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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

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

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

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

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

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

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

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

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci 
oficerów łącznikowych ds. imigracji

(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0322),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 lit. b) i art. 66 traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0055/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7–0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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

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

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie sprawujące 
Prezydencję Rady Unii Europejskiej lub, 
jeżeli to państwo członkowskie nie jest 
reprezentowane w państwie lub regionie, 
państwo członkowskie pełniące funkcję 
państwa sprawującego Prezydencję, 
sporządza do końca każdego semestru 
sprawozdanie dla Rady, Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w sprawie działań 
sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji 

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

w konkretnym regionie lub w krajach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, a także w sprawie sytuacji w 
tym regionie lub krajach odnośnie do 
kwestii dotyczących nielegalnej imigracji.
Wybór konkretnych regionów lub krajów o 
szczególnym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej, po konsultacjach z 
państwami członkowskimi i Komisją, 
opiera się na obiektywnych wskaźnikach 
migracji, takich jak statystyki dotyczące 
nielegalnej imigracji oraz analiza ryzyka 
opracowana przez FRONTEX, a także
uwzględnia politykę stosunków 
zewnętrznych Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność terminologiczną, a co za tym idzie użyć sformułowania „imigracja 
nielegalna”, które pojawia się w zdaniu poprzednim tego samego ustępu. Sieciom oficerów 
łącznikowych należy zapewnić wystarczającą swobodę działania w ramach ogólnej polityki 
zewnętrznej Unii Europejskiej.
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2004 r., kiedy przyjęto rozporządzenie będące dzisiaj przedmiotem zmian, 
agencja FRONTEX nie była jeszcze ustanowiona w sposób formalny. Rada przyjęła 
rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Granicach Zewnętrznych osiem miesięcy później, a dokładniej w dniu 26 października 
2004 r. 

W świetle kompetencji przyznanych na mocy rozporządzenia agencja FRONTEX ma 
za zadanie dokonywać analiz ryzyka w oparciu o informacje zebrane przez właściwe władze 
państw członkowskich, ułatwiać współpracę operacyjną pomiędzy państwami członkowskimi 
i krajami trzecimi, współpracować z właściwymi władzami w krajach trzecich lub 
z organizacjami międzynarodowymi, na przykład poprzez wymianę doświadczeń w zakresie 
zagadnień kontroli granic, szkolenia funkcjonariuszy straży granicznych, wymiany informacji 
operacyjnych i wspólnych operacji.  

Pierwotne rozporządzenie nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. określało oficerów 
łącznikowych jako przedstawicieli jednego z państw członkowskich oddelegowanych za 
granicę przez służby imigracyjne lub inne właściwe organy celem nawiązania i utrzymywania 
kontaktów z władzami państwa przyjmującego, aby przyczynić się do zapobiegania 
i zwalczania nielegalnej imigracji, ułatwiania odsyłania nielegalnych imigrantów oraz 
zarządzania legalną migracją.

Oczywistym wydaje się, że ze względu na swoje kompetencje oficerzy łącznikowi 
ds. imigracji oddelegowani do krajów trzecich mogliby zapewnić istotny wkład w realizację 
celów agencji FRONTEX, w szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę, że agencja nie 
dysponuje przedstawicielstwami poza terytorium Unii.  

Celem proponowanej zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 377/2004 jest umożliwienie 
skorzystania przez agencję FRONTEX z wiedzy i doświadczeń oficerów łącznikowych 
ds. imigracji i vice versa, której to możliwości pierwotne rozporządzenie nie przewidywało.  

Projekt zmian ma na celu: wykorzystanie wiedzy oficerów łącznikowych oraz pracowników 
agencji FRONTEX we wspólnym interesie, wykorzystanie informacji uzyskanych za pomocą 
sieci oficerów łącznikowych i ich wymiana poprzez ICONet (bezpieczną internetową sieć 
informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych państw członkowskich), przystąpienie do 
Funduszu Granic Zewnętrznych w celu wsparcia rozwoju sieci oficerów łącznikowych 
i usprawnienia ich działań, a także zapewnienie wkładu w system prezentacji sprawozdań 
półrocznych.  

Aby zrealizować te cele, wprowadzono zmiany do art. 3, 4 i 6 rozporządzenia nr 377/2004.

Proponowana podstawa prawna to art. 63 ust. 3 lit. b) oraz art. 66 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. Podstawa ta zakłada stosowanie systemu „zmiennej geometrii”, jeżeli 
chodzi o stanowisko Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii względem Protokołu z Schengen. 
Rozważono również wpływ proponowanej zmiany na protokoły podpisane w tym obszarze 
przez Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Lichtenstein.
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Z technicznego punktu widzenia proponowana zmiana jest właściwa i konieczna. Trudne 
chwile, które przechodzi Unia Europejska, wymagają odpowiedniego zarządzania 
przepływami migracyjnymi. Zarządzanie to należy rozpatrywać zarówno jako zarządzanie 
imigracją legalną, jak i zarządzanie imigracją nielegalną.


