanowania życia prywatnego osób 
fizycznych, których dane przetwarzane są 
w EURODAC. Wszelkie takie ingerencje 
muszą być zgodne z prawem, które musi 
być sformułowane na tyle precyzyjnie, by 
umożliwić osobom fizycznym 
dostosowanie ich postępowania, oraz 
które musi chronić te osoby przed 
arbitralnością, jak również wskazywać 
dostatecznie jasno zakres swobody 
powierzonej właściwym organom oraz 
tryb korzystania z tej swobody. Wszelkie 
ingerencje muszą być konieczne w 
społeczeństwie demokratycznym dla 
realizacji słusznych i proporcjonalnych 
interesów oraz muszą być proporcjonalne 
w stosunku do słusznego celu, którego 
osiągnięciu mają służyć.

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Chociaż pierwotny cel ustanowienia 
EURODAC nie wymagał funkcji 
polegającej na występowaniu o 
przeprowadzenie porównania danych z 
bazą danych na podstawie śladów linii 
papilarnych, czyli śladów 
daktyloskopijnych, które można odnaleźć 
na miejscu popełnienia przestępstwa, 
funkcja ta ma fundamentalne znaczenie 
we współpracy policyjnej. Możliwość 
porównania śladów linii papilarnych z 
danymi daktyloskopijnymi 
przechowywanymi w EURODAC zapewni 
wyznaczonym organom państw 
członkowskich bardzo cenne narzędzie 
służące zapobieganiu przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywaniu 
ich lub prowadzeniu dochodzeń w ich 
sprawie, na przykład gdy jedynym 
materiałem dowodowym dostępnym na 
miejscu popełnienia przestępstwa są ślady 
linii papilarnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Chociaż pierwotny cel ustanowienia 
EURODAC nie wymagał funkcji 
polegającej na występowaniu o 
przeprowadzenie porównania danych z 
bazą danych na podstawie śladów linii 
papilarnych, czyli śladów 
daktyloskopijnych, które można odnaleźć 
na miejscu popełnienia przestępstwa, 

(12) Chociaż pierwotny cel ustanowienia 
EURODAC nie wymagał funkcji 
polegającej na występowaniu o 
przeprowadzenie porównania danych z 
bazą danych na podstawie śladów linii 
papilarnych, czyli śladów 
daktyloskopijnych, które można odnaleźć 
na miejscu popełnienia przestępstwa, 
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funkcja ta ma fundamentalne znaczenie we 
współpracy policyjnej. Możliwość 
porównania śladów linii papilarnych z 
danymi daktyloskopijnymi 
przechowywanymi w EURODAC zapewni 
wyznaczonym organom państw 
członkowskich bardzo cenne narzędzie 
służące zapobieganiu przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywaniu 
ich lub prowadzeniu dochodzeń w ich 
sprawie, na przykład gdy jedynym 
materiałem dowodowym dostępnym na 
miejscu popełnienia przestępstwa są ślady 
linii papilarnych.

funkcja ta ma fundamentalne znaczenie we 
współpracy policyjnej. Możliwość 
porównania śladów linii papilarnych z 
danymi daktyloskopijnymi 
przechowywanymi w EURODAC w 
przypadkach, w których istnieją 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że 
sprawca lub ofiara może należeć do jednej 
z kategorii objętych niniejszym 
rozporządzeniem, zapewni wyznaczonym 
organom państw członkowskich bardzo 
cenne narzędzie służące zapobieganiu 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywaniu ich lub prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie, na przykład gdy 
jedynym materiałem dowodowym 
dostępnym na miejscu popełnienia 
przestępstwa są ślady linii papilarnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ z EURODAC powinno się korzystać jedynie w przypadkach, kiedy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że osoba ubiegająca się o azyl lub inna osoba objęta 
rozporządzeniem EURODAC jest sprawcą lub ofiarą, zasada ta powinna zostać podkreślona 
w przypadkach, kiedy policja zbiera dowody daktyloskopijne z miejsca popełnienia 
przestępstwa.

Poprawka 32
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wyniki porównania powinny być 
niezwłocznie sprawdzane w państwie 
członkowskim pochodzenia przez eksperta 
w dziedzinie daktyloskopii. Ostatecznej 
identyfikacji powinno dokonywać państwo 
członkowskie pochodzenia we współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi zgodnie z art. 
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32 rozporządzenia (UE) nr […/…] 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego lub bezpaństwowca].

Or. en

Poprawka 33
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Informacje otrzymane z systemu 
centralnego dotyczące innych danych , 
uznanych za niewiarygodne powinny 
zostać usunięte lub zniszczone zaraz po 
stwierdzeniu niewiarygodności tych 
danych.

Or. en

Poprawka 34
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
również warunki, na jakich należy 
dopuścić występowanie z wnioskami o 
porównanie danych daktyloskopijnych z 
danymi EURODAC na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 

skreślony
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przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie, jak również niezbędne 
zabezpieczenia w celu zagwarantowania 
ochrony podstawowego prawa do 
poszanowania życia prywatnego osób 
fizycznych, których dane osobowe 
przetwarzane są w EURODAC.

Or. en

Poprawka 35
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zapewnienia równego 
traktowania wszystkich osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową oraz 
korzystających z niej, jak również w celu 
zagwarantowania spójności z obecnym 
dorobkiem prawnym UE w dziedzinie 
azylu, w szczególności z dyrektywą Rady 
2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie minimalnych standardów dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako 
uchodźców lub osób, które, z innych 
powodów, potrzebują ochrony 
międzynarodowej oraz zakresu przyznanej 
ochrony1 , a także z rozporządzeniem (UE) 
nr [.../...] [ustanawiającym kryteria i 
mechanizmy ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z 
państw członkowskich przez obywatela 
kraju trzeciego lub bezpaństwowca], 
należy rozszerzyć zakres zastosowania 
niniejszego rozporządzenia w celu objęcia 
nim osób ubiegających się o ochronę 
uzupełniającą oraz osób korzystających z 

(14) W celu zapewnienia równego 
traktowania wszystkich osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową oraz 
korzystających z niej, jak również w celu 
zagwarantowania spójności z obecnym 
dorobkiem prawnym UE w dziedzinie 
azylu, w szczególności z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie norm dotyczących kwalifikowania 
obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów 
ochrony międzynarodowej, jednolitego 
statusu uchodźców lub osób 
kwalifikujących się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej oraz zakresu udzielanej 
ochrony1, a także z rozporządzeniem (UE) 
nr [.../...] [ustanawiającym kryteria i 
mechanizmy ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z 
państw członkowskich przez obywatela 
kraju trzeciego lub bezpaństwowca], 
należy rozszerzyć zakres zastosowania 
niniejszego rozporządzenia w celu objęcia 
nim osób ubiegających się o ochronę 
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ochrony uzupełniającej. uzupełniającą oraz osób korzystających z 
ochrony uzupełniającej.

________________ ________________
1 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12. 1 Dz.U. L 337 z 20.12.11, s. 9.

Or. en

Poprawka 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Czasowy lub trwały brak możliwości 
dostarczenia odcisków palców ze strony 
wnioskującego o ochronę 
międzynarodową („brak wpisu do 
systemu”) nie powinien negatywnie 
wpływać na sytuację prawną danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 9, 14 i 17 wniosku przewidziano czasową sytuację, w której niemożliwe jest pobranie 
odcisków palców osoby, której dotyczy ten przepis. Należy wyjaśnić, że ani czasowy, ani stały 
brak wpisu do systemu nie powinien negatywnie wpływać na sytuację danej osoby.

Poprawka 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Trafienia uzyskane w EURODAC 
powinny być weryfikowane przez eksperta 
w dziedzinie daktyloskopii w celu 
zagwarantowania prawidłowego ustalenia 
odpowiedzialności na mocy 

(17) Trafienia uzyskane w EURODAC 
powinny być weryfikowane przez 
wyszkolonego eksperta w dziedzinie 
daktyloskopii w celu zagwarantowania 
prawidłowego ustalenia odpowiedzialności 
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rozporządzenia (UE) nr […/…] 
[ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca]. 

na mocy rozporządzenia (UE) nr […/…] 
[ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca].

Or. en

Poprawka 38
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Europejskiej Agencji ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2011 r. („Agencji”) 
powierzono zadania Komisji związane z 
zarządzeniem operacyjnym EURODAC 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
oraz określone zadania związane z 
infrastrukturą łączności, począwszy od 
dnia przejęcia przez Agencję 
powierzonych jej obowiązków, czyli od 
dnia 1 grudnia 2012 r. Agencja powinna 
podjąć realizację zadań powierzonych jej 
na mocy niniejszego rozporządzenia, a 
właściwe przepisy rozporządzenia (UE) nr 
1077/2011 powinny zostać odpowiednio 
zmienione. Ponadto Europol powinien 
posiadać status obserwatora podczas 
posiedzeń zarządu Agencji, których 
porządek obejmuje kwestię związaną ze 
stosowaniem niniejszej decyzji i dotyczącą 
dostępu wyznaczonych organów państw 
członkowskich i Europolu do EURODAC 

(21) Europejskiej Agencji ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
października 2011 r. („Agencji”) 
powierzono zadania Komisji związane z 
zarządzeniem operacyjnym EURODAC 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
oraz określone zadania związane z 
infrastrukturą łączności, począwszy od 
dnia przejęcia przez Agencję 
powierzonych jej obowiązków, czyli od 
dnia 1 grudnia 2012 r. Agencja powinna 
podjąć realizację zadań powierzonych jej 
na mocy niniejszego rozporządzenia, a 
właściwe przepisy rozporządzenia (UE) nr 
1077/2011 powinny zostać odpowiednio 
zmienione.



PE500.400v01-00 16/107 AM\917925PL.doc

PL

na potrzeby jego przeglądania, w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, ich 
wykrywania i prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie. Europol powinien mieć 
możliwość wyznaczenia przedstawiciela do 
grupy doradczej ds. Eurodac w Agencji.

Or. en

Poprawka 39
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy wyznaczyć właściwe organy 
państw członkowskich, jak również 
centralny krajowy punkt dostępu, za 
pośrednictwem którego składane będą 
wnioski o porównanie z danymi 
EURODAC; należy również prowadzić 
wykaz jednostek operacyjnych w 
wyznaczonych organach, które są 
upoważnione do występowania o takie 
porównanie w konkretnym celu, jakim jest 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym, o których mowa w 
decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z 
dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu, wykrywanie ich 
oraz prowadzenie dochodzeń w ich 
sprawie oraz innych poważnych 
przestępstw kryminalnych, o których 
mowa w decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi.

skreślony

Or. en
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Poprawka 40
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wnioski o porównanie z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC składane są przez 
jednostki operacyjne w wyznaczonych 
organach do krajowego punktu dostępu, 
za pośrednictwem organu weryfikującego, 
i należy je umotywować. Jednostki 
operacyjne w wyznaczonych organach, 
które są upoważnione do występowania o 
porównanie z danymi EURODAC nie 
pełnią funkcji organu weryfikującego. 
Organy weryfikujące powinny 
odpowiadać za zagwarantowanie ścisłego 
przestrzegania warunków dostępu 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Organy weryfikujące 
powinny – po sprawdzeniu, czy spełnione 
zostały wszystkie warunki dostępu –
przekazać wniosek o porównanie, za 
pośrednictwem krajowego punktu 
dostępu, do centralnego systemu 
EURODAC. W wyjątkowo naglących 
przypadkach, gdy szybki dostęp jest 
niezbędny do zareagowania na konkretne 
i faktyczne zagrożenie związane z 
przestępstwami terrorystycznymi lub 
poważnym przestępstwem organ 
weryfikujący powinien rozpatrzyć wniosek 
natychmiast i dopiero po tym przystąpić 
do weryfikacji .

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wnioski o porównanie z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC składane są przez 
jednostki operacyjne w wyznaczonych 
organach do krajowego punktu dostępu, za 
pośrednictwem organu weryfikującego, i 
należy je umotywować. Jednostki 
operacyjne w wyznaczonych organach, 
które są upoważnione do występowania o 
porównanie z danymi EURODAC nie 
pełnią funkcji organu weryfikującego. 
Organy weryfikujące powinny odpowiadać 
za zagwarantowanie ścisłego 
przestrzegania warunków dostępu 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Organy weryfikujące 
powinny – po sprawdzeniu, czy spełnione 
zostały wszystkie warunki dostępu –
przekazać wniosek o porównanie, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu, 
do centralnego systemu EURODAC. W 
wyjątkowo naglących przypadkach, gdy 
szybki dostęp jest niezbędny do 
zareagowania na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwami 
terrorystycznymi lub poważnym
przestępstwem organ weryfikujący 
powinien rozpatrzyć wniosek natychmiast i 
dopiero po tym przystąpić do weryfikacji .

(25) Wnioski o porównanie z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC składane są przez 
jednostki operacyjne w wyznaczonych 
organach do krajowego punktu dostępu, za 
pośrednictwem organu weryfikującego, i 
należy je umotywować. Jednostki 
operacyjne w wyznaczonych organach, 
które są upoważnione do występowania o 
porównanie z danymi EURODAC nie 
pełnią funkcji organu weryfikującego. 
Organy weryfikujące powinny być 
niezależne od wyznaczonych organów i 
odpowiadać za zagwarantowanie ścisłego 
przestrzegania warunków dostępu 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Organy weryfikujące 
powinny – po sprawdzeniu, czy spełnione 
zostały wszystkie warunki dostępu –
przekazać wniosek o porównanie, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu, 
do centralnego systemu EURODAC. W 
wyjątkowo naglących przypadkach, gdy 
szybki dostęp jest niezbędny do 
zareagowania na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwami 
terrorystycznymi lub poważnym 
przestępstwem organ weryfikujący 
powinien rozpatrzyć wniosek natychmiast i 
dopiero po tym przystąpić do weryfikacji .

Or. en

Poprawka 42
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na potrzeby ochrony danych skreślony
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osobowych oraz aby wykluczyć 
systematyczne porównywanie, które 
powinno być zabronione, przetwarzanie 
danych EURODAC powinno odbywać się 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i tylko gdy jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich oraz 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Ponadto na dostęp należy zezwolić 
wyłącznie w przypadkach, w których 
porównania z krajowymi bazami danych 
państw członkowskich oraz ze 
zautomatyzowanymi bazami 
daktyloskopijnymi innych państw 
członkowskich na mocy decyzji Rady 
2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 
r. w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 
terroryzmu i przestępczości 
transgranicznej dały wynik negatywny. 
Warunek ten wymaga wcześniejszego 
wykonania decyzji Rady, ponieważ nie 
zezwala się na dokonywanie sprawdzeń w 
EURODAC na potrzeby ochrony 
porządku publicznego, jeżeli nie 
przedsięwzięto najpierw powyższych 
kroków. Szczególny przypadek zachodzi 
zwłaszcza wtedy, gdy wniosek o 
porównanie ma związek ze szczególną i 
konkretną sytuacją lub szczególnym i 
konkretnym zagrożeniem związanym z 
przestępstwem terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwem kryminalnym, 
lub też z konkretnymi osobami, co do 
których istnieją poważne przesłanki, by 
uznać, że popełnią one lub popełniły 
przestępstwa terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwa kryminalne. 
Szczególny przypadek zachodzi również 
wtedy, gdy wniosek o porównanie ma 
związek z osobą będącą ofiarą 
przestępstwa terrorystycznego lub innego 
poważnego przestępstwa kryminalnego. 
Dlatego wyznaczone organy i Europol 
powinny występować o porównanie z 
danymi EURODAC wyłącznie wtedy, 
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kiedy mają racjonalne powody by uznać, 
że takie porównanie zapewni informacje, 
które znacząco przyczynią się do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie .

Or. en

Poprawka 43
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na potrzeby ochrony danych 
osobowych oraz aby wykluczyć 
systematyczne porównywanie, które 
powinno być zabronione, przetwarzanie 
danych EURODAC powinno odbywać się 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i tylko gdy jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich oraz 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Ponadto na dostęp należy zezwolić 
wyłącznie w przypadkach, w których 
porównania z krajowymi bazami danych 
państw członkowskich oraz ze 
zautomatyzowanymi bazami 
daktyloskopijnymi innych państw 
członkowskich na mocy decyzji Rady 
2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 
r. w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 
terroryzmu i przestępczości transgranicznej 
dały wynik negatywny. Warunek ten 
wymaga wcześniejszego wykonania 
decyzji Rady, ponieważ nie zezwala się na 
dokonywanie sprawdzeń w EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego, 

(26) Na potrzeby ochrony danych 
osobowych oraz aby wykluczyć 
systematyczne porównywanie, które 
powinno być zabronione, przetwarzanie 
danych EURODAC powinno odbywać się 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i tylko gdy jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich oraz 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Ponadto na dostęp należy zezwolić 
wyłącznie w przypadkach, w których 
porównania z krajowymi bazami danych 
państw członkowskich, ze 
zautomatyzowanymi bazami 
daktyloskopijnymi innych państw 
członkowskich na mocy decyzji Rady 
2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 
2008 r. w sprawie intensyfikacji 
współpracy transgranicznej, szczególnie w 
zwalczaniu terroryzmu i przestępczości 
transgranicznej dały wynik negatywny.
Warunek ten wymaga wcześniejszego 
wykonania decyzji Rady 
2008/615/WSiSW, ponieważ nie zezwala 
się na dokonywanie sprawdzeń w 
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jeżeli nie przedsięwzięto najpierw 
powyższych kroków. Szczególny 
przypadek zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek ze 
szczególną i konkretną sytuacją lub 
szczególnym i konkretnym zagrożeniem 
związanym z przestępstwem 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwem kryminalnym, lub też z 
konkretnymi osobami, co do których 
istnieją poważne przesłanki, by uznać, że 
popełnią one lub popełniły przestępstwa 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwa kryminalne. Szczególny 
przypadek zachodzi również wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek z osobą 
będącą ofiarą przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego. Dlatego 
wyznaczone organy i Europol powinny 
występować o porównanie z danymi 
EURODAC wyłącznie wtedy, kiedy mają 
racjonalne powody by uznać, że takie 
porównanie zapewni informacje, które 
znacząco przyczynią się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich oraz prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie .

EURODAC na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, jeżeli nie przedsięwzięto 
najpierw powyższych kroków. Należy 
również zachęcać wyznaczone organy – w 
stosownych przypadkach i przed 
sprawdzeniem w EURODAC – do 
konsultowania wizowego systemu 
informacyjnego (VIS) na mocy decyzji 
Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 
2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych 
organów państw członkowskich i 
Europolu do wizowego systemu 
informacyjnego (VIS) do celów jego 
przeglądania, w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i ścigania1. Szczególny 
przypadek zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek ze 
szczególną i konkretną sytuacją lub 
szczególnym i konkretnym zagrożeniem 
związanym z przestępstwem 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwem kryminalnym, lub też z 
konkretnymi osobami, co do których 
istnieją poważne przesłanki, by uznać, że 
popełnią one lub popełniły przestępstwa 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwa kryminalne. Szczególny 
przypadek zachodzi również wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek z osobą 
będącą ofiarą przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego. Dlatego 
wyznaczone organy i Europol powinny 
występować o porównanie z danymi 
EURODAC wyłącznie wtedy, kiedy mają 
racjonalne powody by uznać, że takie 
porównanie zapewni informacje, które 
znacząco przyczynią się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich oraz prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie .

___________________
1 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129.
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Or. en

Uzasadnienie

Pożądane jest uprzednie sprawdzenie w wizowym systemie informacyjnym przed 
sprawdzeniem w EURODAC. Jednak ponieważ nie jest to technicznie wykonalne i nie zawsze 
wskazane we wszystkich przypadkach, należy to robić tylko, jeśli jest to możliwe.

Poprawka 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na potrzeby ochrony danych 
osobowych oraz aby wykluczyć 
systematyczne porównywanie, które 
powinno być zabronione, przetwarzanie 
danych EURODAC powinno odbywać się 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i tylko gdy jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich oraz 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Ponadto na dostęp należy zezwolić 
wyłącznie w przypadkach, w których 
porównania z krajowymi bazami danych 
państw członkowskich oraz ze 
zautomatyzowanymi bazami 
daktyloskopijnymi innych państw 
członkowskich na mocy decyzji Rady 
2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 
r. w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 
terroryzmu i przestępczości transgranicznej 
dały wynik negatywny. Warunek ten 
wymaga wcześniejszego wykonania 
decyzji Rady, ponieważ nie zezwala się na 
dokonywanie sprawdzeń w EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego, 
jeżeli nie przedsięwzięto najpierw 
powyższych kroków. Szczególny 
przypadek zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy 

(26) Na potrzeby ochrony danych 
osobowych oraz aby wykluczyć 
systematyczne porównywanie, które 
powinno być zabronione, przetwarzanie 
danych EURODAC powinno odbywać się 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i tylko gdy jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich oraz 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
Ponadto na dostęp należy zezwolić 
wyłącznie w przypadkach, w których 
porównania z krajowymi bazami danych 
państw członkowskich, wizowym 
systemem informacyjnym oraz ze 
zautomatyzowanymi bazami 
daktyloskopijnymi innych państw 
członkowskich na mocy decyzji Rady 
2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 
r. w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 
terroryzmu i przestępczości transgranicznej 
dały wynik negatywny. Warunek ten 
wymaga wcześniejszego wykonania 
decyzji Rady, ponieważ nie zezwala się na 
dokonywanie sprawdzeń w EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego, 
jeżeli nie przedsięwzięto najpierw 
powyższych kroków. Szczególny 
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wniosek o porównanie ma związek ze 
szczególną i konkretną sytuacją lub 
szczególnym i konkretnym zagrożeniem 
związanym z przestępstwem 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwem kryminalnym, lub też z 
konkretnymi osobami, co do których 
istnieją poważne przesłanki, by uznać, że 
popełnią one lub popełniły przestępstwa 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwa kryminalne. Szczególny 
przypadek zachodzi również wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek z osobą 
będącą ofiarą przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego. Dlatego 
wyznaczone organy i Europol powinny 
występować o porównanie z danymi 
EURODAC wyłącznie wtedy, kiedy mają 
racjonalne powody by uznać, że takie 
porównanie zapewni informacje, które 
znacząco przyczynią się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich oraz prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie .

przypadek zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek ze 
szczególną i konkretną sytuacją lub 
szczególnym i konkretnym zagrożeniem 
związanym z przestępstwem 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwem kryminalnym, lub też z 
konkretnymi osobami, co do których 
istnieją poważne przesłanki, by uznać, że 
popełnią one lub popełniły przestępstwa 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwa kryminalne. Szczególny 
przypadek zachodzi również wtedy, gdy 
wniosek o porównanie ma związek z osobą 
będącą ofiarą przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego. Dlatego 
wyznaczone organy i Europol powinny 
występować o porównanie z danymi 
EURODAC wyłącznie wtedy, kiedy mają 
racjonalne powody by uznać, że takie 
porównanie zapewni informacje, które 
znacząco przyczynią się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich oraz prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie .

Or. en

Uzasadnienie

Przed dostępem do EURODAC należy najpierw wykorzystać wszystkie dostępne obowiązujące 
systemy UE.

Poprawka 45
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W przypadku gdy wnioskujące 
państwo członkowskie stwierdzi, że dane 
EURODAC należą do małoletniego, dane 
te mogą być wykorzystane przez to 

skreślony
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państwo na potrzeby ochrony porządku 
publicznego zgodnie z prawem tego 
państwa dotyczącym małoletnich oraz z 
obowiązkiem zadbania w pierwszym 
rzędzie o najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka.

Or. en

Poprawka 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu cel 
proponowanych działań, mianowicie 
stworzenie systemu do porównywania 
danych daktyloskopijnych w celu 
wspomożenia wdrażania polityki azylowej 
Unii Europejskiej, nie może być, ze 
względu na swój charakter, w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie i dlatego może być 
lepiej osiągnięty przez Unię. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(29) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie stworzenie 
systemu do porównywania danych o
odciskach palców w celu wspomożenia 
wdrażania polityki azylowej Unii, nie 
może być, ze względu na swój charakter, w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie i dlatego może być 
lepiej osiągnięty przez Unię, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości, o której mowa w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, określoną
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia powyższego celu.

Or. en

Poprawka 47
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych stosuje się do 
przetwarzania danych osobowych przez 
państwa członkowskie w zastosowaniu
niniejszego rozporządzenia , chyba że 
takiego przetwarzania dokonują 
wyznaczone organy państw członkowskich 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie . 

(30) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych ma zastosowanie
do przetwarzania danych osobowych przez 
państwa członkowskie na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 48
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Decyzja ramowa Rady 
2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 
r. w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
ma zastosowanie do wszystkich operacji 
przetwarzania danych osobowych przez 
wyznaczone organy państw członkowskich 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony
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Or. en

Poprawka 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zakazać przekazywania 
danych uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia do państw trzecich, 
organizacji międzynarodowych lub 
podmiotów prywatnych, aby 
zagwarantować prawo do azylu oraz 
zabezpieczyć osoby ubiegające się o 
ochronę międzynarodową przed 
ujawnieniem ich danych jakiemukolwiek 
państwom trzecim. Zakaz ten obowiązuje 
bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przekazywania takich 
danych do państw trzecich, do których 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr […/…] 
[ustanawiające kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca], co 
gwarantuje państwom członkowskim 
możliwość współpracy z takimi państwami 
trzecimi do celów tego rozporządzenia.

(33) Należy zakazać przekazywania 
danych uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia do państw trzecich, 
organizacji międzynarodowych lub 
podmiotów prywatnych, aby 
zagwarantować prawo do azylu oraz 
zabezpieczyć osoby ubiegające się o 
ochronę międzynarodową przed 
ujawnieniem ich danych jakiemukolwiek 
państwom trzecim. Zakaz ten obowiązuje 
bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przekazywania takich 
danych do państw trzecich, do których 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr […/…] 
[ustanawiające kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca], co 
gwarantuje państwom członkowskim 
możliwość współpracy z takimi państwami 
trzecimi do celów tego rozporządzenia. 
Zakaz przekazywania do krajów trzecich 
powinien obejmować zarówno dane 
EURODAC otrzymane na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jak i dane 
osobowe wymieniane dwustronnie w 
następstwie wyszukiwania w EURODAC, 
które są przechowywane lub przetwarzane 
na poziomie krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki do art. 35. Ważne jest zapewnienie ograniczenia do minimum ryzyka 
dowiedzenia się o wniosku osoby ubiegającej się o azyl przez jej państwo pochodzenia.

Poprawka 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zakazać przekazywania 
danych uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia do państw trzecich, 
organizacji międzynarodowych lub 
podmiotów prywatnych, aby 
zagwarantować prawo do azylu oraz 
zabezpieczyć osoby ubiegające się o 
ochronę międzynarodową przed 
ujawnieniem ich danych jakiemukolwiek 
państwom trzecim. Zakaz ten obowiązuje 
bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przekazywania takich 
danych do państw trzecich, do których 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr […/…] 
[ustanawiające kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca], co 
gwarantuje państwom członkowskim 
możliwość współpracy z takimi państwami 
trzecimi do celów tego rozporządzenia.

(33) Należy zakazać przekazywania 
danych uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia do państw trzecich, 
organizacji międzynarodowych lub 
podmiotów prywatnych, aby 
zagwarantować prawo do azylu oraz 
zabezpieczyć osoby ubiegające się o 
ochronę międzynarodową przed 
ujawnieniem ich danych jakiemukolwiek 
państwom trzecim. Zakaz ten obowiązuje 
bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przekazywania takich 
danych do państw trzecich, do których 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr […/…] 
[ustanawiające kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca], co 
gwarantuje państwom członkowskim 
możliwość współpracy z takimi państwami 
trzecimi do celów tego rozporządzenia.
Prawo to nie powinno mieć zastosowania 
do przekazywania danych do krajów 
trzecich w kontekście ochrony porządku 
publicznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ mamy do czynienia z wrażliwą grupą osób, należy zakażać przekazywania danych 
do krajów trzecich w kontekście ochrony porządku publicznego.

Poprawka 51
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Organy krajowe odpowiedzialne za 
nadzorowanie przetwarzania danych 
osobowych powinny monitorować, czy 
państwa członkowskie przetwarzają dane 
osobowe zgodnie z prawem, a organ 
nadzorczy ustanowiony decyzją o 
Europolu powinien monitorować 
zgodność z prawem przetwarzania danych 
przez EUROPOL.

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Do przetwarzania danych osobowych 
przez unijne instytucje, organy, urzędy i 
agencje dokonywanego w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia należy 
stosować rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych, a w szczególności jego art.

(35) Do przetwarzania danych osobowych 
przez instytucje i organy Unii
dokonywanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem należy stosować 
rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych. Należy jednak wyjaśnić 
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21 i 22 dotyczące poufności i 
bezpieczeństwa przetwarzania. Należy 
jednak wyjaśnić pewne kwestie związane 
z odpowiedzialnością za przetwarzanie 
danych oraz z nadzorem nad ochroną 
danych.

pewne kwestie związane 
z odpowiedzialnością za przetwarzanie 
danych oraz z nadzorem nad ochroną 
danych.

Or. en

Poprawka 53
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Osoba, której dotyczą dane, 
powinna zostać poinformowana o celu, w 
jakim jej dane będą przetwarzane w 
ramach EURODAC, w tym z opisem 
celów rozporządzenia dublińskiego i z 
wykorzystaniem, do jakiego organy 
ścigania mogą umieścić jej dane.

Or. en

Uzasadnienie

Użyteczne jest podkreślenie, że art. 29 ust. 1 obejmuje spoczywający na organach obowiązek 
poinformowania osoby, której dotyczą dane, o wykorzystaniu, z myślą o którym organy 
ścigania mogą umieszczać jej dane.

Poprawka 54
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Należy w regularnych odstępach czasu 
monitorować i oceniać rezultaty 
uzyskiwane dzięki EURODAC. 

(37) Należy w regularnych odstępach czasu 
monitorować i oceniać rezultaty 
uzyskiwane dzięki EURODAC, w tym 
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fakt, czy dostęp na potrzeby ochrony 
porządku publicznego doprowadził do 
napiętnowania osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową, jak 
wspomniano w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie zgodności wniosku z Kartą 
Praw Podstawowych.

Or. en

Poprawka 55
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Państwa członkowskie należy 
informować o stanie konkretnych procedur 
azylowych w celu ułatwienia 
odpowiedniego stosowania rozporządzenia 
(UE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i 
mechanizmy ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z 
państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca].

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 56
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W niniejszym rozporządzeniu 
respektuje się prawa podstawowe oraz 
musi być ono stosowane zgodnie z tymi 
prawami, przestrzega się w nim również 

(40) W niniejszym rozporządzeniu 
respektuje się prawa podstawowe oraz 
musi być ono stosowane zgodnie z tymi 
prawami, przestrzega się w nim również 
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zasad uznanych w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie zapewnia w 
szczególności pełne poszanowanie prawa 
osoby fizycznej do ochrony jej danych 
osobowych oraz prawa do azylu.

zasad uznanych w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie ma w 
szczególności zapewnić pełne 
poszanowanie zasady ochrony danych 
osobowych oraz prawa do poszukiwania
azylu, jak również wspierać stosowanie 
art. 8 i 18 karty.

Or. en

Poprawka 57
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu 
w sprawie stanowiska Danii, załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Dania nie uczestniczy 
w przyjęciu niniejszego rozporządzenia 
i nie jest nim związana ani nie ma ono do 
niej zastosowania. Jeżeli chodzi o Danię, 
niniejsze rozporządzenie, z wyjątkiem 
procedury porównywania i przekazywania 
danych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego ustanowionej w art. 5, 6, 19-
22, 33, 36, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 
43, stanowi zmianę rozporządzenia 
EURODAC w rozumieniu Umowy 
pomiędzy Wspólnotą Europejską i 
Królestwem Danii w sprawie kryteriów i 
mechanizmów określania państwa 
członkowskiego właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl, 
wniesionego w Danii lub innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, i systemu 
„Eurodac” do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania 
Konwencji dublińskiej. W związku z tym, 
zgodnie z art. 3 tej umowy, Dania ma 
zawiadomić Komisję o tym, czy zamierza 

(41) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu 
w sprawie stanowiska Danii, załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Dania nie uczestniczy 
w przyjęciu niniejszego rozporządzenia 
i nie jest nim związana ani nie ma ono do 
niej zastosowania. Jeżeli chodzi o Danię, 
niniejsze rozporządzenie stanowi zmianę 
rozporządzenia EURODAC w rozumieniu 
Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i 
Królestwem Danii w sprawie kryteriów i 
mechanizmów określania państwa 
członkowskiego właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl, 
wniesionego w Danii lub innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, i systemu 
Eurodac do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania 
Konwencji dublińskiej. W związku z tym, 
zgodnie z art. 3 tej umowy, Dania ma 
zawiadomić Komisję o tym, czy zamierza 
wprowadzić w życie treść niniejszego 
rozporządzenia i, jeżeli podejmie taką 
decyzję, niniejsze rozporządzenie 
doprowadzi do powstania wzajemnych 
zobowiązań w świetle prawa 
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wprowadzić w życie treść niniejszego 
rozporządzenia i, jeżeli podejmie taką 
decyzję, niniejsze rozporządzenie 
doprowadzi do powstania wzajemnych 
zobowiązań w świetle prawa 
międzynarodowego między Danią i Unią 
Europejską. Po przyjęciu niniejszego 
przekształconego rozporządzenia i 
wydaniu przez Komisję zalecenia 
dotyczącego decyzji Rady upoważniającej 
do otwarcia negocjacji, Dania zostanie 
zapytana, czy pragnie przystąpić do 
negocjacji w sprawie umów 
uzupełniających, dotyczących również 
procedury porównywania i przekazywania 
danych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego ustanowionej w art. 5, 6, 19-
22, 33, 36, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 
43.

międzynarodowego między Danią i Unią 
Europejską. 

Or. en

Poprawka 58
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Jeżeli chodzi o Republikę Islandii i 
Królestwo Norwegii, niniejsze 
rozporządzenie, z wyjątkiem procedury 
porównywania i przekazywania danych na 
potrzeby ochrony porządku publicznego 
ustanowionej w art. 5, 6, 19-22, 33, 36, 
art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 43,
stanowi nowy środek związany z 
EURODAC w rozumieniu Umowy między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii 
i Królestwem Norwegii dotyczącej 
kryteriów i mechanizmów określania 
państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl złożonego w państwie 
członkowskim lub w Islandii lub Norwegii. 
W związku z tym, w przypadku decyzji o 

(44) Jeżeli chodzi o Republikę Islandii i 
Królestwo Norwegii, niniejsze 
rozporządzenie stanowi nowy środek 
związany z EURODAC w rozumieniu 
Umowy między Wspólnotą Europejską a 
Republiką Islandii i Królestwem Norwegii 
dotyczącej kryteriów i mechanizmów 
określania państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w 
państwie członkowskim lub w Islandii lub 
Norwegii. W związku z tym, w przypadku 
decyzji o wprowadzeniu rozporządzenia do 
swojego wewnętrznego porządku 
prawnego, będzie ono miało zastosowanie 
między Republiką Islandii i Królestwem 
Norwegii w ich wzajemnych stosunkach 
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wprowadzeniu rozporządzenia do swojego 
wewnętrznego porządku prawnego, będzie 
ono miało zastosowanie między Republiką 
Islandii i Królestwem Norwegii w ich 
wzajemnych stosunkach oraz w ich 
stosunkach z państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Po przyjęciu 
niniejszego przekształconego 
rozporządzenia i wydaniu przez Komisję 
zalecenia dotyczącego decyzji Rady 
upoważniającej do otwarcia negocjacji, 
Republika Islandii i Królestwo Norwegii 
zostaną zapytane, czy pragną przystąpić 
do negocjacji w sprawie umów 
uzupełniających, dotyczących również 
procedury porównywania i przekazywania 
danych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego ustanowionej w art. 5, 6, 19-
22, 33, 36, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 
43. 

oraz w ich stosunkach z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 59
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Jeżeli chodzi o Konfederację 
Szwajcarską, niniejsze rozporządzenie, z 
wyjątkiem procedury porównywania i 
przekazywania danych na potrzeby 
ochrony porządku publicznego 
ustanowionej w art. 5, 6, 19-22, 33, 36, 
art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 43,
stanowi nowy środek związany z 
EURODAC w rozumieniu Umowy między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i 
mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl złożonego w państwie 
członkowskim lub w Szwajcarii . W 

(45) Jeżeli chodzi o Konfederację 
Szwajcarską, niniejsze rozporządzenie 
stanowi nowy środek związany z 
EURODAC w rozumieniu Umowy między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i 
mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl złożonego w państwie 
członkowskim lub w Szwajcarii. W 
związku z tym, w przypadku decyzji 
Konfederacji Szwajcarskiej o 
wprowadzeniu rozporządzenia do swojego 
wewnętrznego porządku prawnego, będzie 
ono miało zastosowanie między 
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związku z tym, w przypadku decyzji 
Konfederacji Szwajcarskiej o 
wprowadzeniu rozporządzenia do swojego 
wewnętrznego porządku prawnego, będzie 
ono miało zastosowanie między 
Konfederacją Szwajcarską i państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Po 
przyjęciu niniejszego przekształconego 
rozporządzenia i wydaniu przez Komisję 
zalecenia dotyczącego decyzji Rady 
upoważniającej do otwarcia negocjacji, 
Konfederacja Szwajcarska zostanie 
zapytana, czy pragnie przystąpić do 
negocjacji w sprawie umów 
uzupełniających, dotyczących również 
procedury porównywania i przekazywania 
danych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego ustanowionej w art. 5, 6, 19-
22, 33, 36, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 
43, stosownie do odrębnej umowy w 
sprawie zastosowania właściwych 
przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW 
w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej.

Konfederacją Szwajcarską i państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 60
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Jeżeli chodzi o Księstwo 
Liechtensteinu, niniejsze rozporządzenie, z 
wyjątkiem procedury porównywania i 
przekazywania danych na potrzeby 
ochrony porządku publicznego 
ustanowionej w art. 5, 6, 19-22, 33, 36, 
art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 43, 
stanowi nowy środek związany z 
EURODAC w rozumieniu Protokołu 
między Wspólnotą Europejską, 
Konfederacją Szwajcarską i Księstwem 

(46) Jeżeli chodzi o Księstwo 
Liechtensteinu, niniejsze rozporządzenie 
stanowi nowy środek związany z 
EURODAC w rozumieniu Protokołu 
między Wspólnotą Europejską, 
Konfederacją Szwajcarską i Księstwem 
Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa 
Liechtensteinu do Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i 
mechanizmów umożliwiających określanie 
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Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa 
Liechtensteinu do Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i 
mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o udzielenie azylu złożonego w 
państwie członkowskim lub w Szwajcarii. 
W związku z tym, w przypadku decyzji 
Księstwa Liechtensteinu o wprowadzeniu 
niniejszego rozporządzenia do swojego 
wewnętrznego porządku prawnego, będzie 
ono miało zastosowanie między 
Księstwem Liechtensteinu, Konfederacją 
Szwajcarską i państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Po przyjęciu 
niniejszego przekształconego 
rozporządzenia i wydaniu przez Komisję 
zalecenia dotyczącego decyzji Rady 
upoważniającej do otwarcia negocjacji, 
Księstwo Liechtensteinu zostanie 
zapytane, czy pragnie przystąpić do 
negocjacji w sprawie umów 
uzupełniających, dotyczących również 
procedury porównywania i przekazywania 
danych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego ustanowionej w art. 5, 6, 19-
22, 33, 36, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 8 i art. 
43, stosownie do odrębnej umowy w 
sprawie zastosowania właściwych 
przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW 
w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej.

państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o udzielenie azylu złożonego w 
państwie członkowskim lub w Szwajcarii. 
W związku z tym, w przypadku decyzji 
Księstwa Liechtensteinu o wprowadzeniu 
niniejszego rozporządzenia do swojego 
wewnętrznego porządku prawnego, będzie 
ono miało zastosowanie między 
Księstwem Liechtensteinu, Konfederacją 
Szwajcarską i państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ponadto warunki, na jakich wyznaczone 

skreślony
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organy państw członkowskich oraz 
Europejski Urząd Policji (Europol) mogą 
występować z wnioskiem o porównanie 
danych daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie. 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu; jej przyjęcie będzie 
oznaczało usunięcie wszystkich przepisów 
dotyczących dostępu do EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego i 
konieczne dostosowania w całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy przyznawać organom ścigania dostępu do bazy danych EURODAC. Niniejsza 
poprawka powinna odpowiednio dotyczyć całego tekstu.

Poprawka 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ponadto warunki, na jakich wyznaczone 
organy państw członkowskich oraz 
Europejski Urząd Policji (Europol) mogą 
występować z wnioskiem o porównanie 
danych daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 

skreślony
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sprawie. 
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu; jej przyjęcie będzie 
oznaczało usunięcie wszystkich przepisów 
dotyczących dostępu do EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego i 
konieczne dostosowania w całym tekście.)

Or. en

Poprawka 63
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ponadto warunki, na jakich wyznaczone 
organy państw członkowskich oraz 
Europejski Urząd Policji (Europol) mogą 
występować z wnioskiem o porównanie 
danych daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie. 

skreślony

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu; jej przyjęcie będzie 
oznaczało usunięcie wszystkich przepisów 
dotyczących dostępu do EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego i 
konieczne dostosowania w całym tekście.)

Or. en

Poprawka 64
Cornelis de Jong



PE500.400v01-00 38/107 AM\917925PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „osoba, której udzielono ochrony 
międzynarodowej” oznacza obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca, co 
do którego uznano, że przysługuje mu 
ochrona międzynarodowa określona w art.
2 lit. a) dyrektywy Rady 2004/83/WE ;

(d) „osoba, której udzielono ochrony 
międzynarodowej” oznacza obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca, co 
do którego uznano, że przysługuje mu 
ochrona międzynarodowa określona w art. 
2 lit. a) dyrektywy 2011/95/UE;

Or. en

Poprawka 65
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „Europol” oznacza Europejski Urząd 
Policji ustanowiony decyzją 
2009/371/WSiSW;

skreślona

Or. en

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają określone w prawie krajowym 
przestępstwa odpowiadające 
przestępstwom określonym w art. 1-4 
decyzji ramowej 2002/475/WSiSW lub 
równoważne z nimi; 

skreślona

Or. en
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Poprawka 67
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „poważne przestępstwa kryminalne” 
oznaczają formy przestępstwa 
odpowiadające tym, o których mowa w 
art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW lub równoważne z nimi, 
które zgodnie z prawem krajowym 
podlegają karze pozbawienia wolności lub 
środkowi zabezpieczającemu 
polegającemu na pozbawieniu wolności 
przez maksymalny okres nie krótszy niż 
trzy lata;

skreślona

Or. en

Poprawka 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) „dane daktyloskopijne” oznaczają dane 
dotyczące odcisków wszystkich palców lub 
co najmniej palców wskazujących, a jeżeli 
brakuje tych palców, odciski wszystkich 
pozostałych palców danej osoby, lub ślady 
linii papilarnych.

(l) „dane daktyloskopijne” oznaczają dane 
dotyczące odcisków wszystkich palców lub 
co najmniej palców wskazujących, a jeżeli 
brakuje tych palców, odciski wszystkich 
pozostałych palców danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie obowiązują żadne wspólne europejskie normy w zakresie weryfikacji śladów 
linii papilarnych i ponieważ ślady linii papilarnych mogą łatwo prowadzić do fałszywego 
oskarżenia, jeżeli procedura i kryteria weryfikacji nie są wystarczająco drobiazgowe, należy 
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wykluczyć ślady linii papilarnych z porównywania danych z bazą danych EURODAC na 
potrzeby ochrony porządku publicznego.

Poprawka 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) „dane daktyloskopijne” oznaczają dane 
dotyczące odcisków wszystkich palców lub 
co najmniej palców wskazujących, a jeżeli 
brakuje tych palców, odciski wszystkich 
pozostałych palców danej osoby, lub ślady 
linii papilarnych.

(l) „dane daktyloskopijne” oznaczają dane 
dotyczące odcisków wszystkich palców lub 
co najmniej palców wskazujących, a jeżeli 
brakuje tych palców, odciski wszystkich 
pozostałych palców danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Ślad linii papilarnych może prowadzić do wysokiej liczby potencjalnych trafień, ponieważ jest 
to jedynie częściowy lub fragmentaryczny odcisk. Niesie to ze sobą wyższe ryzyko niesłusznej 
implikacji niewinnych osób. Ponieważ mamy do czynienia z wrażliwą grupą osób, powinno 
się korzystać jedynie z wyraźnych odcisków.

Poprawka 70
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pojęcia zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 
95/46/WE mają takie samo znaczenie w 
niniejszym rozporządzeniu , chyba że dane 
osobowe przetwarzane są przez 
wyznaczone organy państw członkowskich 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 

2. Pojęcia zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 
95/46/WE mają takie samo znaczenie w 
niniejszym rozporządzeniu.
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sprawie.

Or. en

Poprawka 71
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pojęcia zdefiniowane w art. 2 decyzji 
ramowej 2008/977/WSiSW mają takie 
samo znaczenie w niniejszym 
rozporządzeniu w zakresie, w jakim dane 
osobowe przetwarzane są przez 
wyznaczone organy państw członkowskich 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) skomputeryzowana centralna baza 
danych daktyloskopijnych (system 
centralny) złożona z 

(a) skomputeryzowana centralna baza 
danych daktyloskopijnych (system 
centralny) złożona z

– jednostki centralnej; – jednostki centralnej;
– systemu zachowania ciągłości 
funkcjonowania;

– planu ciągłości działania;

Or. en
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Uzasadnienie

Krytyczny system taki jak EURODAC powinien być raczej objęty solidnym i przetestowanym 
planem ciągłości działania, a nie tylko systemem technicznym. Plan ciągłości działania 
powinien obejmować reperkusje dla ochrony danych, bezpieczeństwa i kosztów w razie 
poważnych awarii lub katastrof.

Poprawka 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC. 
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie 
centralnym stosowane były zawsze 
najlepsze z dostępnych technologii, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC.
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie 
centralnym stosowane były zawsze 
najlepsze z dostępnych i 
najbezpieczniejsze techniki, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie technik jest szersze; obejmuje zarówno stosowane technologie, jak i sposób, w jaki 
dana instalacja jest projektowana, budowana, utrzymywana i eksploatowana.

Poprawka 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC. 
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie 
centralnym stosowane były zawsze 

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC.
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie 
centralnym stosowane były zawsze 
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najlepsze z dostępnych technologii, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

najlepsze z dostępnych technik, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie najlepszych z dostępnych technik obejmuje zarówno stosowane technologie, jak 
i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana, utrzymywana i eksploatowana. 
Termin ten jest uważany za kluczową zasadę przy przeglądzie unijnych ram ochrony danych.

Poprawka 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC. 
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie
centralnym stosowane były zawsze 
najlepsze z dostępnych technologii, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

1. Agencja odpowiada za zarządzanie 
operacyjne systemem EURODAC.
Agencja dopilnowuje, we współpracy z 
państwami członkowskimi, by w systemie 
centralnym stosowane były zawsze 
najlepsze z dostępnych technik, pod 
warunkiem że przemawia za tym analiza 
kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie najlepszych z dostępnych technik obejmuje zarówno stosowane technologie, jak 
i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, budowana, utrzymywana i eksploatowana. 
Termin ten jest uważany za kluczową zasadę przy przeglądzie unijnych ram ochrony danych.

Poprawka 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarządzanie operacyjne systemem 
EURODAC polega na realizacji 
wszystkich zadań niezbędnych do 
zapewnienia funkcjonowania tego systemu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
przez 24 godziny na dobę, siedem dni w 
tygodniu, w szczególności prac 
konserwacyjnych i technicznych
udoskonaleń niezbędnych do zapewnienia 
odpowiedniej jakości funkcjonowania 
systemu, co dotyczy w szczególności czasu 
niezbędnego na przeprowadzenie 
wyszukiwania w systemie centralnym.

5. Zarządzanie operacyjne systemem 
EURODAC polega na realizacji 
wszystkich zadań niezbędnych do 
zapewnienia funkcjonowania tego systemu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
przez 24 godziny na dobę, siedem dni w 
tygodniu, w szczególności prac 
konserwacyjnych i technicznych 
udoskonaleń niezbędnych do zapewnienia 
odpowiedniej jakości funkcjonowania 
systemu, co dotyczy w szczególności czasu 
niezbędnego na przeprowadzenie 
wyszukiwania w systemie centralnym.
Plan ciągłości działania jest 
opracowywany z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z konserwacji i 
nieprzewidzianego czasu przestoju 
systemu, w tym wpływu środków w 
zakresie ciągłości działania na ochronę 
danych i bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 77
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Wyznaczone organy upoważnione do 

dostępu na potrzeby ochrony porządku 
publicznego

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy upoważnione do dostępu do 
danych EURODAC na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Wyznaczonymi organami 
są te organy państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za zapobieganie 
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przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.
2. Każde państwo członkowskie prowadzi 
wykaz wyznaczonych organów.
3. Na szczeblu krajowym każde państwo 
członkowskie prowadzi wykaz jednostek 
operacyjnych w wyznaczonych organach, 
które są upoważnione do występowania z 
wnioskiem o porównanie z danymi 
EURODAC za pośrednictwem krajowego 
punktu dostępu.

Or. en

Poprawka 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy upoważnione do dostępu do danych 
EURODAC na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Wyznaczonymi organami 
są te organy państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

1. Do celów określonych w art. 1 ust. 2 
państwa członkowskie wyznaczają organy 
upoważnione do dostępu do danych 
EURODAC na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Wyznaczonymi organami 
są te organy państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie. Wyznaczone 
organy nie obejmują agencji lub jednostek 
odpowiedzialnych za wywiad związany z 
bezpieczeństwem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić ograniczenie dostępu do celów ochrony porządku publicznego lepiej jest 
odnieść się do art. 1 ust. 2. Ponieważ chodzi o środek ochrony porządku publicznego, te 
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organy krajowe, które są odpowiedzialne za wywiad, a nie za ściganie przestępstw, powinny 
być wyłączone zgodnie z art. 72 TWE.

Poprawka 79
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy upoważnione do dostępu do danych 
EURODAC na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Wyznaczonymi organami 
są te organy państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

1. Do celów określonych w art. 1 ust. 2 
państwa członkowskie wyznaczają organy 
upoważnione do dostępu do danych 
EURODAC na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Wyznaczonymi organami 
są te organy państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

Or. en

Poprawka 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na szczeblu krajowym każde państwo 
członkowskie prowadzi wykaz jednostek 
operacyjnych w wyznaczonych organach, 
które są upoważnione do występowania z 
wnioskiem o porównanie z danymi 
EURODAC za pośrednictwem krajowego 
punktu dostępu.

3. Każde państwo członkowskie prowadzi 
wykaz jednostek operacyjnych w 
wyznaczonych organach, które są 
upoważnione do występowania z 
wnioskiem o porównanie z danymi 
EURODAC za pośrednictwem krajowego 
punktu dostępu.

Or. en
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Poprawka 81
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Organy weryfikujące

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem państwa członkowskiego 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.
2. Organ weryfikujący zapewnia 
spełnienie warunków niezbędnych dla 
wystąpienia z wnioskiem o porównanie 
odcisków palców z danymi EURODAC.
Wyłącznie organ weryfikujący 
upoważniony jest do przekazywania 
wniosków o porównanie odcisków palców 
do krajowego punktu dostępu, który 
komunikuje się z systemem centralnym.

Or. en

Poprawka 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem państwa członkowskiego 
odpowiedzialnym za zapobieganie 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem wymiaru sprawiedliwości 
państwa członkowskiego odpowiedzialnym 
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przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

za zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywanie 
ich lub prowadzenie dochodzeń w ich 
sprawie, niezależnym od wyznaczonych 
organów, o których mowa w art. 5.

Or. en

Poprawka 83
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem państwa członkowskiego 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem państwa członkowskiego 
odpowiedzialnym za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie, niezależnym od 
wyznaczonych organów, o których mowa 
w art. 5.

Or. en

Poprawka 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem państwa członkowskiego 
odpowiedzialnym za zapobieganie 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ krajowy jako swój organ 
weryfikujący. Organ weryfikujący jest 
organem wymiaru sprawiedliwości 
państwa członkowskiego, który jest 



AM\917925PL.doc 49/107 PE500.400v01-00

PL

przestępstwom terrorystycznym i innym 
poważnym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywanie ich lub prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie.

odpowiedzialny za prewencję, wykrywanie 
i dochodzenie przestępstw 
terrorystycznych oraz innych poważnych 
przestępstw kryminalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zainteresowany organ to organ weryfikujący decydujący o dostępie do bardzo 
delikatnych danych, na organ weryfikujący należy wyznaczyć organ wymiaru 
sprawiedliwości.

Poprawka 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organ weryfikujący wykonuje swoje 
obowiązki i zadania w sposób niezależny 
oraz nie zwraca się o instrukcje, ani 
takowych nie otrzymuje w odniesieniu do 
przeprowadzania weryfikacji.

Or. en

Poprawka 86
Sarah Ludford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jedynie należycie upoważniony personel 
organu weryfikującego jest uprawniony 
do dostępu do EURODAC zgodnie z 
art. 19.

Or. en
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Uzasadnienie

To postanowienie figuruje w decyzji w sprawie VIS 2008/633/WSiSW i stanowi istotne 
uzupełnienie.

Poprawka 87
Renate Weber, Sarah Ludford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ weryfikujący wykonuje swoje 
obowiązki i zadania w sposób niezależny 
oraz nie otrzymuje instrukcji w 
odniesieniu do przeprowadzania 
weryfikacji.

Or. en

Poprawka 88
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Europol

1. Europol wyznacza specjalistyczną 
jednostkę zatrudniającą należycie 
upoważnionych funkcjonariuszy 
Europolu jako organ weryfikujący oraz 
wyznacza, w porozumieniu z każdym 
państwem członkowskim, krajowy punkt 
dostępu tego państwa członkowskiego, 
który przekazuje jego wnioski o 
porównanie danych daktyloskopijnych do 
systemu centralnego. 
2. EUROPOL wyznacza jednostkę 
operacyjną upoważnioną do 
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występowania o porównanie z danymi 
EURODAC za pośrednictwem swojego 
wyznaczonego krajowego punktu dostępu.

Or. en

Poprawka 89
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol wyznacza specjalistyczną 
jednostkę zatrudniającą należycie 
upoważnionych funkcjonariuszy Europolu 
jako organ weryfikujący oraz wyznacza, w 
porozumieniu z każdym państwem 
członkowskim, krajowy punkt dostępu tego 
państwa członkowskiego, który przekazuje 
jego wnioski o porównanie danych 
daktyloskopijnych do systemu centralnego.

1. Europol wyznacza specjalistyczną 
jednostkę zatrudniającą należycie 
upoważnionych funkcjonariuszy Europolu 
jako organ weryfikujący, który nie będzie 
zwracał się o instrukcje ani nie będzie 
takowych otrzymywał w odniesieniu do 
przeprowadzania weryfikacji, oraz 
wyznacza, w porozumieniu z każdym 
państwem członkowskim, krajowy punkt 
dostępu tego państwa członkowskiego, 
który przekazuje jego wnioski o 
porównanie danych daktyloskopijnych do 
systemu centralnego.

Or. en

Poprawka 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ weryfikujący wykonuje swoje 
obowiązki i zadania w sposób niezależny 
oraz nie otrzymuje instrukcji w 
odniesieniu do przeprowadzania 
weryfikacji.
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Or. en

Poprawka 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) liczbę wniosków o oznaczenie lub 
odznaczenie, które przesłano zgodnie z art. 
18 ust. 1 i 2;

(f) liczbę wniosków o zablokowanie i 
odblokowanie, które przesłano zgodnie z 
art. 18 ust. 1 i 2;

Or. en

Poprawka 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod koniec każdego roku przygotowuje 
się dane statystyczne w formie 
zestawienia miesięcznych statystyk za ten 
rok , włącznie ze wskazaniem liczby osób, 
w odniesieniu do których zarejestrowano 
trafienia na podstawie lit. b), c) i d). W 
statystykach dane przedstawiane są z 
podziałem na poszczególne państwa 
członkowskie. 

2. Pod koniec każdego roku przygotowuje 
się dane statystyczne w formie 
zestawienia miesięcznych statystyk za ten 
rok , włącznie ze wskazaniem liczby osób, 
w odniesieniu do których zarejestrowano 
trafienia na podstawie lit. b), c) i d). W 
statystykach dane przedstawiane są z 
podziałem na poszczególne państwa 
członkowskie. Wyniki są podawane do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pobranie odcisków palców wnioskodawcy 
nie jest możliwe z powodu środków 
podjętych w celu zabezpieczenia zdrowia 
wnioskodawcy lub ochrony zdrowia 
publicznego, państwa członkowskie 
pobierają i przesyłają odciski palców 
wnioskodawcy jak najszybciej, lecz nie 
później niż 48 godzin po ustaniu tych 
powodów.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pobranie odcisków palców wnioskodawcy 
nie jest możliwe z powodu środków 
podjętych w celu zabezpieczenia zdrowia 
wnioskodawcy lub ochrony zdrowia 
publicznego, państwa członkowskie 
pobierają i przesyłają odciski palców 
wnioskodawcy jak najszybciej, lecz nie 
później niż 48 godzin po ustaniu tych 
powodów. Czasowy lub trwały brak 
możliwości dostarczenia nadających się 
do wykorzystania odcisków palców nie 
wpływa negatywnie na sytuację prawną 
obywatela kraju trzeciego lub 
bezpaństwowca. W szczególności nie 
stanowi to wystarczającego powodu do 
odmowy rozpatrzenia lub do odrzucenia 
wniosku o azyl.

Or. en

Poprawka 94
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Czasowy lub trwały brak możliwości 
dostarczenia nadających się do 
wykorzystania odcisków palców nie 
wpływa negatywnie na sytuację prawną 
danej osoby. W żadnym przypadku nie 
może to stanowić wystarczającego powodu 
do odmowy rozpatrzenia lub do 
odrzucenia wniosku o międzynarodową 
ochronę.

Or. en
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Poprawka 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System centralny informuje wszystkie 
państwa członkowskie pochodzenia o 
usunięciu z przyczyn określonych w ust. 1 
przez inne państwo członkowskie 
pochodzenia danych, które doprowadziły 
do trafienia w połączeniu z danymi 
przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi 
osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub 14 
ust. 1.

2. System centralny jak najwcześniej i nie 
później niż po upływie 72 godzin 
informuje wszystkie państwa członkowskie 
pochodzenia o usunięciu z przyczyn 
określonych w ust. 1 przez inne państwo 
członkowskie pochodzenia danych, które 
doprowadziły do trafienia w połączeniu z 
danymi przesłanymi przez te państwa, 
dotyczącymi osób, o których mowa w art. 
9 ust. 1 lub 14 ust. 1.

Or. en

Poprawka 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
niezwłocznie pobiera odciski wszystkich 
palców od każdego obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co 
najmniej 14 lat, przybywającego z państwa 
trzeciego, który zostanie zatrzymany przez 
właściwe organy kontrolne w związku z 
nielegalnym przekroczeniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej granicy tego 
państwa członkowskiego i nie został 
zawrócony , lub który pozostaje fizycznie 
na terytorium państw członkowskich i nie 
został uwięziony, umieszczony w miejscu 
zatrzymania lub zakładzie zamkniętym w 
całym okresie pomiędzy zatrzymaniem i 
wydaleniem na podstawie decyzji o 
zawróceniu .

1. Każde państwo członkowskie 
niezwłocznie pobiera odciski wszystkich 
palców od każdego obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co 
najmniej 14 lat, przybywającego z państwa 
trzeciego, który zostanie zatrzymany przez 
właściwe organy kontrolne w związku z 
nielegalnym przekroczeniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej granicy tego 
państwa członkowskiego i nie został 
zawrócony.
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Or. en

Poprawka 97
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
niezwłocznie pobiera odciski wszystkich 
palców od każdego obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co 
najmniej 14 lat, przybywającego z państwa 
trzeciego, który zostanie zatrzymany przez 
właściwe organy kontrolne w związku z 
nielegalnym przekroczeniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej granicy tego 
państwa członkowskiego i nie został 
zawrócony , lub który pozostaje fizycznie 
na terytorium państw członkowskich i nie 
został uwięziony, umieszczony w miejscu 
zatrzymania lub zakładzie zamkniętym w 
całym okresie pomiędzy zatrzymaniem i 
wydaleniem na podstawie decyzji o 
zawróceniu .

1. Każde państwo członkowskie – w 
pełnym poszanowaniu zabezpieczeń 
ustanowionych w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, w 
europejskiej konwencji praw człowieka 
oraz w konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka –
niezwłocznie pobiera odciski wszystkich 
palców od każdego obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca w wieku co 
najmniej 14 lat, przybywającego z państwa 
trzeciego, który zostanie zatrzymany przez 
właściwe organy kontrolne w związku z 
nielegalnym przekroczeniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej granicy tego 
państwa członkowskiego i nie został 
zawrócony. 

Or. en

Poprawka 98
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane państwo członkowskie najszybciej 
jak to możliwe i nie później niż 72 godziny 
od momentu zatrzymania przesyła 
do systemu centralnego następujące dane 
dotyczące każdego obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca , o którym 

2. Dane państwo członkowskie w ciągu 
24 godzin od pobrania odcisków palców 
od obywatela kraju trzeciego lub 
bezpaństwowca, o których mowa w ust. 1,
przesyła do systemu centralnego 
następujące dane dotyczące tej osoby:
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mowa w ust. 1 i który nie został 
zawrócony:

Or. en

Poprawka 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2, w 
odniesieniu do osób zatrzymanych w 
sposób opisany w ust. 1, które pozostają 
fizycznie na terytorium państw 
członkowskich, lecz zostały po dokonaniu 
zatrzymania uwięzione, umieszczone w 
miejscu zatrzymania lub zakładzie 
zamkniętym przez okres dłuższy niż 72 
godziny, przesłanie danych określonych w 
ust. 2 dotyczących tych osób następuje 
przed przywróceniem im wolności, 
zwolnieniem z miejsca zatrzymania albo 
zakładu zamkniętego.

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2, w 
odniesieniu do osób zatrzymanych w 
sposób opisany w ust. 1, które pozostają 
fizycznie na terytorium państw 
członkowskich, lecz zostały po dokonaniu 
zatrzymania uwięzione, umieszczone w 
miejscu zatrzymania lub zakładzie 

skreślony
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zamkniętym przez okres dłuższy niż 72 
godziny, przesłanie danych określonych w 
ust. 2 dotyczących tych osób następuje 
przed przywróceniem im wolności, 
zwolnieniem z miejsca zatrzymania albo 
zakładu zamkniętego.

Or. en

Poprawka 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niedotrzymanie 72-godzinnego 
terminu, o którym mowa w ust. 2, nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku pobrania i przesłania odcisków 
palców do systemu centralnego. Jeżeli stan 
opuszków palców danej osoby nie pozwala 
na pobranie odcisków palców o jakości 
gwarantującej właściwe porównanie na 
podstawie art. 25, państwo członkowskie 
pochodzenia pobierze powtórnie jej odciski 
palców i przesyła je ponownie jak 
najszybciej, nie później niż 48 godzin po 
ich skutecznym pobraniu.

4. Jeżeli stan opuszków palców danej 
osoby nie pozwala na pobranie odcisków 
palców o jakości gwarantującej właściwe 
porównanie na podstawie art. 25, państwo 
członkowskie pochodzenia pobierze 
powtórnie jej odciski palców i przesyła je 
ponownie jak najszybciej, nie później niż 
48 godzin po ich skutecznym pobraniu.

Or. en

Poprawka 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pobranie odcisków palców takiej osoby nie 
jest możliwe z powodu środków podjętych 

5. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pobranie odcisków palców takiej osoby nie 
jest możliwe z powodu środków podjętych 
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w celu zabezpieczenia jej zdrowia lub 
ochrony zdrowia publicznego, dane 
państwo członkowskie pobiera i przesyła 
jej odciski palców w terminie określonym 
w ust. 2 po ustaniu tych powodów.

w celu zabezpieczenia jej zdrowia lub 
ochrony zdrowia publicznego, dane 
państwo członkowskie pobiera i przesyła 
jej odciski palców w terminie określonym 
w ust. 2 po ustaniu tych powodów. 
Czasowy lub trwały brak możliwości 
dostarczenia nadających się do 
wykorzystania odcisków palców nie 
wpływa negatywnie na sytuację prawną 
obywatela kraju trzeciego lub 
bezpaństwowca.

Or. en

Poprawka 103
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Czasowy lub trwały brak możliwości 
dostarczenia nadających się do 
wykorzystania odcisków palców nie 
wpływa negatywnie na sytuację prawną 
danej osoby. W żadnym przypadku nie 
może to stanowić wystarczającego powodu 
do odmowy rozpatrzenia lub do 
odrzucenia wniosku o międzynarodową 
ochronę.

Or. en

Poprawka 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System centralny informuje wszystkie 
państwa członkowskie pochodzenia o 

3. System centralny jak najwcześniej i nie 
później niż po upływie 72 godzin
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usunięciu przez inne państwo 
członkowskie pochodzenia, z przyczyn 
określonych w ust. 2 lit. a) lub b), danych, 
które zostały skojarzone z danymi 
przesłanymi przez to państwo, 
dotyczącymi osób, o których mowa w art. 
14 ust. 1.

informuje wszystkie państwa członkowskie 
pochodzenia o usunięciu przez inne 
państwo członkowskie pochodzenia, z 
przyczyn określonych w ust. 2 lit. a) lub b), 
danych, które zostały skojarzone z danymi 
przesłanymi przez to państwo, 
dotyczącymi osób, o których mowa w art. 
14 ust. 1. 

Or. en

Poprawka 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System centralny informuje wszystkie 
państwa członkowskie pochodzenia o 
usunięciu przez inne państwo 
członkowskie pochodzenia, z przyczyny 
określonej w ust. 2 lit. c), danych, które 
zostały skojarzone z danymi przesłanymi 
przez to państwo, dotyczącymi osób, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 14 ust. 
1. 

4. System centralny jak najwcześniej i nie 
później niż po upływie 72 godzin 
informuje wszystkie państwa członkowskie 
pochodzenia o usunięciu przez inne 
państwo członkowskie pochodzenia, z 
przyczyny określonej w ust. 2 lit. c), 
danych, które zostały skojarzone z danymi 
przesłanymi przez to państwo, 
dotyczącymi osób, o których mowa w art. 
9 ust. 1 lub art. 14 ust. 1. 

Or. en

Poprawka 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po przesłaniu wyników porównania 
państwu członkowskiemu pochodzenia 
system centralny natychmiast:
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a) usuwa dane o odciskach palców oraz 
inne dane przesłane do niego zgodnie z 
ust. 1; oraz
b) niszczy nośniki wykorzystane przez 
państwo członkowskie pochodzenia do 
przesłania danych do systemu 
centralnego, chyba że państwo 
członkowskie pochodzenia wystąpiło o ich 
zwrot.

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. inspektorzy biura EIOD zauważyli, że system EURODAC przechowuje 
pełne dane daktyloskopijne, w tym wnioski kategorii 3, co jest sprzeczne z obowiązkami 
wynikającymi z art. 11 ust. 5 obowiązującego rozporządzenia w sprawie EURODAC. Komisja 
dąży do usunięcia tego przepisu, ale wręcz przeciwnie, powinien on zostać wzmocniony z 
uwagi na implikacje dostępu do EURODAC na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz 
potrzebę proporcjonalności.

Poprawka 107
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po przesłaniu wyników porównania 
państwu członkowskiemu pochodzenia 
system centralny bezzwłocznie:
a) usuwa dane o odciskach palców oraz 
inne dane przesłane do niego zgodnie z 
ust. 1; oraz
b) niszczy nośniki wykorzystane przez 
państwo członkowskie pochodzenia do 
przesłania danych do systemu 
centralnego, chyba że państwo 
członkowskie pochodzenia wystąpiło o ich 
zwrot.
Czasowy lub trwały brak możliwości 
dostarczenia nadających się do 
wykorzystania odcisków palców nie 
wpływa negatywnie na sytuację prawną 
danej osoby. W żadnym przypadku nie 
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może to stanowić wystarczającego powodu 
do odmowy rozpatrzenia lub do 
odrzucenia wniosku o międzynarodową 
ochronę.

Or. en

Poprawka 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po przesłaniu wyników porównania 
państwu członkowskiemu pochodzenia 
system centralny bezzwłocznie:
a) usuwa dane o odciskach palców oraz 
inne dane przesłane do niego zgodnie z 
ust. 1; oraz
b) niszczy nośniki wykorzystane przez 
państwo członkowskie pochodzenia do 
przesłania danych do jednostki centralnej, 
chyba że państwo członkowskie 
pochodzenia wystąpiło o ich zwrot.

Or. en

Poprawka 109
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po przesłaniu wyników porównania do 
Państwa Członkowskiego pochodzenia 
jednostka centralna natychmiast:
a) usuwa dane o odciskach palców oraz 
inne dane przesłane do niej zgodnie z ust. 
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1; oraz
b) niszczy nośniki wykorzystane przez 
państwo członkowskie pochodzenia do 
przesłania danych do systemu 
centralnego, chyba że państwo 
członkowskie pochodzenia wystąpiło o ich 
zwrot.

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. inspektorzy biura EIOD zauważyli, że system EURODAC przechowuje 
pełne dane daktyloskopijne, w tym wnioski kategorii 3, co jest sprzeczne z obowiązkami 
wynikającymi z art. 11 ust. 5 obowiązującego rozporządzenia w sprawie EURODAC. Komisja 
dąży do usunięcia tego przepisu, ale wręcz przeciwnie, powinien on zostać wzmocniony z 
uwagi na implikacje dostępu do EURODAC na potrzeby ochrony porządku publicznego oraz 
potrzebę proporcjonalności.

Poprawka 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18
Oznaczanie danych Blokowanie danych

1. Państwo członkowskie pochodzenia, 
które objęło ochroną międzynarodową 
osobę ubiegającą się ochronę 
międzynarodową, której dane zostały 
uprzednio zapisane na podstawie art. 11 w 
systemie centralnym, oznacza właściwe 
dane zgodnie z wymogami w zakresie 
łączności elektronicznej z systemem 
centralnym ustanowionymi przez Agencję. 
Oznaczenie to zapisywane jest w systemie 
centralnym zgodnie z art. 12 na potrzeby 
przekazywania danych na mocy art. 9 ust. 
5. 

1. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o 
międzynarodową ochronę zapisane 
zgodnie z art. 11 zostają zablokowane w 
centralnej bazie danych, jeżeli tej osobie 
przyznano ochronę międzynarodową w 
państwie członkowskim. Takie 
zablokowanie jest realizowane przez 
system centralny według instrukcji 
państwa członkowskiego pochodzenia.

2. Państwo członkowskie pochodzenia
usuwa oznaczenie danych dotyczących 

2. Trafienia dotyczące osób, którym 
przyznano międzynarodową ochronę w 
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obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, którego dane zostały 
uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, 
jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła 
lub odmówiono jej przedłużenia na 
podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy Rady 
2004/83/WE. 

państwie członkowskim, nie są 
przekazywane. System centralny odsyła 
wnioskującemu państwu członkowskiemu 
negatywny wynik porównania.

Or. en

Poprawka 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18
Oznaczanie danych Blokowanie danych

1. Państwo członkowskie pochodzenia, 
które objęło ochroną międzynarodową 
osobę ubiegającą się ochronę 
międzynarodową, której dane zostały 
uprzednio zapisane na podstawie art. 11 w 
systemie centralnym, oznacza właściwe 
dane zgodnie z wymogami w zakresie 
łączności elektronicznej z systemem 
centralnym ustanowionymi przez Agencję. 
Oznaczenie to zapisywane jest w systemie 
centralnym zgodnie z art. 12 na potrzeby 
przekazywania danych na mocy art. 9 ust. 
5. 

1. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o 
międzynarodową ochronę zapisane 
zgodnie z art. 11 zostają zablokowane w 
centralnej bazie danych, jeżeli tej osobie 
przyznano ochronę międzynarodową w 
państwie członkowskim. Takie 
zablokowanie jest realizowane przez 
system centralny według instrukcji 
państwa członkowskiego pochodzenia.

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
usuwa oznaczenie danych dotyczących 
obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, którego dane zostały 
uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, 
jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła 
lub odmówiono jej przedłużenia na 
podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy Rady 
2004/83/WE. 

2. Trafienia dotyczące osób, którym 
przyznano międzynarodową ochronę w 
państwie członkowskim, nie są 
przekazywane. System centralny odsyła 
wnioskującemu państwu członkowskiemu 
negatywny wynik porównania.

Or. en
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Poprawka 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

Oznaczanie danych Blokowanie danych

1. Państwo członkowskie pochodzenia, 
które objęło ochroną międzynarodową
osobę ubiegającą się ochronę 
międzynarodową, której dane zostały 
uprzednio zapisane na podstawie art. 11 w 
systemie centralnym, oznacza właściwe 
dane zgodnie z wymogami w zakresie 
łączności elektronicznej z systemem 
centralnym ustanowionymi przez Agencję.
Oznaczenie to zapisywane jest w systemie 
centralnym zgodnie z art. 12 na potrzeby 
przekazywania danych na mocy art. 9 ust. 
5. 

1. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o 
międzynarodową ochronę zapisane 
zgodnie z art. 11 zostają zablokowane w 
centralnej bazie danych, jeżeli tej osobie 
przyznano ochronę międzynarodową w 
państwie członkowskim. Takie 
zablokowanie jest realizowane przez 
system centralny według instrukcji 
państwa członkowskiego pochodzenia.

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
usuwa oznaczenie danych dotyczących 
obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, którego dane zostały 
uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, 
jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła 
lub odmówiono jej przedłużenia na 
podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy Rady 
2004/83/WE. 

2. Trafienia dotyczące osób, którym 
przyznano międzynarodową ochronę w 
państwie członkowskim, nie są 
przekazywane. System centralny odsyła 
wnioskującemu państwu członkowskiemu 
negatywny wynik porównania.

Or. en

Uzasadnienie

Dane osób, którym przyznano międzynarodową ochronę nie powinny być oznaczone, 
ponieważ znaczy to, że dane mogą zostać przekazane państwom członkowskim, nawet jeśli 
wnioskującemu przyznano międzynarodową ochronę.
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Poprawka 113
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Procedura porównania danych 

daktyloskopijnych z danymi EURODAC
1. Wyznaczone organy, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 oraz Europol mogą 
przedkładać organowi weryfikującemu 
umotywowane elektroniczne wnioski o 
przesłanie danych daktyloskopijnych 
celem porównania do centralnego 
systemu EURODAC, za pośrednictwem 
krajowego punktu dostępu. Po otrzymaniu 
takiego wniosku organ weryfikujący 
sprawdza, czy, w stosownych przypadkach, 
spełnione zostały warunki wystąpienia z 
wnioskiem o porównanie, o których mowa 
w art. 20 lub art. 21.
2. Jeżeli wszystkie warunki złożenia 
wniosku o porównanie zostały spełnione, 
organ weryfikujący przekazuje wniosek o 
porównanie do krajowego punktu 
dostępu, który przesyła go do systemu 
centralnego EURODAC w celu 
porównania z wszystkimi danymi 
EURODAC.
3. W wyjątkowo naglących przypadkach 
organ weryfikujący może przekazać dane 
daktyloskopijne do krajowego punktu 
dostępu w celu ich porównania 
natychmiast po otrzymaniu wniosku 
wyznaczonego organu i dopiero później 
sprawdzić, czy wszystkie warunki 
ustanowione w art. 20 lub art. 21 zostały 
spełnione, w tym czy dany przypadek był 
istotnie szczególnie naglący. Weryfikacja 
następcza odbywa się bez nieuzasadnionej 
zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.
4. Jeżeli w wyniku takiego sprawdzenia 
stwierdzone zostanie, że dostęp był 
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nieuzasadniony, wszystkie organy, które 
uzyskały dostęp do informacji 
przekazanych z EURODAC, niszczą te 
informacje i informują organ 
weryfikujący o ich zniszczeniu.

Or. en

Poprawka 114
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 oraz Europol mogą przedkładać 
organowi weryfikującemu umotywowane 
elektroniczne wnioski o przesłanie danych 
daktyloskopijnych celem porównania do 
centralnego systemu EURODAC, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu. 
Po otrzymaniu takiego wniosku organ 
weryfikujący sprawdza, czy, w stosownych 
przypadkach, spełnione zostały warunki 
wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o 
których mowa w art. 20 lub art. 21.

1. Wyznaczone organy, o których mowa w 
art. 5 ust. 1, oraz Europol mogą zgodnie z 
art. 20 ust. 1 przedkładać organowi 
weryfikującemu umotywowane 
elektroniczne wnioski o przesłanie danych 
daktyloskopijnych celem porównania do 
centralnego systemu EURODAC, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu. 
Po otrzymaniu takiego wniosku organ 
weryfikujący sprawdza, czy, w stosownych 
przypadkach, spełnione zostały warunki 
wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o 
których mowa w art. 20 lub art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że umotywowane wnioski powinny uzasadniać wniosek zgodnie ze 
wszystkimi kryteriami, o których mowa w art. 20. 

Poprawka 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 oraz Europol mogą przedkładać 
organowi weryfikującemu umotywowane 
elektroniczne wnioski o przesłanie danych 
daktyloskopijnych celem porównania do 
centralnego systemu EURODAC, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu. 
Po otrzymaniu takiego wniosku organ 
weryfikujący sprawdza, czy, w stosownych 
przypadkach, spełnione zostały warunki 
wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o 
których mowa w art. 20 lub art. 21.

1. Wyznaczone organy, o których mowa w 
art. 5 ust. 1, oraz Europol mogą zgodnie z 
art. 20 ust. 1 przedkładać organowi 
weryfikującemu umotywowane 
elektroniczne wnioski o przesłanie danych 
daktyloskopijnych celem porównania do 
centralnego systemu EURODAC, za 
pośrednictwem krajowego punktu dostępu. 
Po otrzymaniu takiego wniosku organ 
weryfikujący sprawdza, czy, w stosownych 
przypadkach, spełnione zostały warunki 
wystąpienia z wnioskiem o porównanie, o 
których mowa w art. 20 lub art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że umotywowane wnioski powinny uzasadniać wniosek zgodnie ze 
wszystkimi kryteriami, o których mowa w art. 20. W przeciwnym wypadku nie wiadomo 
dokładnie, co powinien zawierać umotywowany wniosek.

Poprawka 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W wyjątkowo naglących przypadkach 
organ weryfikujący może przekazać dane 
daktyloskopijne do krajowego punktu 
dostępu w celu ich porównania 
natychmiast po otrzymaniu wniosku 
wyznaczonego organu i dopiero później 
sprawdzić, czy wszystkie warunki 
ustanowione w art. 20 lub art. 21 zostały 
spełnione, w tym czy dany przypadek był 
istotnie szczególnie naglący. Weryfikacja 
następcza odbywa się bez nieuzasadnionej 
zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

3. W wyjątkowo naglących przypadkach 
dotyczących konieczności zapobieżenia 
natychmiastowemu niebezpieczeństwu 
związanemu z poważnymi przestępstwami 
kryminalnymi lub terrorystycznymi organ 
weryfikujący może przekazać dane 
daktyloskopijne do krajowego punktu 
dostępu w celu ich porównania 
natychmiast po otrzymaniu wniosku 
wyznaczonego organu i dopiero później 
sprawdzić, czy wszystkie warunki 
ustanowione w art. 20 lub art. 21 zostały 
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spełnione, w tym czy dany przypadek był 
istotnie szczególnie naglący. Weryfikacja 
następcza odbywa się bez nieuzasadnionej 
zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawęzić możliwość uzasadnienia ominięcia uprzedniego sprawdzenia.

Poprawka 117
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja publikuje orientacyjny, 
niewiążący wzór formularza wniosku 
EURODAC do wykorzystania na mocy 
art. 19, który prawidłowo odzwierciedla 
kryteria określone w art. 20 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by państwo członkowskie mogło wewnętrznie zdecydować w jaki sposób organ 
wnioskujący współdziała z organem weryfikującym. Ale skoro organ weryfikujący ma oceniać 
kryteria określone w art. 20 ust. 1 w formie „umotywowanych elektronicznych wniosków”, 
pomocne mogłoby być wprowadzenie pewnych unijnych wytycznych dotyczących wyglądu 
takiego formularza.

Poprawka 118
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
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Warunki dostępu wyznaczonych organów 
do danych EURODAC

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych oraz 
zautomatyzowanych baz 
daktyloskopijnych innych państw 
członkowskich na mocy decyzji 
2008/615/WSiSW dało wynik negatywny, 
oraz gdy:
(a) porównanie jest niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich lub prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie;
(b) porównanie jest niezbędne w 
konkretnej sprawie; nie prowadzi się 
systematycznych porównań; oraz
(c) istnieją uzasadnione podstawy, by 
uznać, że takie porównanie z danymi 
EURODAC przyczyni się do zapobieżenia 
danym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie.
2. Wnioski o porównanie z danymi 
EURODAC ograniczają się do 
przeszukania na podstawie danych 
daktyloskopijnych.

Or. en

Poprawka 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych oraz 
zautomatyzowanych baz 
daktyloskopijnych innych państw 
członkowskich na mocy decyzji 
2008/615/WSiSW dało wynik negatywny, 
oraz gdy:

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych, wizowego systemu 
informacyjnego oraz zautomatyzowanych 
baz daktyloskopijnych co najmniej jednej 
trzeciej innych państw członkowskich na 
mocy decyzji 2008/615/WSiSW dało 
wynik negatywny, oraz gdy spełnione są 
łącznie wszystkie następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie sprawdzenie w wizowym systemie informacyjnym powinno stanowić warunek 
wstępny dla sprawdzania w EURODAC, ponieważ zawiera szerszą próbę odcisków palców 
obywateli krajów trzecich. Powinno być jasne, że warunki zawarte w art. 20 ust. 1 są 
kumulatywne.

Poprawka 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych oraz
zautomatyzowanych baz 
daktyloskopijnych innych państw 

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych, zautomatyzowanych 
baz daktyloskopijnych co najmniej jednej 
trzeciej innych państw członkowskich na 
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członkowskich na mocy decyzji 
2008/615/WSiSW dało wynik negatywny, 
oraz gdy:

mocy decyzji 2008/615/WSiSW oraz 
wizowego systemu informacyjnego dało 
wynik negatywny, oraz gdy:

Or. en

Poprawka 121
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy mogą wystąpić z 
wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi 
przechowywanymi w centralnej bazie 
danych EURODAC w granicach swoich 
kompetencji i wyłącznie wtedy, gdy 
porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych oraz 
zautomatyzowanych baz 
daktyloskopijnych innych państw 
członkowskich na mocy decyzji 
2008/615/WSiSW dało wynik negatywny, 
oraz gdy:

1. Wyznaczone organy mogą przedłożyć 
umotywowany elektroniczny wniosek o 
porównanie danych daktyloskopijnych z 
danymi przechowywanymi w centralnej 
bazie danych EURODAC w granicach 
swoich kompetencji i wyłącznie wtedy, 
gdy porównanie krajowych baz 
daktyloskopijnych oraz 
zautomatyzowanych baz 
daktyloskopijnych innych państw 
członkowskich na mocy decyzji 
2008/615/WSiSW dało wynik negatywny, 
oraz gdy:

Or. en

Poprawka 122
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
sprawca przestępstwa terrorystycznego lub 
innego poważnego przestępstwa 
kryminalnego wystąpił o międzynarodową 
ochronę;
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Poprawka 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieją uzasadnione podstawy, by 
uznać, że takie porównanie z danymi 
EURODAC przyczyni się do zapobieżenia 
danym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie.

c) występują nadrzędne względy dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego, które czynią 
proporcjonalnym sprawdzanie w bazie 
danych rejestrującej osoby niekarane oraz 
istnieją uzasadnione podstawy, by uznać, 
że takie porównanie z danymi EURODAC 
znacznie przyczyni się do zapobieżenia 
danym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, ponieważ 
istnieją poważne przesłanki, by uznać, że 
osoby, w przypadku których zażądano 
porównania z EURODAC, popełnią lub 
popełniły przestępstwa terrorystyczne lub 
inne poważne przestępstwa kryminalne 
lub padły ofiarą przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego.

Or. en

Poprawka 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieją uzasadnione podstawy, by 
uznać, że takie porównanie z danymi 
EURODAC przyczyni się do zapobieżenia 
danym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich lub prowadzenia 

c) występują nadrzędne względy dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego, które czynią 
proporcjonalnym sprawdzanie w bazie 
danych rejestrującej osoby niekarane oraz 
istnieją uzasadnione podstawy, by uznać, 
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dochodzeń w ich sprawie. że takie porównanie z danymi EURODAC 
znacznie przyczyni się do zapobieżenia 
danym przestępstwom kryminalnym, 
wykrywania ich lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie.

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie z 9 punktu preambuły powinno zostać uwzględnione w tekście.

Poprawka 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
osoba podejrzana o popełnienie 
przestępstwa terrorystycznego lub innego 
poważnego przestępstwa kryminalnego, 
jego sprawca lub ofiara wystąpiła o 
międzynarodową ochronę;

Or. en

Uzasadnienie

Przeszukiwanie danych EURODAC należy dopuścić jedynie w ograniczonych 
okolicznościach, jako część śledztwa kryminalnego w toku i w przypadkach, w których 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca lub podejrzany ubiega się o azyl. 
Przeszukiwanie EURODAC nie powinno stać się „automatycznym” przeszukiwaniem 
przeprowadzanym przez organy ścigania.

Poprawka 126
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
sprawca lub ofiara przestępstwa są objęci 
jedną z kategorii niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W 9 punkcie preambuły sprecyzowano, że według Komisji organy odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo wewnętrzne powinny mieć dostęp do EURODAC w precyzyjnie określonych 
przypadkach, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa kryminalnego wystąpił o azyl. 26 punkt 
preambuły precyzuje, że może tak być również w przypadku ofiary przestępstwa. Ponieważ 
chodzi o bardzo ważną zasadę należy ją odzwierciedlić zarówno w artykule, jak i w punkcie 
preambuły. 

Poprawka 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
sprawca lub ofiara przestępstwa wystąpili 
o międzynarodową ochronę; 

Or. en

Poprawka 128
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
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Warunki dostępu Europolu do danych 
EURODAC

1. Europol składa wnioski o porównanie z 
danymi EURODAC w granicach swego 
mandatu i jeżeli jest to niezbędne do 
realizacji jego zadań zgodnie z decyzją o 
Europolu oraz na potrzeby konkretnej 
analizy lub analizy ogólnej i strategicznej.
2. Wnioski o porównanie z danymi 
EURODAC ograniczają się do 
porównania danych daktyloskopijnych.
3. Przetwarzanie informacji uzyskanych 
przez Europol na podstawie porównania z 
EURODAC wymaga zezwolenia państwa 
członkowskiego pochodzenia. Zezwolenie 
takie uzyskuje się za pośrednictwem 
jednostki krajowej Europolu w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 129
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jednak dostęp do danych EURODAC 
przez Europol jest dozwolony jedynie w 
szczególnych przypadkach, w 
szczególnych okolicznościach i po 
spełnieniu ściśle określonych warunków 
ustanowionych w art. 20 ust. 1.

Or. en

Poprawka 130
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Komunikacja między organami 

weryfikującymi i krajowymi punktami 
dostępu

1. Przesyłanie danych przez organy 
weryfikujące państw członkowskich i 
Europol do krajowych punktów dostępu 
oraz w odwrotnym kierunku odbywa się za 
pośrednictwem infrastruktury łączności 
EURODAC. Wszystkie komunikaty 
przesyłane są drogą elektroniczną.
2. Odciski palców są cyfrowo 
przetwarzane przez państwa członkowskie 
oraz przesyłane w formacie danych, o 
którym mowa w załączniku I, co 
gwarantuje możliwość przeprowadzenia 
porównania za pośrednictwem 
skomputeryzowanego systemu 
rozpoznawania odcisków palców.

Or. en

Poprawka 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki porównania są niezwłocznie 
sprawdzane w państwie członkowskim 
pochodzenia przez eksperta w dziedzinie 
daktyloskopii . Ostatecznej identyfikacji 
dokonuje państwo członkowskie 
pochodzenia we współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, na podstawie art. 
32 rozporządzenia dublińskiego.

4. Wyniki porównania są niezwłocznie 
sprawdzane w państwie członkowskim 
pochodzenia przez wyszkolonego eksperta 
w dziedzinie daktyloskopii . Ostatecznej 
identyfikacji dokonuje państwo 
członkowskie pochodzenia we współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, na podstawie art. 
32 rozporządzenia dublińskiego.
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Or. en

Poprawka 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana 
zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, 
że wynik porównania otrzymany z systemu 
centralnego jest nieprawidłowy, państwa 
członkowskie informują o tym fakcie 
Komisję oraz Agencję. 

5. Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana 
zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, 
że wynik porównania otrzymany z systemu 
centralnego jest nieprawidłowy, państwa 
członkowskie możliwie jak najszybciej i 
nie później niż po upływie 72 godzin 
informują o tym fakcie Komisję oraz 
Agencję, a także możliwie jak najszybciej i 
nie później niż po upływie 72 godzin 
informują pozostałe zainteresowane 
państwa członkowskie o nieścisłości 
danych.

Or. en

Poprawka 133
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana 
zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, 
że wynik porównania otrzymany z systemu 
centralnego jest nieprawidłowy, państwa 
członkowskie informują o tym fakcie 
Komisję oraz Agencję. 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en



PE500.400v01-00 78/107 AM\917925PL.doc

PL

Poprawka 134
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organami państw członkowskich, które 
zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych 
zapisanych w systemie centralnym , są 
organy wyznaczone przez każde państwo 
członkowskie na potrzeby art. 1 ust. 1 . 
Przy wyznaczeniu tym określa się, która 
dokładnie jednostka odpowiada za 
realizację zadań związanych ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia. 
Każde państwo członkowskie niezwłocznie 
przekazuje Komisji i Agencji wykaz tych 
organów oraz wszelkie zmiany w tym 
wykazie. Agencja publikuje kompletny 
wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku wprowadzenia 
zmian w wykazie Agencja publikuje 
każdego roku zaktualizowany kompletny 
wykaz. 

2. Organami państw członkowskich, które 
zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych 
zapisanych w systemie centralnym , są 
organy wyznaczone przez każde państwo 
członkowskie na potrzeby art. 1 ust. 1 . 
Przy wyznaczeniu określa się, która 
dokładnie jednostka odpowiada za 
realizację zadań związanych ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia. 
Każde państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje Komisji i 
Agencji wykaz tych organów oraz wszelkie 
zmiany w tym wykazie, a w przypadku 
zmian najpóźniej 30 dni od ich 
dokonania. Agencja publikuje kompletny 
wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku wprowadzenia 
zmian w wykazie Agencja publikuje 
każdego roku zaktualizowany kompletny 
wykaz.

Or. en

Poprawka 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organami państw członkowskich, które 
zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych
zapisanych w systemie centralnym , są 
organy wyznaczone przez każde państwo 
członkowskie na potrzeby art. 1 ust. 1 . 
Przy wyznaczeniu tym określa się, która 
dokładnie jednostka odpowiada za 

2. Organami państw członkowskich, które 
zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych 
zapisanych w systemie centralnym , są 
organy wyznaczone przez każde państwo 
członkowskie na potrzeby art. 1 ust. 1 . 
Przy wyznaczeniu tym określa się, która 
dokładnie jednostka odpowiada za 
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realizację zadań związanych ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia. 
Każde państwo członkowskie niezwłocznie 
przekazuje Komisji i Agencji wykaz tych 
organów oraz wszelkie zmiany w tym 
wykazie. Agencja publikuje kompletny 
wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku wprowadzenia 
zmian w wykazie Agencja publikuje 
każdego roku zaktualizowany kompletny 
wykaz. 

realizację zadań związanych ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia. 
Każde państwo członkowskie niezwłocznie 
przekazuje Komisji i Agencji wykaz tych 
jednostek oraz wszelkie zmiany w tym 
wykazie. Agencja publikuje kompletny 
wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku wprowadzenia 
zmian w wykazie Agencja regularnie 
publikuje online zaktualizowany 
kompletny wykaz.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność państwa członkowskie powinny być zobowiązane nie tylko do podania 
dokładnej jednostki, która jest odpowiedzialna, ale również do poinformowania o tym Komisji 
i Agencji.

Poprawka 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie pochodzenia 
podaje osobie objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia na piśmie lub – w 
stosownych przypadkach – ustnie, w 
języku, którego znajomości można od niej 
zasadnie oczekiwać następujące 
informacje:

1. Państwo członkowskie pochodzenia 
podaje osobie objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia na piśmie lub w 
odpowiednich przypadkach ustnie, w 
języku, który jest dla niej zrozumiały, 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Odciski palców mogą zostać wykorzystane przez organy ścigania jako część sprawy karnej, 
dlatego zasadnicze znaczenie ma pełne zrozumienie przez daną osobę ewentualnych 
reperkusji, jakie może mieć podanie jej danych.
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Poprawka 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie pochodzenia 
podaje osobie objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia na piśmie lub – w 
stosownych przypadkach – ustnie, w 
języku, którego znajomości można od niej 
zasadnie oczekiwać następujące 
informacje:

1. Państwo członkowskie pochodzenia 
podaje osobie objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia na piśmie lub – w razie 
potrzeby – ustnie, w języku, którego 
znajomości można od niej zasadnie 
oczekiwać następujące informacje:

Or. en

Poprawka 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odnoszące się do celu, w którym jej 
dane będą przetwarzane w systemie 
EURODAC, łącznie z opisem celów 
rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 
4 tego rozporządzenia;

b) cel, w którym jej dane będą 
przetwarzane w systemie EURODAC, 
łącznie z opisem celów rozporządzenia 
dublińskiego, zgodnie z art. 4 tego 
rozporządzenia oraz pełne i jasne 
wyjaśnienie dostępu, jaki może zostać 
przyznany organom ścigania i Europolowi 
do celów ochrony porządku publicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Odciski palców mogą zostać wykorzystane przez organy ścigania jako część sprawy 
kryminalnej, dlatego zasadnicze znaczenie ma pełne zrozumienie przez daną osobę 
ewentualnych reperkusji, jakie może mieć podanie jej danych.
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Poprawka 139
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) odnoszące się do celu, w którym jej 
dane będą przetwarzane w systemie 
EURODAC, łącznie z opisem celów 
rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 
4 tego rozporządzenia;

(b) odnoszące się do celu, w którym jej 
dane będą przetwarzane w systemie 
EURODAC, łącznie z opisem celów 
rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 
4 tego rozporządzenia oraz faktu, że 
EURODAC może być wykorzystywany do 
celów ochrony porządku publicznego;

Or. en

Poprawka 140
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) o prawie dostępu do danych 
dotyczących tej osoby oraz o prawie do 
żądania poprawienia nieprawidłowych 
danych dotyczących tej osoby lub 
usunięcia danych dotyczących tej osoby 
przetworzonych niezgodnie z prawem, 
łącznie z prawem otrzymania informacji na 
temat procedur korzystania z tych praw, 
jak również dane kontaktowe 
administratora oraz krajowych organów 
nadzorczych, o których mowa w art. 31 
ust. 1 .

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sporządza się wspólną ulotkę zawierającą 
co najmniej informacje, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, oraz 
informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 
rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 40 ust. 2 
rozporządzenia dublińskiego. Ulotka 
powinna zawierać jasne i proste 
informacje oraz być napisana w języku, 
który dana osoba rozumie, lub którego 
znajomości można od niej zasadnie 
oczekiwać. 

Sporządza się wspólną ulotkę zawierającą 
co najmniej informacje, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, oraz 
informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 
rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 40 ust. 2 
rozporządzenia dublińskiego. Ulotka 
zawiera jasne i proste informacje oraz jest
napisana w języku, który dana osoba 
rozumie, lub którego znajomości można od 
niej zasadnie oczekiwać. Zawiera również 
informacje o prawach osoby, której 
dotyczą dane, i możliwości uzyskania 
pomocy ze strony krajowych organów 
nadzorczych, jak również dane 
kontaktowe administratora oraz 
krajowych organów nadzorczych.

Or. en

Poprawka 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli osobą objętą zakresem zastosowania 
niniejszego rozporządzenia jest małoletni 
państwa członkowskie przekazują te 
informacje w sposób stosowny do jego 
wieku.

Jeżeli osobą objętą zakresem zastosowania 
niniejszego rozporządzenia jest małoletni,
państwa członkowskie przekazują te 
informacje w sposób stosowny do jego 
wieku. Komisja udostępnia państwom 
członkowskim wzory ulotek dla dorosłych 
i małoletnich.

Or. en
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Poprawka 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W każdym przypadku, w którym osoba 
występuje o udostępnienie dotyczących jej 
danych zgodnie z ust. 2, właściwy organ 
odnotowuje w formie dokumentu 
pisemnego, że taki wniosek został złożony 
oraz, na żądanie krajowych organów 
nadzorczych niezwłocznie udostępnia im 
ten dokument.

9. W każdym przypadku, w którym osoba 
występuje o udostępnienie dotyczących jej 
danych zgodnie z ust. 2, właściwy organ 
odnotowuje w formie dokumentu 
pisemnego, że taki wniosek został złożony 
oraz, na żądanie krajowych organów 
nadzorczych niezwłocznie udostępnia im 
ten dokument. Natychmiast informuje on 
krajowe organy nadzorcze, jeżeli dana 
osoba zażąda zmiany lub usunięcia 
swoich danych. Nie później niż w trzy 
tygodnie od złożenia wniosku potwierdza 
on krajowym organom nadzorczym, że 
podjął działania zmierzające do zmiany 
lub usunięcia danych lub – w przypadku 
gdy państwo członkowskie nie zgadza się, 
że dane zapisane w systemie centralnym 
są rzeczywiście nieprawidłowe lub zostały 
zapisane bezprawnie – wyjaśnia dlaczego 
nie jest gotowe do poprawienia lub 
usunięcia danych. 

Or. en

Uzasadnienie

 Należy zwiększyć rolę krajowych organów nadzorczych, ponieważ osoby, których dane są 
przechowywane w systemie EURODAC, prawdopodobnie nie znają praw i procedur 
związanych z ochroną danych w państwach członkowskich. Pomoc ze strony krajowych 
organów nadzorczych ma jeszcze większe znaczenie, jeśli agencje ochrony porządku 
publicznego uzyskają dostęp do danych. 

Poprawka 144
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowy organ nadzorczy 
dopilnowuje, by co roku przeprowadzana 
była kontrola przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z art. 1 ust. 2, 
obejmująca analizę wszystkich 
umotywowanych elektronicznych 
wniosków.
Kontrola jest dołączana do rocznego 
sprawozdania państwa członkowskiego, o 
którym mowa w art. 40 ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy organ ochrony danych powinien co roku przeprowadzać kontrolę wykorzystania 
EURODAC jako narzędzia ochrony porządku publicznego. Państwa członkowskie muszą 
przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdania zgodnie z art. 40, ale 
wykorzystanie EURODAC do celów dostępu w związku z ochroną porządku publicznego przez 
organy krajowe powinno podlegać kontroli przeprowadzanej przez krajowych inspektorów 
ochrony danych, a jej wyniki również powinny być przekazywane Parlamentowi.

Poprawka 145
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
dopilnowuje, by wszelkie działania 
dotyczące EURODAC związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, w 
szczególności prowadzone przez Agencję, 
wykonywane były zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 oraz 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
dopilnowuje, by wszelkie działania 
dotyczące EURODAC związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, w 
szczególności prowadzone przez Agencję i 
Europol, wykonywane były zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 oraz 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
dopilnowuje, by co najmniej co cztery lata 
przeprowadzana była kontrola działań 
Agencji związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, zgodna z 
Międzynarodowymi Standardami Rewizji 
Finansowej. Sprawozdanie z takiej kontroli 
przesyłane jest Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Agencji, Komisji i 
krajowym organom nadzorczym. Agencja 
ma możliwość wniesienia uwag przed 
przyjęciem sprawozdania.

2. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
dopilnowuje, by co najmniej co dwa lata 
przeprowadzana była kontrola działań 
Agencji związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, zgodna z 
Międzynarodowymi Standardami Rewizji 
Finansowej. Sprawozdanie z takiej kontroli 
przesyłane jest Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Agencji, Komisji i 
krajowym organom nadzorczym. Agencja 
ma możliwość wniesienia uwag przed 
przyjęciem sprawozdania.

Or. en

Poprawka 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowy organ nadzorczy 
dopilnowuje, by co roku przeprowadzana 
była kontrola przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z art. 1 ust. 2, 
obejmująca analizę wszystkich 
umotywowanych elektronicznych 
wniosków.
Kontrola jest dołączana do rocznego 
sprawozdania państwa członkowskiego, o 
którym mowa w art. 40 ust. 8.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowy organ ochrony danych powinien co roku przeprowadzać kontrolę wykorzystania 
EURODAC jako narzędzia ochrony porządku publicznego. Państwa członkowskie muszą 
przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdania zgodnie z art. 40, ale 
wykorzystanie EURODAC do celów dostępu w związku z ochroną porządku publicznego przez 
organy krajowe powinno podlegać kontroli przeprowadzanej przez krajowych inspektorów 
ochrony danych, a jej wyniki również powinny być przekazywane Parlamentowi.

Poprawka 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarówno krajowym, jak i europejskim 
organom nadzoru zapewnia się 
wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 
umożliwiające odpowiedni nadzór 
wykorzystania danych EURODAC i 
dostępu do nich.

Or. en

Poprawka 149
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Ochrona danych osobowych na potrzeby 

zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 

przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 

sprawie
1. Do przetwarzania właściwych danych 
osobowych na potrzeby ochrony porządku 
publicznego zgodnie z niniejszym 
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rozporządzeniem stosuje się decyzję 
ramową 2008/977/WSiSW.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez 
Europol na mocy niniejszego 
rozporządzenia odbywa się zgodnie z 
decyzją 2009/371/WSiSW.
3. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
na mocy niniejszego rozporządzenia 
przetwarzane są wyłącznie na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie.
4. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane z akt krajowych i akt Europolu 
po upływie jednego miesiąca, jeżeli nie są 
one potrzebne do konkretnego, toczącego 
się postępowania karnego prowadzonego 
przez to państwo członkowskie lub 
Europol.
5. Monitorowaniem zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych przez 
państwa członkowskie na mocy 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
przesyłania ich z oraz do EURODAC, 
zajmują się właściwe organy krajowe, 
wyznaczone zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW.

Or. en

Poprawka 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
na mocy niniejszego rozporządzenia 

3. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
na mocy niniejszego rozporządzenia do 
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przetwarzane są wyłącznie na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i innym poważnym 
przestępstwom kryminalnym, wykrywania 
ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich
sprawie.

celów określonych w art. 1 ust. 2 
przetwarzane są wyłącznie na potrzeby 
zapobiegania, wykrywania oraz 
prowadzenia dochodzeń w sprawie 
konkretnych postępowań karnych, w 
związku z którymi państwo członkowskie 
lub Europol zwróciły się o udostępnienie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności z poprawką do art. 33 ust. 4.

Poprawka 151
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane z akt krajowych i akt Europolu 
po upływie jednego miesiąca, jeżeli nie są 
one potrzebne do konkretnego, toczącego 
się postępowania karnego prowadzonego 
przez to państwo członkowskie lub 
Europol.

skreślony

Or. en

Poprawka 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 4. Dane osobowe, a także odnotowanie 
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przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane z akt krajowych i akt Europolu po 
upływie jednego miesiąca, jeżeli nie są one 
potrzebne do konkretnego, toczącego się 
postępowania karnego prowadzonego 
przez to państwo członkowskie lub 
Europol.

wyszukiwania, uzyskane z EURODAC 
przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane z akt krajowych i akt Europolu po 
upływie jednego miesiąca, jeżeli nie są one 
potrzebne do celów konkretnego, 
toczącego się postępowania karnego 
prowadzonego przez to państwo 
członkowskie lub Europol, w związku z 
którym zwrócono się o udostępnienie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek usunięcia należy zaostrzyć i rozszerzyć na odnotowanie faktu, że dokonano 
wyszukiwania.

Poprawka 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane osobowe uzyskane z EURODAC 
przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane z akt krajowych i akt Europolu po 
upływie jednego miesiąca, jeżeli nie są one 
potrzebne do konkretnego, toczącego się 
postępowania karnego prowadzonego 
przez to państwo członkowskie lub 
Europol.

4. Dane osobowe, a także odnotowanie 
wyszukiwania, uzyskane z EURODAC 
przez państwo członkowskie lub Europol 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
usuwane ze wszystkich akt krajowych i akt 
Europolu po upływie jednego miesiąca, 
jeżeli nie są one potrzebne do celów 
konkretnego, toczącego się postępowania 
karnego prowadzonego przez to państwo 
członkowskie lub Europol, w związku z 
którym zwrócono się o udostępnienie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek usunięcia należy zaostrzyć i rozszerzyć na odnotowanie faktu, że dokonano 
wyszukiwania.
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Poprawka 154
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
najważniejszej infrastruktury;

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
odpowiedniej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
najważniejszej infrastruktury;

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
odpowiedniej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 156
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
najważniejszej infrastruktury;

(a) zapewnienia fizycznej ochrony danych, 
w tym poprzez sporządzanie planów 
ewentualnościowych służących ochronie 
odpowiedniej infrastruktury;
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Or. en

Poprawka 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) zapewnienia, by wszystkie organy 
mające prawo dostępu do systemu 
EURODAC tworzyły profile opisujące 
funkcje i kompetencje osób 
upoważnionych do uzyskiwania dostępu do 
danych oraz do wprowadzania, 
aktualizacji, usuwania i wyszukiwania 
danych, jak również by na wniosek 
krajowych organów nadzorczych, o 
których mowa w art. 25 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW, niezwłocznie 
udostępniały im te profile (profile 
personelu);

(g) dopilnowania, by wszystkie organy 
mające prawo dostępu do systemu 
EURODAC tworzyły profile opisujące 
funkcje i kompetencje osób 
upoważnionych do uzyskiwania dostępu do 
danych oraz do wprowadzania, 
aktualizacji, usuwania i wyszukiwania 
danych, jak również by na wniosek 
krajowych organów nadzorczych, o 
których mowa w art. 28 dyrektywy 
95/46/WE oraz w art. 25 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW, niezwłocznie 
udostępniały im te profile (profile 
personelu) oraz wszelkie inne istotne 
informacje, których organy te mogą 
potrzebować do celów prowadzenia 
nadzoru;

Or. en

Poprawka 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) monitorowania skuteczności środków 
bezpieczeństwa, o których mowa 
w niniejszym ustępie, a także podjęcia 
niezbędnych działań organizacyjnych 
związanych z kontrolą wewnętrzną w celu 
zagwarantowania przestrzegania 

(k) monitorowania skuteczności środków 
bezpieczeństwa, o których mowa 
w niniejszym ustępie, a także podjęcia 
niezbędnych działań organizacyjnych 
związanych z kontrolą wewnętrzną w celu 
zagwarantowania przestrzegania 
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niniejszego rozporządzenia (kontrola 
wewnętrzna).

niniejszego rozporządzenia (kontrola 
wewnętrzna). Do celów planu ciągłości 
działania państwa członkowskie 
informują Agencję i krajowe organy 
nadzorcze o incydentach związanych z 
bezpieczeństwem, które wykryły w swoim 
systemie. W razie wystąpienia incydentów 
związanych z bezpieczeństwem Agencja 
informuje państwa członkowskie, Europol 
i Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. W czasie incydentu związanego z 
bezpieczeństwem wszystkie strony 
współpracują.

Or. en

Poprawka 159
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) monitorowania skuteczności środków 
bezpieczeństwa, o których mowa 
w niniejszym ustępie, a także podjęcia 
niezbędnych działań organizacyjnych 
związanych z kontrolą wewnętrzną w celu 
zagwarantowania przestrzegania 
niniejszego rozporządzenia (kontrola 
wewnętrzna).

(k) monitorowania skuteczności środków 
bezpieczeństwa, o których mowa w 
niniejszym ustępie, a także podjęcia 
niezbędnych działań organizacyjnych 
związanych z kontrolą wewnętrzną w celu 
zagwarantowania przestrzegania 
niniejszego rozporządzenia (kontrola 
wewnętrzna), jak również obserwacji 
systemu niemal w czasie rzeczywistym z 
wykorzystaniem specjalistycznych 
narzędzi.

Or. en

Poprawka 160
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku incydentów związanych z 
bezpieczeństwem państwa członkowskie 
informują Agencję o incydentach 
związanych z bezpieczeństwem wykrytych 
w ich systemie.
Agencja informuje wszystkie 
zainteresowane strony o incydentach 
związanych z bezpieczeństwem. 
W czasie incydentu związanego z 
bezpieczeństwem wszystkie strony 
współpracują.
O incydentach związanych z 
bezpieczeństwem informowane są krajowe 
organy nadzorcze i EIOD.

Or. en

Poprawka 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie lub Europol z centralnej 
bazy danych EURODAC nie są 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią. Zakaz ten 
obowiązuje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przekazywania 
takich danych państwom trzecim, do 
których stosuje się rozporządzenie 
dublińskie.

Dane osobowe, w tym dane osobowe 
uzyskane przez państwo członkowskie i 
dalej przetwarzane w krajowych bazach 
danych do celów ochrony porządku 
publicznego, uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie lub Europol z centralnej 
bazy danych EURODAC nie są 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią. Zakaz ten 
obowiązuje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przekazywania 
takich danych państwom trzecim, do 
których stosuje się rozporządzenie 
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dublińskie, pod warunkiem że państwo 
członkowskie przekazujące takie dane 
uzyskało zobowiązanie od kraju trzeciego, 
że nie przekaże on ani nie udostępni tych 
danych osobowych żadnemu krajowi 
trzeciemu czy organizacji 
międzynarodowej czy podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać przekazywania danych do krajów trzecich, w tym wszystkich danych i 
informacji wymienianych między państwami członkowskimi na podstawie „pozytywnego 
trafienia” w EURODAC.

Poprawka 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie lub Europol z centralnej 
bazy danych EURODAC nie są 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią. Zakaz ten 
obowiązuje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przekazywania 
takich danych państwom trzecim, do 
których stosuje się rozporządzenie 
dublińskie.

Dane osobowe uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie lub Europol z centralnej 
bazy danych EURODAC nie są 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią. Zakaz ten 
obowiązuje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przekazywania 
takich danych państwom trzecim, do 
których stosuje się rozporządzenie 
dublińskie. Dane osobowe uzyskane przez 
państwo członkowskie lub Europol i dalej 
przetwarzane w krajowych bazach danych 
nie są przekazywane ani udostępniane 
żadnemu krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
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Europejskiej lub poza nią.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz przekazywania danych krajom trzecim powinien być rozszerzony na dane, które uległy 
dalszemu przetworzeniu.

Poprawka 163
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie lub Europol z centralnej 
bazy danych EURODAC nie są 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
krajowi trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej lub podmiotowi 
prywatnemu mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej lub poza nią. Zakaz ten 
obowiązuje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przekazywania 
takich danych państwom trzecim, do 
których stosuje się rozporządzenie 
dublińskie.

Dane osobowe uzyskane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przez państwo 
członkowskie z centralnej bazy danych 
EURODAC nie są przekazywane ani 
udostępniane żadnemu krajowi trzeciemu, 
organizacji międzynarodowej lub 
podmiotowi prywatnemu mającemu 
siedzibę w Unii Europejskiej lub poza nią. 
Zakaz ten obowiązuje bez uszczerbku dla 
prawa państw członkowskich do 
przekazywania takich danych państwom
trzecim, do których stosuje się 
rozporządzenie dublińskie. Dane osobowe 
uzyskane przez państwo członkowskie i 
dalej przetwarzane w krajowych bazach 
danych nie są przekazywane ani 
udostępniane żadnemu krajowi trzeciemu, 
organizacji międzynarodowej lub 
podmiotowi prywatnemu mającemu 
siedzibę w Unii Europejskiej lub poza nią.

Or. en

Poprawka 164
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W rejestrze lub dokumentacji podawane 
są w każdym przypadku:

2. W rejestrze lub dokumentacji podawane 
są w każdym przypadku:

a) dokładny cel wniosku o porównanie, w 
tym dana forma przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego, zaś w 
przypadku Europolu – dokładny cel 
wniosku o porównanie;

a) dokładny cel wniosku o porównanie, w 
tym dana forma przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa kryminalnego, zaś w 
przypadku Europolu – dokładny cel 
wniosku o porównanie;

b) odnośnik do danego pliku krajowego; b) odnośnik do danego pliku krajowego;

c) data i dokładna godzina złożenia przez 
krajowy punkt dostępu wniosku o 
porównanie do systemu centralnego 
EURODAC;

c) data i dokładna godzina złożenia przez 
krajowy punkt dostępu wniosku o 
porównanie do systemu centralnego 
EURODAC;

d) nazwa organu, który wystąpił o dostęp 
w celu porównania oraz osoba 
odpowiedzialna, która złożyła wniosek i 
przetworzyła dane;

d) nazwa organu, który wystąpił o dostęp 
w celu porównania oraz osoba 
odpowiedzialna, która złożyła wniosek i 
przetworzyła dane;

e) w odpowiednich przypadkach, 
wykorzystanie trybu pilnego, o którym 
mowa w art. 19 ust. 3 oraz decyzja podjęta 
w odniesieniu do następczej weryfikacji;
(f) dane wykorzystane do porównania; da) dane wykorzystane do porównania.
g) zgodnie z przepisami krajowymi lub 
przepisami decyzji o Europolu –
oznaczenie identyfikacyjne 
funkcjonariusza, który dokonał 
przeszukania oraz funkcjonariusza, który 
zarządził przeszukanie lub dostarczenie.

Or. en

Poprawka 165
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\917925PL.doc 97/107 PE500.400v01-00

PL

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) litery t), u) i v) otrzymują brzmienie: a) litery t), u) i v) otrzymują brzmienie:

“t) w celu przyjęcia sprawozdania z 
technicznego funkcjonowania SIS II na 
mocy, odpowiednio, art. 50 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 
66 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW oraz 
VIS na mocy art. 50 ust. 3 rozporządzenia 
767/2008 i art. 17 ust. 3 decyzji 
2008/633/WSiSW; a także EURODAC, na 
mocy art. 40 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
…../…. [Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego ustanowienia systemu 
EURODAC do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania 
rozporządzenia (UE) nr …/…. 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego lub bezpaństwowca], oraz w celu 
występowania przez organy ścigania 
państw członkowskich o porównanie z 
danymi EURODAC na potrzeby ochrony 
porządku publicznego.

“t) w celu przyjęcia sprawozdania z 
technicznego funkcjonowania SIS II na 
mocy, odpowiednio, art. 50 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 
66 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW oraz 
VIS na mocy art. 50 ust. 3 rozporządzenia 
767/2008 i art. 17 ust. 3 decyzji 
2008/633/WSiSW; a także EURODAC, na 
mocy art. 40 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
…../…. [Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego ustanowienia systemu 
EURODAC do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania 
rozporządzenia (UE) nr …/…. 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego lub bezpaństwowca]. 

Or. en

Poprawka 166
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuł 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślony
“4. Europol i Eurojust mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach zarządu jako 
obserwatorzy, gdy porządek obrad 
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obejmuje kwestię dotyczącą SIS II, w 
związku z zastosowaniem decyzji 
2007/533/WSiSW. Europol może również 
uczestniczyć w posiedzeniach zarządu 
jako obserwator, gdy porządek obrad 
obejmuje kwestię dotyczącą VIS, w 
związku z zastosowaniem decyzji 
2008/633/WSiSW, lub gdy porządek obrad 
obejmuje kwestię dotyczącą EURODAC z 
związku ze stosowaniem rozporządzenia 
(UE) nr …/…. [Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego 
ustanowienia systemu EURODAC do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania rozporządzenia 
(UE) nr …/….].”

Or. en

Poprawka 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ust. 5 lit. g) otrzymuje brzmienie: skreślony
“(g) bez uszczerbku dla art. 17 
regulaminu pracowniczego, określa 
wymogi poufności, w celu wykonania, 
odpowiednio art. 17 rozporządzenia (WE) 
nr 1987/2006, art. 17 decyzji 
2007/533/WSiSW oraz art. 26 ust. 9 
rozporządzenia (WE) nr 767/2008, jak 
również art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) 
nr …/…. [Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącego ustanowienia systemu 
EURODAC do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania 
rozporządzenia (UE) nr …/….];”

Or. en
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Poprawka 168
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślony
"3. Europol i Eurojust mogą powołać po 
jednym przedstawicielu do grupy 
doradczej ds. SIS II. Europol może także 
powołać przedstawiciela do grupy 
doradczej ds. VIS i grupy doradczej ds. 
EURODAC.”

Or. en

Poprawka 169
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie i Europol 
ustanawiają i utrzymują na własny koszt 
infrastrukturę techniczną niezbędną do 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
oraz odpowiadają za pokrycie swoich 
kosztów wynikających z wniosków o 
porównanie z danymi EURODAC do 
celów zapobiegania przestępstwom 
kryminalnym określonym w niniejszym 
rozporządzeniu, wykrywania ich lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

skreślony

Or. en

Poprawka 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co dwa lata Agencja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Inspektorowi 
Ochrony Danych sprawozdanie z 
technicznego funkcjonowania systemu 
centralnego, w tym na temat jego 
bezpieczeństwa. 

4. Co roku Agencja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Inspektorowi 
Ochrony Danych sprawozdanie z 
technicznego funkcjonowania systemu 
centralnego, w tym na temat jego 
bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 171
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co każde cztery lata ,Komisja 
przygotowuje ogólną ocenę systemu 
EURODAC, analizując osiągnięte rezultaty 
na tle wyznaczonych celów oraz 
oceniając , czy przesłanki, które 
doprowadziły do ustanowienia systemu, są 
nadal aktualne oraz wszelkie implikacje dla 
przyszłej działalności , a także wydaje 
wszelkie niezbędne zalecenia . Komisja 
przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co cztery lata, Komisja przygotowuje 
ogólną ocenę systemu EURODAC,
analizując osiągnięte rezultaty na tle 
wyznaczonych celów oraz oceniając, czy 
przesłanki, które doprowadziły do 
ustanowienia systemu, są nadal aktualne, w 
tym, czy dostęp na potrzeby ochrony 
porządku publicznego doprowadził do 
napiętnowania osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową, oraz wszelkie 
implikacje dla przyszłej działalności , a 
także wydaje wszelkie niezbędne 
zalecenia . Komisja przekazuje ocenę 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co każde cztery lata ,Komisja 
przygotowuje ogólną ocenę systemu 
EURODAC, analizując osiągnięte rezultaty 
na tle wyznaczonych celów oraz 
oceniając , czy przesłanki, które 
doprowadziły do ustanowienia systemu, są 
nadal aktualne oraz wszelkie implikacje dla 
przyszłej działalności , a także wydaje 
wszelkie niezbędne zalecenia . Komisja 
przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co cztery lata, Komisja przygotowuje 
ogólną ocenę systemu EURODAC, 
analizując osiągnięte rezultaty na tle 
wyznaczonych celów i wpływ na prawa 
podstawowe oraz oceniając, czy przesłanki, 
które doprowadziły do ustanowienia 
systemu, są nadal aktualne, w tym, czy 
działanie funkcji wyszukiwania na 
potrzeby ochrony porządku publicznego 
doprowadziło do napiętnowania osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową oraz wszelkie implikacje 
dla przyszłej działalności, a także wydaje 
wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja 
przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

Or. en

Uzasadnienie

Udostępniane są konkretne informacje o grupie osób w trudnej sytuacji. Należy podjąć 
wszelkie możliwe środki celem zagwarantowania, że prawa podstawowe tych osób są 
chronione i że niniejsze rozporządzenie nie prowadzi do ich napiętnowania. 

Poprawka 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co każde cztery lata ,Komisja 

5. Trzy lata po dniu, w którym niniejsze 
rozporządzenie zacznie być stosowane, 
przewidzianym w art. 46 ust. 2, a następnie 
co trzy lata, Komisja przygotowuje ogólną 
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przygotowuje ogólną ocenę systemu 
EURODAC, analizując osiągnięte rezultaty 
na tle wyznaczonych celów oraz 
oceniając , czy przesłanki, które 
doprowadziły do ustanowienia systemu, są 
nadal aktualne oraz wszelkie implikacje dla 
przyszłej działalności , a także wydaje 
wszelkie niezbędne zalecenia . Komisja 
przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

ocenę systemu EURODAC, analizując 
osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych 
celów oraz oceniając, czy przesłanki, które 
doprowadziły do ustanowienia systemu, są 
nadal aktualne oraz wszelkie implikacje dla 
przyszłej działalności, a także wydaje 
wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja 
przekazuje ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 174
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 
porównania, w tym rodzaju przestępstw 
terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, liczbę 
wniosków o porównanie, liczbę i rodzaj 
spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 
porównania, w tym rodzaju przestępstw 
terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, liczbę 
wniosków o porównanie, liczbę i rodzaj 
spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 176
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 
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porównania, w tym rodzaju przestępstw 
terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, liczbę 
wniosków o porównanie, liczbę i rodzaj 
spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji.

porównania, w tym rodzaju przestępstw 
terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, podstaw 
nasuwających uzasadnione podejrzenie, 
liczbę wniosków o porównanie, liczbę i 
rodzaj spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji. Na podstawie tych 
sprawozdań rocznych i w uzupełnieniu do 
ogólnej oceny przewidzianej w ust. 5 
Komisja opracowuje roczne sprawozdania 
z dostępu do EURODAC na potrzeby 
ochrony porządku publicznego i 
przekazuje tę ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i EIOD.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza zmiana odzwierciedla poprawkę do art. 20 lit. d) (nowa). Druga wzywa Komisję do 
składania corocznego sprawozdania z dostępu na potrzeby ochrony porządku publicznego na 
podstawie sprawozdań krajowych i sprawozdań Europolu.

Poprawka 177
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 
porównania, w tym rodzaju przestępstw 

8. Każde państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania ze 
skuteczności porównywania danych 
daktyloskopijnych z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, zawierające informacje i 
statystyki na temat dokładnego celu 
porównania, w tym rodzaju przestępstw 



AM\917925PL.doc 105/107 PE500.400v01-00

PL

terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, liczbę 
wniosków o porównanie, liczbę i rodzaj 
spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji.

terrorystycznych lub poważnych 
przestępstw kryminalnych, podstaw 
nasuwających uzasadnione podejrzenie, 
liczbę wniosków o porównanie, liczbę i 
rodzaj spraw, które zakończyły się udaną 
identyfikacją, oraz na temat potrzeby i 
korzystania z trybu obowiązującego w 
szczególnie naglących przypadkach, jak 
również na temat przypadków, w których 
w wyniku weryfikacji następczej przez 
organ weryfikujący tryb taki nie został 
zaakceptowany. Sprawozdania te są 
przekazywane Komisji. Na podstawie tych 
sprawozdań rocznych i w uzupełnieniu do 
ogólnej oceny przewidzianej w ust. 5 
Komisja opracowuje roczne sprawozdania 
z dostępu do EURODAC na potrzeby 
ochrony porządku publicznego i 
przekazuje tę ocenę Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i EIOD.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza zmiana odzwierciedla poprawkę do art. 20 lit. d) (nowa). Druga wzywa Komisję do 
składania corocznego sprawozdania z dostępu na potrzeby ochrony porządku publicznego na 
podstawie sprawozdań krajowych i sprawozdań Europolu.

Poprawka 178
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Agencja, państwa członkowskie i
Europol dostarczają Komisji informacji 
niezbędnych do sporządzenia sprawozdań 
z oceny, o których mowa w ust. 5. 
Informacje takie nie mogą w żadnym 
przypadku narażać metod pracy ani 
ujawniać informacji o źródłach, członkach 
personelu czy też dochodzeniach 
prowadzonych przez wyznaczone organy.

9. Agencja i państwa członkowskie 
dostarczają Komisji informacji 
niezbędnych do sporządzenia sprawozdań 
z oceny, o których mowa w ust. 5. 
Informacje takie nie mogą w żadnym 
przypadku narażać metod pracy ani 
ujawniać informacji o źródłach, członkach 
personelu czy też dochodzeniach 
prowadzonych przez wyznaczone organy.
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Poprawka 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do [trzy miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] każde państwo 
członkowskie zawiadamia Komisję o 
swoich wyznaczonych organach oraz 
niezwłocznie zawiadamia o wszelkich 
zmianach w tym zakresie. 

1. W terminie do [trzy miesiące od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] każde państwo 
członkowskie zawiadamia Komisję o
swoich wyznaczonych organach i 
jednostkach operacyjnych, o których 
mowa w art. 5 ust. 3, oraz niezwłocznie 
zawiadamia o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 180
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie stale 
aktualizują przekazywane Komisji 
informacje. Komisja udostępnia te 
informacje innym państwom 
członkowskim, Europolowi i opinii 
publicznej za pomocą stale 
aktualizowanych publikacji 
elektronicznych.

Or. en
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Poprawka 181
Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Europol stale aktualizuje 
przekazywane Komisji informacje. 
Komisja udostępnia te informacje innym 
państwom członkowskim, Europolowi i 
opinii publicznej za pomocą stale 
aktualizowanych publikacji 
elektronicznych.

Or. en

Poprawka 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja corocznie publikuje informacje, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Komisja corocznie publikuje informacje, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
za pomocą regularnie aktualizowanej 
publikacji elektronicznej.

Or. en


