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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku 
Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0624)

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0370/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– zgodnie z art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7–0000/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dlatego też należy przeprowadzić 
przegląd mechanizmu oceny utworzonego 
w 1998 r. w zakresie dotyczącym drugiej 
części mandatu nadanego Stałemu 
Komitetowi. Pierwsza część mandatu 
nadanego Stałemu Komitetowi powinna w 
dalszym ciągu obowiązywać zgodnie z 
częścią I decyzji z dnia 16 września 1998 
r.

(6) Dlatego też należy przeprowadzić 
przegląd mechanizmu oceny utworzonego 
w 1998 r. zarówno w zakresie dotyczącym
pierwszej, jak i drugiej części mandatu 
nadanego Stałemu Komitetowi, w celu 
zapewnienia jednolitego mechanizmu 
opartego na tych samych kryteriach dla 
państw kandydujących oraz państw 
członkowskich stosujących już dorobek 
Schengen.
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Or. en

Uzasadnienie
Celem jest jednolity mechanizm zarówno dla państw kandydujących do strefy Schengen, jak i 
jej państw członkowskich, który pozwoli uniknąć stosowania podwójnych standardów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia tego rozporządzenia 
należy przyznać Komisji uprawnienia
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję1.
_________
1 Dz.U. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Uzasadnienie
Celem poprawki jest zapewnienie stosowania nowych zasad komitologii ustanowionych w 
Traktacie z Lizbony. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisji we współpracy z ekspertami z 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie
Aby podkreślić, że mechanizm oceny opiera się na bliskiej współpracy pomiędzy Komisją i 
państwami członkowskimi, eksperci z państw członkowskich również powinni brać udział w 
kontrolach na miejscu dotyczących zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Patrz 
poprawka do art. 12.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Obie strony – Europejski Inspektor 
Ochrony Danych oraz krajowe organy 
nadzoru – powinny być zaangażowane w 
proces oceny oraz uczestniczyć jako 
obserwatorzy w kontrolach na miejscu 
dotyczących obszaru podlegającego ich 
mandatowi, przy czym obie strony działają 
w ramach swoich kompetencji.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozporządzeniem ustanawia się 
mechanizm oceny, który służy do:

- upewnienia się, że wszystkie warunki 
wstępne wdrożenia dorobku Schengen w 
kraju kandydującym do strefy Schengen 
zostały spełnione i 
weryfikacji stosowania dorobku Schengen 

w państwach członkowskich, do których w 
pełni stosuje się dorobek Schengen oraz w 
państwach członkowskich, do których 
zgodnie z odpowiednim protokołem do 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dorobek Schengen stosuje 
się częściowo.

Or. en

Uzasadnienie
W odniesieniu do pierwszego punktu celem jest jednolity mechanizm zarówno dla państw 
kandydujących do strefy Schengen, jak i państw członkowskich strefy, co pozwoli uniknąć 
podwójnych standardów. Drugi punkt ma zapewnić udział Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w 
mechanizmie oceny, w zakresie, w jakim państwa te uczestniczą w strefie Schengen.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksperci z państw członkowskich, które 
zgodnie z odnośnymi aktami przystąpienia 
nie stosują jeszcze dorobku w pełni, 
uczestniczą mimo to w ocenie wszystkich 
elementów dorobku.

Eksperci z państw członkowskich, które 
zgodnie z odnośnymi aktami przystąpienia 
nie stosują jeszcze dorobku w pełni, 
uczestniczą mimo to w ocenie wszystkich 
elementów dorobku.
Eksperci z państw członkowskich, do 
których zgodnie z odpowiednim 
protokołem do Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dorobek Schengen stosuje się jedynie 
częściowo, biorą udział w ocenie tych 
części dorobku, które mają zastosowanie 
tylko do tych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie możliwości udziału ekspertów z Wielkiej Brytanii i Irlandii 
w ocenach dotyczących tych części dorobku Schengen, w których Wielka Brytania i Irlandia 
uczestniczą.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wieloletni program może zawierać 
odniesienia do tematycznych i 
regionalnych ocen, o których mowa w art. 
8 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż 15 sierpnia poprzedniego 
roku Komisja przesyła standardowy 
kwestionariusz państwom członkowskim 
wyznaczonym do oceny w nadchodzącym 
roku. Zakres standardowych 
kwestionariuszy obejmuje odnośne 
prawodawstwo, środki organizacyjne i 
techniczne dostępne na potrzeby wdrożenia 
dorobku Schengen oraz dane statystyczne 
dla każdego obszaru oceny.

1. Nie później niż 15 sierpnia poprzedniego 
roku Komisja przesyła standardowy 
kwestionariusz państwom członkowskim 
wyznaczonym do oceny w nadchodzącym 
roku. Zakres standardowych 
kwestionariuszy jest określony w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i
obejmuje odnośne prawodawstwo, środki 
organizacyjne i techniczne dostępne na 
potrzeby wdrożenia dorobku Schengen 
oraz dane statystyczne dla każdego obszaru 
oceny.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja sporządza wykaz ekspertów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie do udziału w kontrolach 
na miejscu. Wykaz jest przekazywany 
państwom członkowskim.

skreślony

2. Państwa członkowskie określają 
obszary specjalizacji każdego eksperta 
w odniesieniu do obszarów 
wyszczególnionych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
wszelkich zmianach tak szybko, jak to 
możliwe.

skreślony

3. Państwa członkowskie zaznaczają, 
którzy eksperci mogą zostać 
udostępnieni na potrzeby 

skreślony
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niezapowiedzianych kontroli na 
miejscu zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 10 ust. 5.

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

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wyznaczeni przez nie eksperci spełniają 
wymogi określone w poprzednim 
ustępie, między innymi poprzez 
określenie szkoleń odbytych przez 
danych ekspertów. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają ekspertom
regularne szkolenia, aby 
zagwarantować dalsze spełnianie przez 
nich powyższych wymogów.

Eksperci uczestniczący w kontrolach na 
miejscu dysponują odpowiednimi 
kwalifikacjami, w tym gruntowną wiedzą 
teoretyczną i doświadczeniem 
praktycznym w obszarach objętych oceną, 
jak również solidną znajomością zasad, 
procedur i technik, a także umiejętnością 
skutecznego porozumiewania się w 
powszechnie znanym języku. W tym celu
państwa członkowskie we współpracy z 
agencją Frontex zapewniają ekspertom
odpowiednie szkolenia.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrole na miejscu przeprowadzają 
zespoły wyznaczone przez Komisję. 
Zespoły składają się z ekspertów 
wybranych z wykazu ekspertów , o którym 
mowa w art. 9 oraz z urzędników Komisji.
Komisja gwarantuje równowagę 
geograficzną i kompetencje ekspertów 
należących do każdego zespołu. Eksperci z 
państw członkowskich nie mogą 
uczestniczyć w kontrolach na miejscu w 
państwie członkowskim, w którym są 
zatrudnieni.

1. Zespoły odpowiedzialne za kontrole na 
miejscu składają się z ekspertów 
wybranych przez państwa członkowskie
oraz z urzędników Komisji. Eksperci z 
państw członkowskich nie mogą 
uczestniczyć w kontrolach na miejscu w 
państwie członkowskim, w którym są 
zatrudnieni.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zwraca się do państw 
członkowskich o wyznaczenie ekspertów, 
którzy mogą uczestniczyć w odnośnych 
kontrolach na miejscu ze wskazaniem ich 
specjalizacji. W przypadku 
zapowiedzianych kontroli Komisja zwraca 
się do państw członkowskich o wskazanie 
ekspertów nie później niż sześć tygodni 
przed planowaną kontrolą na miejscu. 
Państwa członkowskie wskazują eksperta 
w terminie jednego tygodnia.
W przypadku niezapowiedzianych kontroli 
Komisja zwraca się do państw 
członkowskich o wskazanie ekspertów nie 
później niż dwa tygodnie przed planowaną 
kontrolą na miejscu. Państwa 
członkowskie wskazują eksperta w 
terminie 72 godzin.

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obie strony – Europejski Inspektor 
Ochrony Danych oraz krajowe organy 
nadzoru – powinny być zaproszone do 
uczestnictwa jako obserwatorzy w 
kontrolach na miejscu dotyczących 
obszaru podlegającego ich mandatowi, 
przy czym obie strony działają w ramach 
swoich kompetencji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Liczba ekspertów (w tym obserwatorów)
uczestniczących w kontrolach służących 
ocenie nie może przekroczyć ośmiu osób w 
przypadku zapowiedzianych kontroli na 
miejscu i sześciu w przypadku 
niezapowiedzianych kontroli na miejscu.

3. Liczba ekspertów z państw 
członkowskich uczestniczących w 
kontrolach służących ocenie nie może 
przekroczyć ośmiu osób w przypadku 
zapowiedzianych kontroli na miejscu i 
sześciu w przypadku niezapowiedzianych 
kontroli na miejscu. Jeżeli liczba 
ekspertów wyznaczonych przez państwa 
członkowskie przekracza te wartości 
maksymalne, Komisja – po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych państw 
członkowskich – wyznacza członków 
zespołu kierując się równowagą 
geograficzną i specjalizacją ekspertów.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku kontroli zapowiedzianych 
państwa członkowskie, z których eksperci 
zostali wyznaczeni zgodnie z ust. 1, są o 
tym powiadamiani przez Komisję nie 
później niż 4 tygodnie przed planowanym 
terminem kontroli. Państwa członkowskie 
potwierdzają dostępność ekspertów w 
terminie jednego tygodnia.

skreślony
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Uzasadnienie
Kwestia ta jest obecnie ujęta w ust. 1.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku kontroli zapowiedzianych 
państwa członkowskie, z których eksperci 
zostali wyznaczeni zgodnie z ust. 1, są o 
tym powiadamiani przez Komisję nie 
później niż tydzień przed planowanym 
terminem kontroli. Państwa członkowskie 
potwierdzają dostępność ekspertów w 
terminie 48 godzin.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Kwestia ta jest obecnie ujęta w ust. 1.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od art. 10, zespoły 
przeprowadzające niezapowiedziane 
kontrole na miejscu w celu weryfikacji 
braku kontroli na granicach wewnętrznych 
składają się wyłącznie z urzędników 
Komisji.

Niezależnie od art. 10, zespoły 
przeprowadzające niezapowiedziane 
kontrole na miejscu w celu weryfikacji 
braku kontroli na granicach wewnętrznych 
składają się z trzech urzędników Komisji
oraz trzech ekspertów z państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie
Aby podkreślić fakt, że mechanizm oceny jest oparty na zasadzie ścisłej współpracy Komisji i 
państw członkowskich, eksperci z państw członkowskich powinni również uczestniczyć w 
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kontrolach na miejscu, które dotyczą zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Patrz 
poprawka do punktu 10 preambuły.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Zespoły wsparcia

W przypadku stwierdzenia poważnych 
niedociągnięć w rozumieniu art. 13 ust. 7 
agencja Frontex ustanawia zespół 
ekspertów, którzy w ciągu sześciu miesięcy 
po stwierdzeniu poważnych niedociągnięć 
służą państwom członkowskim pomocą w 
usunięciu niedociągnięć. Eksperci państw 
członkowskich mogą uczestniczyć w 
pracach zespołu.

Or. en

Uzasadnienie
Poważne niedociągnięcia, które mogą wywierać znaczący wpływ na ogólny poziom 
bezpieczeństwa jednego lub kilku państw członkowskich, muszą być usuwane w trybie pilnym, 
aby odbudować wzajemne zaufanie. Frontex jako wyspecjalizowana agencja UE może 
odegrać kluczową rolę w pomocy zainteresowanym państwom członkowskim w usuwaniu 
niedociągnięć.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b
Działania następcze i sankcje

Sześć miesięcy po stwierdzeniu poważnych 
niedociągnięć Komisja wyznacza kontrolę 
na miejscu. Jeżeli kontrola na miejscu 
wykaże, że poważne niedociągnięcia nie 
zostały usunięte, Komisja przedstawia 
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komitetowi ustanowionemu na mocy art. 
15 propozycję działań następczych i 
ewentualnych sankcji. Decyzja na temat 
działań następczych i ewentualnych 
sankcji, które mogą prowadzić do 
przywrócenia kontroli granicznych, 
zostaje podjęta zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie
W przypadku gdyby państwo członkowskie – po upływie sześciomiesięcznego okresu i pomimo 
otrzymania wsparcia ze strony agencji Frontex – nie usunęło poważnych niedociągnięć, 
należy zapewnić Komisji możliwość podjęcia decyzji, we współpracy z komitetem złożonym z 
przedstawicieli państw członkowskich, na temat środków następczych w tym sankcji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komisja jest wspomagana przez 
komitet składający się z przedstawicieli 
państw członkowskich, któremu 
przewodniczy przedstawiciel Komisji.

(1) Komisja jest wspomagana przez 
komitet. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Or. en

Uzasadnienie
Celem poprawki jest zapewnienie stosowania nowych zasad komitologii ustanowionych w 
Traktacie z Lizbony. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W razie odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 4, 7 i 8 
decyzji 1999/468/WE.

(2) W razie odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie ma art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en
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Uzasadnienie
Celem poprawki jest zapewnienie stosowania nowych zasad komitologii ustanowionych w 
Traktacie z Lizbony. Aby zapewnić odpowiedni udział przedstawicieli państw członkowskich, 
zastosowanie ma procedura sprawdzająca określona w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
182/2011. Procedura ta zapewnia, że wnioski Komisji zostały poparte przez większość 
kwalifikowaną komitetu ekspertów. Natomiast w przypadku gdy zastosowanie ma procedura 
doradcza określona w art. 4, Komisja może przyjąć akt wykonawczy, nawet jeżeli większość 
przedstawicieli państw członkowskich się temu sprzeciwi.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II decyzji Komitetu wykonawczego 
z dnia 16 września 1998 r. ustanawiającej
Stały Komitet ds. Oceny i Wprowadzania 
w Życie Dorobku Schengen (SCH/Com-ex
(98) 26 wersja ostateczna), zatytułowana
„Komitet wprowadzający w życie dla 
państw, które stosują konwencję”, zostanie 
uchylona po upływie roku od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Decyzja Komitetu wykonawczego z dnia 
16 września 1998 r. ustanawiająca Stały 
Komitet ds. Oceny i Wprowadzania 
w Życie Dorobku Schengen (SCH/Com-ex
(98) 26 wersja ostateczna), zatytułowana
„Komitet wprowadzający w życie dla 
państw, które stosują konwencję”, zostanie 
uchylona po upływie roku od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie
Zdaniem sprawozdawcy należy wprowadzić jednolity mechanizm oceny w oparciu o niniejsze 
rozporządzenie. Decyzja Komitetu wykonawczego powinna zatem zostać uchylona nie tylko w 
odniesieniu do części I, ale również w odniesieniu do części II.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada może zadecydować o 
przeprowadzaniu ocen Schengen, o 
których mowa w aktach przystąpienia 
zawartych po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z niniejszym 

skreślony
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rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie
Art. 20 staje się nieaktualny, ponieważ celem poprawki do art. 1 ust. 1 jest już włączenie od 
samego początku państw kandydujących do nowego mechanizmu oceny Schengen.
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UZASADNIENIE

Kontekst:

Utworzenie pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
strefy Schengen – charakteryzującej się brakiem kontroli na wspólnych granicach między 
krajami uczestniczącymi w przedsięwzięciu i wprowadzeniem swobody przemieszczania się 
na jej obszarze – było jednym z największych sukcesów w historii Europy. Jednocześnie 
wprowadzono różne środki wyrównawcze, w szczególności wzmocnienie kontroli na 
granicach zewnętrznych, zacieśnienie współpracy policyjnej, celnej i sądowej, utworzenie 
systemu informacyjnego Schengen itp.

Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych wymaga całkowitego wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi w zakresie zdolności do pełnego wdrożenia środków 
towarzyszących umożliwiających to zniesienie. Bezpieczeństwo strefy Schengen zależy de 
facto od dyscypliny i skuteczności kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie 
na granicach zewnętrznych, a także od jakości i szybkości, z jaką dochodzi do wymiany 
informacji za pośrednictwem systemu SIS. Słabość lub nieprawidłowe funkcjonowanie 
któregokolwiek z tych elementów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
oraz dla operatywności strefy Schengen.

W 1998 r. powołano stały komitet, któremu powierzono zadanie oceniania państw 
członkowskich na dwóch odrębnych etapach:

- wprowadzania w życie: komitet miał ocenić, czy wszystkie warunki wstępne 
niezbędne do stosowania dorobku Schengen zostały spełnione, umożliwiając tym 
samym zniesienie kontroli granicznych;

- wdrażania: wzajemne zaufanie powstałe po zniesieniu kontroli wewnętrznych 
powinno być podtrzymywane i wzmacniane dzięki ocenie sposobu, w jaki dorobek 
Schengen jest wdrażany przez państwa członkowskie. 

Po wejściu w życie traktatu z Amsterdamu w 1999 r. i włączeniu dorobku Schengen do UE, 
nazwa stałego komitetu uległa zmianie na Grupę Roboczą ds. Oceny Schengen (SCH-EVAL). 
Jej mandat pozostał jednak bez zmian oraz zachowano jej międzyrządowy charakter.

Zgodnie z programem haskim zwrócono się do Komisji o przedstawienie wniosku mającego 
na celu uzupełnienie istniejącego mechanizmu oceny Schengen i likwidację jego 
niedociągnięć. W marcu 2009 r. Komisja przedstawiła dwa wnioski dotyczące rozporządzenia 
Rady i decyzji Rady w sprawie ustanowienia ram prawnych jednolitego mechanizmu oceny w 
celu weryfikacji i monitorowania prawidłowości stosowania dorobku Schengen. 
Rozporządzenie Rady obejmowało działania związane z zagadnieniami swobody 
przemieszczania się i kontroli granic w dorobku Schengen. Decyzja Rady dotyczyła działań 
policyjnych kompensujących zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych.

Celem wniosków było również ustosunkowanie się do zmiany sytuacji prawnej po włączeniu 
dorobku Schengen do ram UE, w których dla każdego przepisu dorobku ustalono podstawę 
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prawną w ramach pierwszego lub trzeciego filara. 

Oba wnioski zostały skonsultowane z Parlamentem Europejskim, który na podstawie opinii 
wydanej przez jego Wydział Prawny w sprawie prawidłowości podstawy prawnej wybranej 
przez Komisję stwierdził, że w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia należało 
zastosować procedurę współdecyzji. Zważywszy, że w obu wnioskach stwierdzono takie 
same niedociągnięcia oraz że pod względem prawnym stanowią one dwie strony medalu, tj. 
stworzenie jednolitego systemu oceny Schengen, należy je traktować jak jeden pakiet. W 
październiku 2009 r. Parlament Europejski odrzucił oba wnioski i zwrócił się do Komisji o 
ich wycofanie oraz o przedstawienie nowych, zdecydowanie lepszych wniosków, które 
przewidują zastosowanie procedury współdecyzji i uwzględniają wejście w życie traktatu 
lizbońskiego.

W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego wniosek dotyczący trzeciego filara stał 
się nieaktualny i został wycofany w zbiorczym komunikacie z grudnia 2009 r. Jednocześnie 
wycofany został drugi z wniosków (rozporządzenie dotyczące pierwszego filara).

Zakres nowego wniosku

W listopadzie 2010 r. przedstawiono jeden nowy wniosek zakładający ustanowienie ram 
prawnych oceny prawidłowości stosowania dorobku Schengen. Ten mechanizm oceny ma na 
celu podtrzymanie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w zdolność do 
efektywnego i skutecznego stosowania środków towarzyszących umożliwiających utrzymanie 
obszaru bez granic wewnętrznych. 

Jako procedurę legislacyjną proponuje się procedurę współdecyzji, ponieważ Parlament 
Europejski w pełni uczestniczy w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. 
Aby zwiększyć przejrzystość proponuje się wprowadzenie obowiązku składania Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu regularnych sprawozdań na temat przeprowadzonych ocen, 
wniosków wyciągniętych z ocen i środków następczych podejmowanych przez państwa 
członkowskie.

Wniosek zmierza ponadto do usprawnienia mechanizmu oceny Schengen, zapewniając 
przejrzyste, efektywne i spójne wdrożenie dorobku Schengen.

Nowy mechanizm oceny powinien opierać się na kwestionariuszach i kontrolach na miejscu, 
zapowiedzianych i niezapowiedzianych, i należy zorganizować go etapowo. Należy ustalić 
wieloletni program na pięć lat (w okresie pięcioletnim każde państwo członkowskie powinno 
zostać ocenione co najmniej jeden raz), zawierający wykaz państw podlegających ocenie 
(etap przygotowawczy). Projekt programu należy przyjąć w procedurze komitetowej. 

Podobnie należy postępować w odniesieniu do programu rocznego, który powinien opierać 
się na analizie ryzyka dokonanej przez Frontex. Ten program powinien ustalać oceny, jakie 
należy przeprowadzić w danym państwie, zarówno zapowiedziane, jak i bez uprzedniego 
powiadomienia (w takim przypadku, wykaz państw członkowskich powinien mieć charakter 
poufny).
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Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z faktu, iż Komisja przedstawiła nowy wniosek, który nie 
tylko uwzględnia niektóre z wcześniejszych uwag krytycznych Parlamentu, lecz także 
zasadnie proponuje podstawę prawną (art. 77 ust. 2 lit. e) TFUE) umożliwiającą 
wykorzystanie procedury współdecyzji (zwykła procedura ustawodawcza).

Nowy mechanizm oceny Schengen powinien zostać wprowadzony zgodnie z następującymi 
założeniami:

- powinien być w większym stopniu zorientowany na Wspólnotę (oraz oparty na podejściu 
europejskim i zaangażowaniu instytucji wspólnotowych, a nie jedynie na podejściu 
międzyrządowym);

- powinien być bardziej przejrzysty (i nakładać obowiązek informowania Rady i Parlamentu o 
wynikach kontroli na miejscu oraz o zaleceniach Komisji i ich wdrażaniu);

- powinien sprzyjać szerszej współpracy (zapewniając zrównoważony udział Komisji i 
państw członkowskich, gwarantując pełny udział ekspertów europejskich i krajowych);

- powinien skuteczniej wykorzystywać zasoby (angażując Frontex i wykorzystując jego 
doświadczenie i analizy ryzyka);

- powinien być bardziej skuteczny (zespoły powinny mieć większą swobodę działania);

- powinien być bardziej konsekwentny (umożliwiając dokładne ocenianie stopnia zgodności z 
zasadami Schengen i przewidując mechanizmy szybkiej korekty, aby wyeliminować poczucie 
bezkarności).

Sprawozdawca sprzeciwia się wprowadzeniu systemu opartego na „podwójnych 
standardach”, który byłby bardzo surowy dla państw kandydujących i bardzo pobłażliwy dla 
państw, które już przystąpiły do strefy Schengen. Uważa w związku z tym, że zasady muszą 
być niezmiennie takie same oraz że system oceny musi zakładać stałą i ciągłą zgodność z 
zasadami Schengen, a nie tylko w chwili przystąpienia do strefy. Nie ma zatem sensu 
tworzenie odrębnych kryteriów i systemów oceny dla państw członkowskich i państw 
kandydujących.

Sprawozdawca chciałby jeszcze raz zwrócić uwagę na znaczenie wzajemnego zaufania, na 
którym opiera się cały system Schengen.

Ponadto sprawozdawca pragnie zachować częściowy udział wielkiej Brytanii i Irlandii, aby 
umożliwić ich ocenę w odniesieniu do współpracy policyjnej, operacji SIS/SIRENE i ochrony 
danych.


