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PR_COD_1amCom

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 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen) oraz Konwencję wykonawczą do układu z Schengen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0118),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0070/2011),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7-0000/2012),

1. przyjmuje 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 – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem polityki Unii w dziedzinie 
granic zewnętrznych jest zintegrowane 
zarządzanie zapewniające jednolity i 
wysoki poziom kontroli oraz ochrony, 
będący niezbędnym elementem 
swobodnego przepływu osób w obrębie 
Unii Europejskiej oraz podstawowym 
składnikiem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym 

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

celu należy ustanowić wspólne zasady 
odnośnie do standardów i procedur 
dotyczących kontroli granic zewnętrznych, 
biorąc pod uwagę szczególne i 
nieproporcjonalne problemy, na które 
napotykają niektóre państwa 
członkowskie na granicach zewnętrznych. 
Ustanowione zasady powinny opierać się 
na zasadzie solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Swobodny przepływ osób w obrębie 
strefy Schengen jest jednym z 
największych osiągnięć integracji 
europejskiej, a dorobek Schengen ma 
pozytywny wpływ na życie setek tysięcy 
obywateli Unii, zarówno ułatwiając 
przekraczanie granic, jak i pobudzając 
gospodarkę. Swobodny przepływ jest 
prawem podstawowym i filarem 
obywatelstwa Unii, a warunki korzystania 
z niego zostały określone w Traktatach i 
dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich1.

_________________
1 Dz.U. L 158 z30.4.2004, s. 77.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Zniesienie kontroli na granicach 
wewnętrznych wymaga całkowitego 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi w zakresie zdolności do 
pełnego wdrożenia środków 
towarzyszących umożliwiających to 
zniesienie.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Utworzenie strefy określiło wspólną 
granicę zewnętrzną, a odpowiedzialność 
za jej ochronę powinna być podzielona 
między państwa członkowskie zgodnie z 
zasadą solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności, jak określa 
art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Wzmocnienie zarządzania 
strefą Schengen pomaga zapewnić 
każdemu państwu członkowskiemu 
możliwość sprawowania skutecznej 
kontroli nad jego częścią granic 
zewnętrznych oraz tworzy zaufanie do 
skuteczności unijnego systemu 
zarządzania migracją.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Po czterech latach praktycznego 
stosowania tego kodeksu pojawiła się 
potrzeba wprowadzenia pewnych zmian na 
podstawie praktycznych doświadczeń 
państw członkowskich oraz Komisji przy 
stosowaniu kodeksu granicznego 
Schengen, w tym wyników ocen Schengen 
oraz sprawozdań i wniosków przekazanych 
przez państwa członkowskie.

(3) Po czterech latach praktycznego 
stosowania tego kodeksu pojawiła się 
potrzeba wprowadzenia pewnych zmian na 
podstawie praktycznych doświadczeń 
państw członkowskich oraz Komisji przy 
stosowaniu kodeksu granicznego 
Schengen, w tym wyników ocen Schengen,
sprawozdań i wniosków przekazanych 
przez państwa członkowskie, a także 
inicjatyw ustawodawczych i zmian w 
pierwotnym i wtórnym prawie Unii oraz 
potrzeba doprecyzowania i bardziej 
efektywnego odwzorowania kluczowych 
kwestii technicznych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 
1168/2011 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 października 2011 r. 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2007/2004 ustanawiające Europejską 
Agencję Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej1 

(FRONTEX) ulepsza zintegrowane 
zarządzanie granicami zewnętrznymi i 
dodatkowo wzmacnia rolę Agencji 
zgodnie z celem Unii, którym jest 
opracowanie polityki z myślą o 
stopniowym wprowadzeniu 
zintegrowanego zarządzania granicami.
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______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: w wersji angielskiej brakuje jednego wyrazu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 2 – punkt 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4a „wewnętrzne połączenia frachtowe” 
oznaczają każde połączenie frachtowe 
między tymi samymi dwoma lub kilkoma 
portami znajdującymi się na terytorium 
państw członkowskich, bez wchodzenia do 
portów poza terytorium państw 
członkowskich;”;

„4a „wewnętrzne połączenia frachtowe” 
oznaczają każde połączenie frachtowe 
między tymi samymi dwoma lub kilkoma 
portami znajdującymi się na terytorium 
państw członkowskich, bez wchodzenia do 
portów poza terytorium państw 
członkowskich, oraz obejmują transport 
towarów zgodnie z określoną wcześniej 
trasą;”;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ga) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 2 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a „wspólne przejście graniczne” 
oznacza przejście graniczne znajdujące się 
albo na terytorium państwa 
członkowskiego, albo na terytorium 
państwa trzeciego, na którym straż 
graniczna państwa członkowskiego i straż 
graniczna państwa trzeciego dokonuje 
kontroli wjazdowej i wyjazdowej zgodnie z 
własnym ustawodawstwem i na podstawie 
umowy dwustronnej;”;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ha (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 2 – punkt 18a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a „pracownik instalacji morskich” 
oznacza osobę pracującą w oddalonych od 
brzegu instalacjach morskich 
znajdujących się poza wodami 
terytorialnymi, lecz na obszarze wyłącznej 
morskiej eksploatacji ekonomicznej 
państwa członkowskiego w rozumieniu 
prawa międzynarodowego, która 
regularnie powraca drogą morską lub 
lotniczą na terytorium państw 
członkowskich;”;

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(hb) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a „jeden miesiąc” oznacza 30 dni”;

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dla osób lub grup osób w przypadku 
nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej, 
zgodnie z prawem międzynarodowym i 
prawem Unii w dziedzinie praw 
podstawowych.”

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W przypadku planowanego pobytu na 
terytorium państw członkowskich
nieprzekraczającego trzech miesięcy w 

„1. „W przypadku planowanego pobytu na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczającego dziewięćdziesięciu dni 
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okresie sześciomiesięcznym, licząc od dnia 
pierwszego wjazdu na terytorium państw 
członkowskich; warunki wjazdu obywateli 
państw trzecich są następujące:

w okresie stu osiemdziesięciu dni, co 
oznacza uwzględnienie okresu ostatnich 
stu osiemdziesięciu dni w przypadku 
każdego dnia pobytu, warunki wjazdu 
obywateli państw trzecich są następujące:

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera aa) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do celów wykonania ust. 1 dzień 
wjazdu liczony jest jako pierwszy dzień 
pobytu na terytorium państw 
członkowskich, a dzień wyjazdu liczony 
jest jako ostatni dzień pobytu na 
terytorium państw członkowskich.”

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonując swoje obowiązki, straż 
graniczna w pełni szanuje godność 
człowieka i prawa podstawowe. Osoby 
znajdujące się w szczególnie trudnym 
położeniu obejmuje się specjalną opieką.”
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Or. en

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„5. „Obywatelom państw trzecich 
poddanym szczegółowej kontroli drugiej 
linii udziela się pisemnej informacji o celu 
i procedurze takiej odprawy w języku, 
który obywatele ci rozumieją lub można w 
uzasadniony sposób przypuszczać, że jest 
dla nich zrozumiały, a w razie 
konieczności w innej formie.”

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie tego artykułu zaczerpnięto z dyrektywy w sprawie powrotów 2008/115/WE, która 
została przyjęta w Parlamencie i ma on na celu uzgodnienie i utrzymanie spójnego prawa 
obywateli państw trzecich do informacji w różnych przepisach UE dotyczących obywateli 
państw trzecich w państwach członkowskich.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. a) Osoby korzystające z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
przepisów UE są uprawnione do 
korzystania z pasów ruchu oznaczonych 
znakiem określonym w załączniku III 
część A („UE, EOG, CH”). Mogą one 
również korzystać z pasów ruchu 
oznaczonych znakiem określonym w 

„2. a) Osoby korzystające z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
przepisów UE są uprawnione do 
korzystania z pasów ruchu oznaczonych 
znakiem określonym w załączniku III 
część A („UE, EOG, CH”). Mogą one 
również korzystać z pasów ruchu 
oznaczonych znakiem określonym w 
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załączniku III część B1 („ruch 
bezwizowy”) oraz B2 („wszystkie 
paszporty”).

załączniku III część B1 („brak obowiązku 
wizowego”) oraz B2 („wszystkie 
paszporty”).

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepis o osobnych pasach ruchu 
oznaczonych znakiem określonym w 

Przepis o osobnych pasach ruchu 
oznaczonych znakiem określonym w 
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załączniku III część B1 („ruch 
bezwizowy”) to wariant opcjonalny i nie 
stanowi obowiązku dla państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
decydują zgodnie z potrzebami 
praktycznym, czy wykorzystają ten wariant 
oraz których przejść granicznych będzie to 
dotyczyć.”

załączniku III część B1 („brak obowiązku 
wizowego”) nie jest obowiązkowy dla 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie decydują zgodnie z 
potrzebami praktycznym, czy wykorzystają 
ten wariant oraz których przejść 
granicznych będzie to dotyczyć.”

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) w art. 9 skreśla się ust. 5.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera -a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Stemplowanie dokumentów podróży”

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera ba) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w ust. 3 akapit pierwszy dodaje się 
literę h) w brzmieniu:
„ga) dokumentach podróży mieszkańców 
strefy przygranicznej, którzy posiadają 
zezwolenie małego ruchu granicznego 
zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1931/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego przepisy dotyczące 
małego ruchu granicznego na 
zewnętrznych granicach lądowych państw 
członkowskich 1oraz na mocy 
odpowiedniej umowy dwustronnej.”
_______________
1 Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 – litera bb) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„W wyjątkowych przypadkach, na 
życzenie obywatela państwa trzeciego, 
można odstąpić od zamieszczenia w 
dokumencie stempla wjazdowego lub 
wyjazdowego, jeżeli zamieszczenie 
takiego stempla może spowodować 
poważne trudności dla tej osoby. W 
takim przypadku wjazd lub wyjazd 
potwierdza się na oddzielnej karcie, 
odnotowując imię i nazwisko oraz 
numer paszportu osoby. Kartę taką 
otrzymuje obywatel państwa trzeciego. 
Właściwe organy państw członkowskich 
prowadzą statystyki takich wyjątkowych 
przypadków i dostarczają te statystyki 
Komisji.”

Or. en

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„3. „Jeżeli domniemanie, o którym mowa 
w ust. 1 nie zostanie obalone, obywatel 
państwa trzeciego może zostać odesłany 
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych 
norm i procedur stosowanych przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
powrotów nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich oraz 
ustawodawstwem krajowym wdrażającym 
tę dyrektywę.
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Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 12 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) w art. 12 dodaje się ust. 4a 
w brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie informują 
Parlament Europejski, Radę i Komisję, 
jeżeli podczas ochrony granic wystąpi 
znaczny wzrost liczby przypadków 
nieupoważnionego przekroczenia granicy 
i/lub wzrost poziomu przestępczości 
bezpośrednio związanej z działaniem lub 
zaniechaniem państwa trzeciego. 
Informacje te są uwzględniane przez 
właściwe instytucje w celu rozważenia 
środków ograniczających zgodnie z art. 
215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.”

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) w art. 15 ust. 1 po akapicie 
pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„Straż graniczna zapewnia osobie, która 
zamierza złożyć wniosek o ochronę 
międzynarodową, skuteczną możliwość 
jak najszybszego złożenia wniosku, 
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wykonując swoje zadania z zachowaniem 
całkowitej zgodności z odpowiednim 
prawem Unii, w tym Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
odpowiednim prawem międzynarodowym, 
łącznie z Konwencją genewską dotyczącą 
statusu uchodźców sporządzoną w 
Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
(»konwencja genewska«)”.

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Państwa członkowskie zapewniają, że 
straż graniczną stanowią wyspecjalizowani 
i odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, 
uwzględniając wspólne podstawowe 
programy szkoleń dla funkcjonariuszy 
straży granicznej ustanowione i 
opracowane przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych ustanowioną na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
2007/2004. Programy szkoleń obejmują 
specjalne szkolenie służące wykrywaniu 
sytuacji dotyczących osób w trudnym 
położeniu, takich jak małoletnich bez 
opieki oraz ofiar handlu ludźmi, i radzenia 
sobie z takimi sytuacjami. Państwa 
członkowskie, przy wsparciu Fronteksu,
zachęcają funkcjonariuszy straży 
granicznej do nauki języków niezbędnych 
do wykonywania ich zadań oraz 
zapewniają funkcjonariuszom straży 
granicznej szkolenie w zakresie ochrony 
praw podstawowych ogólnie i praw 
konkretnych kategorii osób znajdujących 
się w trudnym położeniu.”
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Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„g) służb ratowniczych, policji oraz straży 
pożarnej;

„g) służb ratowniczych, policji, straży 
pożarnej oraz straży granicznej;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 21 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) w art. 21 skreśla się lit. d); (14) w art. 21 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) możliwość prawnego określenia przez 
państwo członkowskie obowiązku 
zgłaszania przez obywateli państw 
trzecich swojej obecności na terytorium 
któregokolwiek państwa członkowskiego 
zgodnie z postanowieniami art. 22 
Konwencji z Schengen.”

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) w art. 34 ust. 1 dodaje się lit. ea) w 
brzmieniu:
„ea) wyjątki od zasad dotyczących 
przekraczania granic zewnętrznych, o 
których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a);”

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) w art. 34 ust. 1 dodaje się lit. ea) w 
brzmieniu:
„eb) statystyki określone w art. 10 ust. 3.”

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Artykuł 37 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o przepisach krajowych 
dotyczących art. 21 lit. c), sankcjach, o 
których mowa w art. 4 ust. 3, oraz 
umowach dwustronnych dozwolonych 
przez niniejsze rozporządzenie.”

„Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o przepisach krajowych 
dotyczących art. 21 lit. c) i d), sankcjach, o 
których mowa w art. 4 ust. 3, oraz 
umowach dwustronnych dozwolonych 
przez niniejsze rozporządzenie.”

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) skreśla się art. 22; (2) w art. 22 wprowadza się następujące 
zmiany:
1. Cudzoziemcy, którzy legalnie wjechali 
na terytorium jednej z Umawiających 
się Stron, mogą mieć obowiązek 
zgłoszenia się, zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez każdą Umawiającą 
się Stronę, u właściwych władz 
Umawiającej się Strony, na której 
terytorium wjechali. Cudzoziemcy 
określeni powyżej mogą się zgłosić po 
wjeździe albo w ciągu trzech dni 
roboczych od dnia wjazdu, według 
uznania Umawiającej się Strony, na 
której terytorium wjechali.
2. Cudzoziemcy zamieszkujący na 
terytorium jednej z Umawiających się 
Stron, którzy wjeżdżają na terytorium 
innej Umawiającej się Strony, mogą być 
objęci wymogiem zgłoszenia się u 
organów określonych w ustępie 1.
3. […].

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik III – część B1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„CZĘŚĆ B1: „ruch bezwizowy”;” „CZĘŚĆ B1: „brak obowiązku 
wizowego”;”

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się punkt 1.1.4 w brzmieniu: a) dodaje się punkt 1.1.4 w brzmieniu:

„1.1.4. Wspólne przejścia graniczne „1.1.4. Wspólne przejścia graniczne
1.1.4.1. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne z ościennymi 
państwami trzecimi dotyczące utworzenia 
wspólnych przejść granicznych, na których 
funkcjonariusze straży granicznej jednej 
strony przeprowadzają odprawę wjazdową 
lub wyjazdową na terytorium drugiej 
strony zgodnie ze swoimi przepisami. 
Wspólne przejścia graniczne mogą być 
usytuowane albo na terytorium państwa 
członkowskiego, albo na terytorium 
państwa trzeciego.

1.1.4.1. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne z ościennymi 
państwami trzecimi dotyczące utworzenia 
wspólnych przejść granicznych, na których 
funkcjonariusze straży granicznej jednej 
strony przeprowadzają odprawę wjazdową 
lub wyjazdową na terytorium drugiej 
strony zgodnie ze swoimi przepisami. 
Właściwe ustawodawstwo krajowe 
państwa trzeciego stosowane na 
wspólnych przejściach granicznych 
szanuje ochronę prawną zapewnianą w 
dziedzinach wynikających z 
prawodawstwa Unii. W szczególności 
umowy takie zawierają postanowienia:
– regulujące zadania wykonywane i środki 
podejmowane przez straż graniczną obu 
stron. Szczególną dbałość zachowuje się w 
przypadku procedur dotyczących 
przechwytywania osoby lub osób, zajęcia 
własności, dostępu do procedur azylowych 
na terytorium państw członkowskich oraz 
gwarancji wjazdu na terytorium państwa 
członkowskiego dla osób, którym 
przysługuje prawo swobodnego przepływu 
na mocy prawa Unii. Postanowienia te 
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wdrażane są zarówno na terytorium 
państw członkowskich, jak i na terytorium 
państw trzecich;
– gwarantujące możliwość korzystania 
przez straż graniczną państwa 
członkowskiego z systemów 
informacyjnych przetwarzających dane 
osobowe zgodnie z art. 7 oraz 
umożliwiające ustanowienie wymaganych 
prawem Unii technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
służących do ochrony danych osobowych 
przed przypadkowym lub bezprawnym 
zniszczeniem lub przypadkową utratą, 
zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem 
lub dostępem. Dostęp funkcjonariuszy 
straży granicznej państwa trzeciego do 
tych systemów informacyjnych jest 
zakazany.

1.1.4.2. Wspólne przejścia graniczne 
usytuowane na terytorium państwa 
członkowskiego Umowy dwustronne 
ustanawiające wspólne przejścia 
graniczne usytuowane na terytorium 
państwa członkowskiego przewidują 
upoważnienie funkcjonariuszy straży 
granicznej państwa trzeciego do 
wykonywania ich zadań w państwie 
członkowskim, przy poszanowaniu 
poniższych zasad.

1.1.4.2. Wspólne przejścia graniczne mogą 
być usytuowane albo na terytorium
państwa członkowskiego, albo na 
terytorium państwa trzeciego.

a) Ochrona międzynarodowa Obywatel 
państwa trzeciego występujący o ochronę 
międzynarodową na terytorium państwa 
członkowskiego otrzymuje dostęp do 
odpowiednich procedur państwa 
członkowskiego, nawet jeśli obywatel 
państwa trzeciego nie został jeszcze 
poddany odprawie wyjazdowej przez 
funkcjonariuszy straży granicznej 
państwa trzeciego obecnych na wspólnym 
przejściu granicznym.
b) Zatrzymanie osoby lub zajęcie mienia 
Jeśli funkcjonariusze straży granicznej 
państwa członkowskiego dowiadują się o 
faktach uzasadniających zatrzymanie lub 
oddanie pod opiekę osoby lub zajęcie 
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mienia, 
- informują władze państwa 
członkowskiego o tych faktach, a władze 
państwa członkowskiego zapewniają 
odpowiednie działania następcze zgodnie z 
prawem krajowym, unijnym i 
międzynarodowym, niezależnie od 
narodowości osoby, której to dotyczy,
- lub postępują zgodnie z przepisami 
krajowymi. W takim przypadku dana 
osoba musi mieć jednak dostęp do sądów 
państw członkowskich i dysponować 
środkami wystarczającymi na zapewnienie 
ochrony prawnej w dziedzinach objętych 
prawem unijnym, w celu 
zagwarantowania ochrony prawnej, która 
przysługuje osobom fizycznym na mocy 
przepisów prawa unijnego, a także w celu 
zapewnienia pełnej skuteczności tych 
przepisów.
c) Osoby korzystające z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
prawa unijnego, które wjeżdżają na 
terytorium UE. Funkcjonariusze straży 
granicznej państwa trzeciego nie będą 
uniemożliwiać osobom korzystającym z 
prawa do swobodnego przemieszczania się 
na mocy prawa unijnego wjazdu na 
terytorium UE. Jeżeli istnieją przyczyny, 
które uzasadniają odmowę wyjazdu z 
danego państwa trzeciego, 
funkcjonariusze straży granicznej 
państwa trzeciego powiadamiają władze 
państwa członkowskiego o tych 
przyczynach, a władze państwa 
członkowskiego zapewniają odpowiednie 
działania następcze zgodnie z prawem 
krajowym, unijnym i międzynarodowym.
1.1.4.3. Wspólne przejścia graniczne 
usytuowane na terytorium państwa 
trzeciego: Umowy dwustronne 
ustanawiające wspólne przejścia 
graniczne usytuowane na terytorium 
państwa trzeciego powinny przewidywać 
upoważnienie funkcjonariuszy straży 
granicznej państwa członkowskiego do 
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wykonywania ich zadań w państwie 
trzecim, zgodnie z kodeksem granicznym 
Schengen i przy poszanowaniu 
następujących zasad: 
a) Ochrona międzynarodowa. Obywatel 
państwa trzeciego, który został poddany 
odprawie wyjazdowej przez 
funkcjonariuszy straży granicznej 
państwa trzeciego, a następnie zwrócił się 
do funkcjonariuszy straży granicznej 
państwa członkowskiego o ochronę 
międzynarodową, jest wpuszczany na 
terytorium odpowiedniego państwa 
członkowskiego w celu wszczęcia 
odpowiednich procedur. Władze państwa 
trzeciego powinny zaakceptować 
przekazanie danej osoby na terytorium 
państwa członkowskiego.
b) Zatrzymanie osoby lub zajęcie mienia. 
Jeśli funkcjonariusze straży granicznej 
państwa członkowskiego dowiadują się o 
faktach uzasadniających zatrzymanie lub 
oddanie pod opiekę osoby lub zajęcie 
mienia, postępują zgodnie z przepisami 
krajowymi i właściwymi przepisami Unii. 
Władze państwa trzeciego muszą 
zaakceptować przekazanie danej osoby 
lub danego przedmiotu na terytorium 
państwa członkowskiego.
c) Obywatele państwa trzeciego 
wjeżdżający do państwa, którego są 
obywatelami. Funkcjonariusze straży 
granicznej państwa członkowskiego nie 
uniemożliwiają obywatelom danego 
państwa trzeciego wjazdu na terytorium 
państwa, którego są obywatelami. Jeżeli 
istnieją przyczyny, które uzasadniają 
odmowę wyjazdu z państwa 
członkowskiego na mocy przepisów 
państwa członkowskiego, funkcjonariusze 
straży granicznej państwa członkowskiego 
powiadamiają władze państwa trzeciego o 
tych przyczynach, a władze państwa 
trzeciego zapewniają odpowiednie 
działania następcze zgodnie z prawem 
krajowym i międzynarodowym.
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1.1.4.4. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 
dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, dane 
państwa członkowskie konsultują się z 
Komisją w zakresie zgodności umowy z 
niniejszym rozporządzeniem.

1.1.4.3. Przed zawarciem lub zmianą 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej 
dotyczącej wspólnych przejść granicznych 
z ościennym państwem trzecim, państwa 
członkowskie konsultują się z Komisją, 
która wydaje wcześniejszą pozytywną 
opinię dotyczącą zgodności umowy z 
odpowiednim prawodawstwem Unii.

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

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1.2.1. Odprawa dokonywana jest zarówno 
w odniesieniu do pasażerów, jak i 
pracowników kolei w pociągach 
przekraczających granice zewnętrzne, w 
tym w pociągach towarowych i w pustych 
składach. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne dotyczące 
sposobu przeprowadzania tych odpraw, 
przy poszanowaniu zasad określonych w 
pkt. 1.1.4. Odprawa ta dokonywana jest w 
jeden z następujących sposobów:

„1.2.1. Odprawa dokonywana jest zarówno 
w odniesieniu do pasażerów, jak i 
pracowników kolei w pociągach 
przekraczających granice zewnętrzne, w 
tym w pociągach towarowych i w pustych 
składach. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy dwustronne dotyczące 
sposobu przeprowadzania tych odpraw. 
Odprawa ta dokonywana jest w jeden z 
następujących sposobów:

Or. en
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 1.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2. Ponadto, w celu zwiększenia 
płynności ruchu szybkich pociągów 
pasażerskich, państwa członkowskie 
położone bezpośrednio na trasie przejazdu 
tych pociągów wyjeżdżających z państw 
trzecich mogą również zdecydować, na 
mocy wspólnego porozumienia z 
zainteresowanymi państwami trzecimi 
przestrzegającymi zasad określonych w 
pkt 1.1.4, o dokonywaniu odprawy osób w 
pociągach wyjeżdżających z państw 
trzecich w jeden z następujących 
sposobów:

1.2.2. Ponadto, w celu zwiększenia 
płynności ruchu szybkich pociągów 
pasażerskich, państwa członkowskie 
położone bezpośrednio na trasie przejazdu 
tych pociągów wyjeżdżających z państw 
trzecich mogą również zdecydować, na 
mocy wspólnego porozumienia z 
zainteresowanymi państwami trzecimi o 
dokonywaniu odprawy osób w pociągach 
wyjeżdżających z państw trzecich w jeden 
z następujących sposobów:

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 4 – litera -a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) w pkt 3.1.1. po pierwszym zdaniu 
dodaje się zdanie w brzmieniu:
„W wyjątkowych przypadkach odprawa 
może zostać również dokonana podczas 
przemieszczania się statku na morzach 
terytorialnych danego państwa 
członkowskiego, jak określa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza.”

Or. en
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VI – punkt 3.1.1 – zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Państwa członkowskie mogą zawierać 
umowy dwustronne, zgodnie z którymi 
odprawy można dokonywać również 
podczas podróży lub, przy wejściu lub 
wyjściu statku, na terytorium państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VII – punkt 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Służby ratownicze, policja oraz straż 
pożarna 

„7. Służby ratownicze, policja, straż 
pożarna oraz straż graniczna

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 562/2006
Załącznik VII – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uregulowania w zakresie wjazdu i wyjazdu Uregulowania w zakresie wjazdu i wyjazdu 
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służb ratowniczych, policji oraz straży 
pożarnej działających w sytuacjach 
wyjątkowych zostają określone w 
przepisach krajowych, a w stosownych 
przypadkach, poprzez umowy dwustronne. 
Uregulowania te mogą zawierać 
odstępstwa od art. 4, 5 i 7.

służb ratowniczych, policji, straży pożarnej 
oraz straży granicznej działających w 
sytuacjach wyjątkowych zostają określone 
w przepisach krajowych, a w stosownych 
przypadkach, poprzez umowy dwustronne. 
Uregulowania te mogą zawierać 
odstępstwa od art. 4, 5 i 7.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wstęp

Utworzenie strefy Schengen pod koniec lat 80. XX w. było jednym z największych osiągnięć 
Europy. Przyjęcie układu z Schengen w dniu 14 czerwca 1985 r. spowodowało zniesienie 
systematycznych kontroli na granicach wewnętrznych krajów należących do strefy Schengen 
i zagwarantowało swobodny przepływ osób w tej strefie. W ciągu 25 lat ramy umowne i 
prawne, którymi stała się europejska strefa Schengen, doprowadziły do powstania tego, co z 
dumą nazywamy dorobkiem Schengen. Strefa Schengen, która początkowo liczyła 5 
członków, składa się obecnie z 25 państw członkowskich, a Bułgaria i Rumunia mają wkrótce 
zostać do niej włączone.

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen) jest ważnym kamieniem milowym w pracach ustawodawczych 
mających na celu promowanie i wzmocnienie dorobku Schengen. Dotyczy on wszystkich 
osób przekraczających granice zewnętrzne Unii Europejskiej i ustanawia normy kontroli na 
przejściach granicznych strefy Schengen. Jego ramy prawne koncentrują się na ochronie 
interesów Unii i zapewniają swobodny przepływ obywateli UE i innych osób, którym 
przysługują takie same prawa, lecz jednocześnie chronią prawa osób i prawa konkretnych 
grup znajdujących się w trudnym położeniu, które nie posiadają przywileju wynikającego z 
prawa swobodnego przepływu.

Głównym celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana obowiązujących przepisów 
dotyczących kontroli granicznej osób oraz wzmocnienie polityki zintegrowanego zarządzania 
granicami poprzez ulepszenie zasad dotyczących przekraczania granic zewnętrznych.

Zakres wniosku Komisji 

Wniosek Komisji, który przedstawiono w bardzo ważnym, historycznym dla UE momencie, 
ma na celu doprowadzenie do tego, by kodeks graniczny Schengen stał się bardziej 
precyzyjnym i całościowym mechanizmem.

Ma on charakter przede wszystkim techniczny i dotyczy aktualizacji przepisów i 
uwzględnienia zmian prawnych, które nastąpiły od czasu przyjęcia rozporządzenia 562/2006 i 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

Uwzględnia on również praktyczne doświadczenia państw członkowskich w stosowaniu 
kodeksu granicznego Schengen.

Wniosek Komisji zawiera również ściśle powiązane zmiany do Konwencji wykonawczej do 
układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. 

Stanowisko sprawozdawcy
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Biorąc pod uwagę wniosek Komisji Europejskiej oraz ostatnie zmiany dorobku Schengen pod 
względem prawnym i praktycznym, sprawozdawca zgadza się z Komisją, że potrzebna jest 
zmiana istniejącego kodeksu granicznego Schengen. Należy utrzymać założenie, że zniesienie 
kontroli na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi łączy się z 
koniecznością skutecznej kontroli, pogłębionej współpracy i wzajemnego zaufania na 
granicach zewnętrznych strefy Schengen. Ma to znaczenie szczególnie w tym okresie, w 
którym zaszły gwałtowne zmiany na granicach zewnętrznych UE (np. radykalne zmiany 
polityczne w Afryce Zachodniej), które mają głęboki wpływ na przepływy migracyjne do UE. 

W tym kontekście sprawozdawca przedstawia poprawki, które ulepszają istniejące ramy i 
opierają się głównie na dwóch zasadach. Po pierwsze, ulepszenie to polega na wzmocnieniu 
zasad, które ułatwiają, upraszczają i dodatkowo rozwijają swobodny przepływ w europejskiej 
strefie Schengen, a po drugie – na wsparciu ścisłych ram kontroli i bezpieczeństwa na 
granicach zewnętrznych terytorium państw członkowskich.

Sprawozdawca zgadza się również, że dla wzmocnienia dorobku Schengen znaczenie ma 
zawieranie przez państwa członkowskie i państwa trzecie umów dwustronnych dotyczących 
wspólnych przejść granicznych. Umowy takie powinny być zgodne z prawem europejskim i 
wartościami europejskimi. Jak wynika z przykładów umów, takich jak te zawarte między 
Ukrainą a Polską lub Węgrami a Chorwacją, umowy te mogą służyć jako narzędzie 
wzmacniające ochronę i kontrole graniczne osób usiłujących przekroczyć granicę zewnętrzną 
w punkcie granicznym.

Wzmocnienie granic zewnętrznych stworzy pewność prawną, zwiększy solidarność między 
państwami członkowskimi i zapewni dalszy rozwój gospodarczy. W każdym razie należy 
zwrócić uwagę, że propozycje te zdecydowanie uwzględnią ochronę praw indywidualnych 
wszystkich osób wjeżdżających lub usiłujących wjechać do strefy Schengen poprzez 
wykorzystanie długiej tradycji politycznej i prawnej Unii Europejskiej. Ponadto 
sprawozdawca zwraca uwagę, że w razie wykazania, że działanie lub zaniechanie państwa 
trzeciego spowodowało zakłócenia na granicach zewnętrznych strefy Schengen, państwa 
członkowskie, sprawując ochronę granic, powinny być zaangażowane i działać na mocy art. 
215 TFUE.

Podczas redagowania poprawek do przedmiotowego wniosku, oprócz nowo ustanowionego 
Traktatu z Lizbony i prawodawstwa UE dotyczącego ochrony praw człowieka, sprawozdawca 
wziął również pod uwagę ostatnio przyjęte prawodawstwo europejskie, takie jak nowo 
przyjęty kodeks wizowy, dyrektywa w sprawie powrotów oraz ostatnie zmiany 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (FRONTEX), które dają nowe możliwości działania na rzecz poprawy 
zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii.

W związku z tym obecny wniosek, chociaż ma charakter bardziej techniczny, stanowi wartość 
dodaną w rozwoju dorobku Schengen. Zapewnia on bezpośrednie korzyści, a jednocześnie 
ułatwia i rozwija kontrolę na granicach oraz zwiększa zaufanie i solidarność w strefie 
Schengen. Jego idea jest bardzo jasna; pomimo trudnego okresu, w którym znajduje się Unia 
Europejska, pozostaje ona zaangażowana w proces integracji i jest wierna swoim wartościom, 
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które gwarantują pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na kontynencie. Sprawozdawca jest 
przekonany, że wspólnym wyzwaniom można sprostać wyłącznie dzięki wspólnym celom i 
wspólnej wizji, które można zrealizować tylko dzięki współpracy i wzajemnej solidarności. 


