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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 zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie 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 o porównanie z danymi EURODAC przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego – i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (przekształcenie)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie (COM(2012)0254),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 78 ust. 2 lit. e), art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2 lit. 
a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7 0148/2012),

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

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 20 września 2012 r. skierowane do Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 87 ust. 3 
Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

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

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że 
w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi 
zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych;

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu 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 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca] 
konieczne jest ustalenie tożsamości osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową oraz osób zatrzymanych 
w związku z nielegalnym przekroczeniem 
granic zewnętrznych Unii. Pożądane jest 
również, w celu skutecznego 
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 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca] , w 
szczególności jej art. 18 ust. 1 lit. b) i d), 
umożliwienie każdemu z państw 
członkowskich sprawdzenia, czy obywatel 
państwa trzeciego lub 
bezpaństwowiec pozostający nielegalnie na 
jego terytorium wystąpił o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w innym 
państwie członkowskim.

(4) W celu stosowania 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] 
konieczne jest ustalenie tożsamości osób 
ubiegających się o ochronę 
międzynarodową oraz osób zatrzymanych 
w związku z nielegalnym przekroczeniem 
granic zewnętrznych Unii. Pożądane jest 
również, 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], w 
szczególności jej art. 18 ust. 1 lit. b) i d), 
umożliwienie każdemu z państw 
członkowskich sprawdzenia, czy obywatel 
państwa trzeciego lub bezpaństwowiec 
pozostający nielegalnie na jego terytorium 
wystąpił o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w innym państwie 
członkowskim.

(Termin „Wspólnota” zastąpiony zostaje 
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terminem „Unia” (dotyczy wersji EN). 
Zmiana ta ma zastosowanie w całym 
tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i służy dostosowaniu tekstu do postanowień Traktatu 
z Lizbony.

Poprawka 2

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 
ochrony, 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 
ochrony uzupełniającej.

(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 uzupełniającą 
oraz osób korzystających z ochrony 
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uzupełniającej.
_______________

1 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i służy dostosowaniu tekstu do tytułu zmienionej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić właściwą jakość 
przekazywanych danych 
daktyloskopijnych umożliwiającą 
porównywanie za pomocą 
skomputeryzowanego systemu 
rozpoznawania odcisków palców. 
Wszystkie organy uprawnione do dostępu 
do systemu EURODAC powinny 
zainwestować w odpowiednie szkolenia 
oraz w niezbędne wyposażenie techniczne. 
Organy uprawnione do dostępu do 
systemu EURODAC winny informować 
Agencję o konkretnych problemach 
napotkanych w związku z jakością danych 
w celu ich rozwiązania.

Or. en
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Poprawka 4

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. 
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.

(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. 
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, biorąc pod uwagę, że ochrona 
danych jest kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym prawidłowemu działaniu 
systemu EURODAC oraz że 
bezpieczeństwo danych, ich wysoka jakość 
techniczna i zgodny z prawem dostęp do 
nich mają zasadnicze znaczenie w 
zapewnieniu niezawodnego i 
prawidłowego działania systemu 
EURODAC, jak również w ułatwianiu 
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
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Poprawka 5

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. 
Agencja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z działalności systemu 
centralnego.

Or. en

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „osoba ubiegająca się o ochronę 
międzynarodową ” oznacza c obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca , 
który złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej określonej w art. 2 lit. g) 
dyrektywy Rady 2004/83/WE, w sprawie 
którego nie podjęto jeszcze prawomocnej 
decyzji;

b) „osoba ubiegająca się o ochronę 
międzynarodową ” oznacza obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca , 
który złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej określonej w art. 2 lit. h) 
dyrektywy 2011/95/UE, w sprawie którego 
nie podjęto jeszcze prawomocnej decyzji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i służy dostosowaniu tekstu do zmienionej dyrektywy w 
sprawie kwalifikowania.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w odniesieniu do osoby objętej 
zakresem art. 14– państwo członkowskie, 
które przesyła takie dane do systemu 
centralnego i otrzymuje wyniki 
porównania;

(iii) w odniesieniu do osoby objętej 
zakresem art. 14 – państwo członkowskie, 
które przesyła dane osobowe do systemu 
centralnego i otrzymuje wyniki 
porównania;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologiczne.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „trafienie” oznacza, że dane 
daktyloskopijne określonej osoby 
przekazane przez państwo członkowskie 
zostały w systemie centralnym porównane 
i przynajmniej jednokrotnie skojarzone z 
danymi daktyloskopijnymi zapisanymi 
w centralnej bazie danych , co nie zwalnia
państwa członkowskie z obowiązku 
natychmiastowego sprawdzenia wyników 
porównania na podstawie art. 18 ust. 4.

e) „trafienie” oznacza, że dane 
daktyloskopijne określonej osoby 
przekazane przez państwo członkowskie 
zostały w systemie centralnym porównane 
i przynajmniej jednokrotnie skojarzone 
z danymi daktyloskopijnymi zapisanymi 
w skomputeryzowanej centralnej bazie 
danych daktyloskopijnych, co nie zwalnia
państw członkowskich z obowiązku 
natychmiastowego sprawdzenia wyników 
porównania na podstawie art. 18 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i służy dostosowaniu sformułowania do brzmienia art. 3 
ust. 1 lit. a).
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Procedurę pobierania odcisków palców 
ustala się i stosuje zgodnie z praktyką 
obowiązującą w danym państwie 
członkowskim i zgodnie z gwarancjami 
ustanowionymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, jak również w 
Europejskiej konwencji praw człowieka 
oraz w konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka.

5. Procedurę pobierania odcisków palców 
ustala się i stosuje zgodnie z praktyką 
obowiązującą w danym państwie 
członkowskim i zgodnie z gwarancjami 
ustanowionymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, jak również w 
Europejskiej konwencji praw człowieka 
oraz w konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka. Przy 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia 
należy brać pod uwagę przede wszystkim 
dobro dziecka. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje postanowienia rozporządzenia do postanowień dyrektywy w 
sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej w państwach członkowskich, która przewiduje, że podczas wdrażania 
rozporządzenia należy przede wszystkim uwzględnić interes dziecka. Również Europejski 
Inspektor Ochrony Danych w swoim sprawozdaniu z działalności za lata 2008-2009 
podkreślił prawa osób poddawanych ocenie ze względu na wiek.

Poprawka 10

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 

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 
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kosztów i korzyści. kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „technik” obejmuje zarówno wykorzystywane technologie, jak i sposób, w jaki 
instalacja jest zaprojektowana, zamontowana, utrzymywana i użytkowana, co jest także 
zgodne z zaleceniem zawartym w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w 
sprawie Eurodac z dnia 18 lutego 2009 r.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja opracowuje co miesiąc
statystyki dotyczące pracy systemu 
centralnego , wskazujące w szczególności :

1. Agencja opracowuje co kwartał
statystyki dotyczące pracy systemu 
centralnego , wskazujące w szczególności :

Or. en

Uzasadnienie

Statystyki miesięczne są zbyt częste i tylko nadmiernie obciążyłyby pracę Agencji i 
otrzymujących je instytucji, co groziłoby przedstawieniem niewiernego obrazu działalności 
będącej przedmiotem sprawozdań.

Poprawka 12

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 zestawów danych oznaczonych
zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 to państwa członkowskie oznaczają i odznaczają właściwe dane. Statystyki 
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powinny zawierać liczbę zestawów danych oznaczonych, a nie wnioski o takie oznaczenie.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) liczbę trafień w odniesieniu do osób, o 
których mowa w art. 18 ust. 1, w 
przypadku których trafienia zostały 
zarejestrowane na podstawie lit. b) i d) 
niniejszego artykułu.

g) liczbę trafień w odniesieniu do osób, o 
których mowa w art. 18 ust. 1, w 
przypadku których trafienia zostały 
zarejestrowane na podstawie lit. b), c) i d) 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 14

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 kwartalnych 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki 11.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pobieranie, przesyłanie i porównywanie
odcisków palców

Pobieranie, przesyłanie i porównywanie
danych daktyloskopijnych

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka techniczna (ujednolicenie sformułowania zgodnie z tytułami art. 14 i 17).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, ochrony zdrowia 
publicznego lub z przyczyn technicznych, 
państwa członkowskie pobierają i 
przesyłają odciski palców wnioskodawcy 
jak najszybciej, lecz nie później niż 48 
godzin po ustaniu tych powodów.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie to jest istotne, ponieważ często może dochodzić do problemów technicznych.
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Poprawka 17

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 
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie to jest istotne, ponieważ często może dochodzić do problemów technicznych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę proponuje się w celu dostosowania tekstu do warunków określonych w 
art. 20 ust. 1 lit. b).
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Poprawka 19

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 .

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 procedurami korzystania z tych 
praw, jak również dane kontaktowe 
administratora oraz krajowych organów 
nadzorczych, o których mowa w art. 31 
ust. 1 .

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy sprecyzowaniu, że osoby objęte zakresem tego rozporządzenia są 
informowane o „prawie dostępu do danych ich dotyczących”, a nie o „istnieniu tego prawa” 
(wersja EN). Podobnie precyzyjniejsze byłoby wskazanie, że osoby te będą informowane 
o procedurach „korzystania z tych praw”, jak zasugerowano między innymi w opinii 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 20

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. Przy wdrażaniu niniejszego 
artykułu państwa członkowskie biorą pod 
uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje postanowienia rozporządzenia do postanowień dyrektywy w 
sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej w państwach członkowskich, która przewiduje, że podczas wdrażania 
rozporządzenia należy przede wszystkim uwzględnić interes dziecka. Również Europejski 
Inspektor Ochrony Danych w swoim sprawozdaniu z działalności za lata 2008-2009 
podkreślił prawa osób poddawanych ocenie ze względu na wiek.
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UZASADNIENIE

EURODAC ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 2725/2000 dotyczącym ustanowienia 
systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania 
konwencji dublińskiej1. W grudniu 2008 r. Komisja przyjęła2 wniosek dotyczący 
przekształcenia zmierzający do zmiany rozporządzenia EURODAC, aby skuteczniej wspierać 
stosowanie rozporządzenia dublińskiego, odpowiednio zaradzić problemom związanym 
z ochroną danych oraz uwzględnić zmiany w dorobku wspólnotowym dotyczącym kwestii 
azylowych i postęp techniczny, które miały miejsce od chwili przyjęcia rozporządzenia 
w 2000 r. We wniosku dostosowano także strukturę zarządzania aspektami informacyjno-
komunikacyjnymi do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniach dotyczących SIS II i VIS, 
przewidując przejęcie zadań związanych z zarządzaniem operacyjnym systemem EURODAC 
przez mającą powstać agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi 
systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.3

W maju 2009 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję legislacyjną4, w której zaakceptował 
wniosek Komisji z zastrzeżeniem szeregu poprawek.

We wrześniu 2009 r. Komisja przyjęła zmieniony wniosek, aby z jednej strony uwzględnić 
rezolucję Parlamentu Europejskiego oraz wynik negocjacji prowadzonych w Radzie, a z 
drugiej strony umożliwić organom ścigania państw członkowskich oraz Europolowi dostęp do 
centralnej bazy danych EURODAC na potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym oraz innym poważnym przestępstwom kryminalnym, wykrywania ich i 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.5 Przedstawiony wniosek wprowadza klauzulę 
pomostową umożliwiającą taki dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego, a także 

                                               
1 Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1.
2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 

ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) 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], 
COM(2008)0825 final.

3 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami 
informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
[COM(2009)0293 final] został przyjęty w dniu 24 czerwca 2009 r. W dniu 19 marca 
2010 r. przyjęto zmieniony wniosek: zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia 
(UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego agencję do spraw 
zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, COM(2010)0093.

4 Ustanowienie systemu EURODAC do porównywania odcisków palców (wersja 
przekształcona), P6_TA(2009)0378.

5 Do przyjęcia tego wniosku wezwano w konkluzjach Rady z dni 12 i 13 czerwca 
2007 r. w sprawie dostępu policji i organów ścigania państw członkowskich jak 
również Europolu do Eurodac.
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niezbędne przepisy towarzyszące oraz zmienia wniosek z grudnia 2008 r. Jednocześnie 
Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie składania przez organy 
ścigania państw członkowskich oraz Europol wniosków o porównanie z danymi EURODAC 
na potrzeby ochrony porządku publicznego1, w którym wskazano dokładne warunki 
udzielenia takiego dostępu2.
Parlament Europejski nie wydał rezolucji legislacyjnej w sprawie wniosków z września 
2009 r. 

Wniosek dotyczący decyzji Rady stracił ważność w wyniku wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony. Zgodnie z komunikatem w sprawie konsekwencji wejścia w życie Traktatu z 
Lizbony dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych3 taki wniosek 
powinien zostać formalnie wycofany i zastąpiony nowym wnioskiem, by uwzględnić nowe 
ramy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

We wniosku przedstawionym przez Komisję w dniu 11 października 2011 r. nie 
uwzględniono opcji dostępu na potrzeby ochrony porządku publicznego zawartej we wniosku 
z września 2009 r., zaś wprowadzono dwa dodatkowe elementy:
- w art. 18 ust. 4 sprecyzowano potrzebę weryfikacji automatycznych trafień przez biegłego 
w dziedzinie daktyloskopii,
- w art. 24 ust. 1 wprowadzono odpowiednie przepisy w celu umożliwienia komitetowi 
działającemu na mocy rozporządzenia dublińskiego dodanie informacji o EURODAC 
w ulotce, która ma zostać przygotowana na mocy art. 4 ust. 3.
Dnia 3 lutego 2011 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych przeprowadziła głosowanie orientacyjne dotyczące wniosku Komisji.  

Niniejszy wniosek wycofuje wniosek z 2010 r. i zastępuje go nowym, po pierwsze – w celu 
lepszego uwzględnienia rezolucji Parlamentu Europejskiego oraz wyników negocjacji w 
Radzie; po drugie – w celu wprowadzenia możliwości korzystania z centralnej bazy danych 
EURODAC przez organy ścigania państw członkowskich oraz Europol na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom 
kryminalnym, wykrywania ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Uwzględnienie 
dostępu do EURODAC na potrzeby ochrony porządku publicznego okazało się niezbędne 
jako część wyważonej ugody w negocjacjach nad wspólnym europejskim systemem 
azylowym z myślą o ukończeniu prac nad pakietem do końca 2012 r.  

Sieci przestępczości zorganizowanej z krajów trzecich starają się wykorzystać system 
azylowy do wprowadzenia do państw członkowskich swoich członków, którzy posłużą za 
kontakty dla ich przestępczej działalności. Po dostaniu się na terytorium państwa 
członkowskiego UE członkowie sieci przestępczości zorganizowanej starają się o azyl, 
używając fałszywych tożsamości, aby otrzymać prawo do pobytu w UE bez żadnego zapisu w 
rejestrze karnym. Ponadto z informacji dostarczonych przez Europol wynika, że handlarze 
ludźmi również starają się nadużywać system azylowy, wnioskując o azyl na podstawie 
fałszywego kraju pochodzenia. Mając na względzie powyższe kwestie, sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje możliwości występowania przez wyznaczone organy państw 
                                               
1 COM(2009)0344.
2 COM(2010)0555, s. 2-3.
3 COM(2009)0665 final/2.
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członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) z wnioskiem o porównanie danych 
daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w bazie danych EURODAC na potrzeby 
zwalczania przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw kryminalnych. 
Sprawozdawczyni jest zdania, że zapewnienie dostępu do EURODAC do celów ochrony 
porządku publicznego jest istotnym postępem względem ostatniego wniosku, 
umożliwiającym unikanie sytuacji opisanych powyżej, przy jednoczesnym zapewnieniu 
koniecznych zabezpieczeń. 

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji. Przedstawiła szereg poprawek, które można 
zaszeregować do dwóch kategorii: poprawki techniczne (np.: dostosowanie do postanowień 
Traktatu z Lizbony, odniesienia do wniosku w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania, odniesienia wewnętrzne) oraz poprawki służące wyjaśnieniu treści (np.: 
zastąpienie wyrazu „technologia” wyrazem „technika” w art. 4, dodatkowe elementy w części 
odnoszącej się do statystyk oraz precyzyjne zapisy dotyczące prawa dostępu do danych). 
Dodatkowe poprawki mają na celu uwzględnienie odpowiednich uwag Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych.
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar 
Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
ASP 11G306
Bruksela

Przedmiot: Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie 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 o porównanie z 
danymi EURODAC przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na 
potrzeby ochrony porządku publicznego – i zmieniającego rozporządzenie (UE) 
nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, zbadała wniosek wymieniony 
powyżej, zgodnie z art. 87 dotyczącym przekształcenia, znajdującym się w Regulaminie 
Parlamentu.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco: 

Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 
merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 
przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, 
komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 
zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 
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zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona 
niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, 
przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy 
zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

Zgodnie z opinią służby prawnej, której przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach grupy 
konsultacyjnej analizującej wniosek w sprawie przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami 
sprawozdawcy komisji opiniodawczej, Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie 
zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku oraz 
że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi 
zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do 
istoty.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 17 września 2012 r. 
Komisja Prawna zaleca, 17 głosami za, przy 2 głosach przeciw i bez głosów wstrzymujących 
się1, by Pana komisja, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego 
wniosku zgodnie z art. 87.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner LEHNE

Załącznik: Opinia grupy konsultacyjnej

                                               
1 Obecni członkowie: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; 
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 18 lipca 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie 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 o porównanie z danymi EURODAC przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego – i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (przekształcenie)
COM(2012)0254 z 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego punkt 9, grupa konsultacyjna, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniach 14 oraz 
20 czerwca 2012 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez 
Komisję.

Podczas tych posiedzeń, rozpatrując wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 
grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu EURODAC do porównywania odcisków 
palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej oraz rozporządzenie Rady 
(WE) nr 407/2002 z 28 lutego 2002 r. ustanawiające niektóre zasady wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej, 
grupa konsultacyjna grupa, w wyniku wspólnego porozumienia, stwierdziła, co następuje:
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1) W odniesieniu do uzasadnienia – aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem 
właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie 
takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają 
niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;

2) We wniosku o przekształcenie należało zaznaczyć następujące fragmenty tekstu szarym 
wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

- w tytule aktu końcowe słowa „oraz w celu występowania o porównanie z danymi 
EURODAC przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony 
porządku publicznego – i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości”;

- w art. 8 ust.1 wyrażenie wprowadzające, w art. 24 ust.1, 5 i 6 oraz w art. 26 zamiana słów 
„jednostka centralna” na „Agencja”;

- w art. 9 ust. 3 słowa „z wyjątkiem tych przesłanych zgodnie z art. 10 lit. b)”,

- w art. 9 ust.5 zastąpienie numeru artykułu „5 ust. 1” numerem „8 lit a) - g)”;

- w artykule 17 ust. 4 skreślenie słów „i 6”;

- w art. 24 ust. 2 słowa „art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 2”;

- w art. 27 ust. 3 skreślenie słów „art. 12 ust. 4 lit. a)”.

3) Obecne brzmienie punktów 13, 14, 20 i 23 preambuły rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 
należało ująć w tekście wniosku dotyczącego przekształcenia. Należało je zaznaczyć 
podwójnym przekreśleniem oraz szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania 
istotnych zmian stanowiących proponowane skreślenia istniejącego tekstu.

4) W art. 2 ust. 1 lit. c) (i) odniesienie do „art. 6” wydaje się być niepoprawne i dlatego 
powinno zostać zastąpione właściwym odniesieniem.

5) W art. 2 ust. 1 lit. c) (ii) odniesienie do „art. 11” należy dostosować tak, by stanowiło 
odniesienie do „art. 14”.

6) W art. 2 ust. 1 lit. c) (iii) odniesienie do „art. 14” należy dostosować tak, by stanowiło 
odniesienie do „art. 17”.

7) W art. 2 lit. e) odniesienie do „art. 18 ust. 4” należy dostosować tak, aby stanowiło 
odniesienie do „art. 25 ust. 4”.

8) W art. 8 ust. 1 lit. a), słowa „ubiegających się o azyl oraz”, które pojawiają się przed 
„osób” w obecnym brzmieniu art. 3 ust. 3, akapit pierwszy punkt a) rozporządzenia (WE) nr 
2725/2000, należało ująć w tekście wniosku o przekształcenie i zaznaczyć podwójnym 
przekreśleniem.

9) W art. 9 ust. 3 słowa „przez jednostkę centralną”, pojawiające się między słowami „zostają 
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porównane” a „z danymi daktyloskopijnymi” w obecnym brzmieniu art. 4 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 należało ująć w tekście wniosku o przekształcenie i 
zaznaczyć podwójnym przekreśleniem.

10) W art. 16 ust. 2 odniesienie do „art. 28 ust. 3” należy dostosować tak, aby stanowiło 
odniesienie do „art. 27 ust. 3”.

11) W art. 29 ust. 13 odniesienie do „ust. 13” należy dostosować tak, by stanowiło odniesienie 
do „ust. 11”.

12) Obecne brzmienie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2725 należało ująć we wniosku o 
przekształcenie i zaznaczyć podwójnym przekreśleniem.

13) Wyrażenie wprowadzające oraz litery a) i b) art. 1 rozporządzenia (WE) nr 407/2002 
należało ująć we wniosku o przekształcenie i zaznaczyć podwójnym przekreśleniem. Litera c) 
tego samego artykułu również powinna była zostać ujęta oraz zaznaczona podwójnym 
przekreśleniem i szarym wyróżnieniem.

14) Obecne brzmienie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 407/2002 należało ująć we wniosku o 
przekształcenie i zaznaczyć podwójnym przekreśleniem.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło grupie konsultacyjnej na jednomyślne stwierdzenie, że 
wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Grupa 
konsultacyjna stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych 
przepisów wcześniejszego aktu z tymi istotnymi zmianami wniosek zawiera zwykłe 
ujednolicenie istniejącego tekstu prawnego, bez zmiany co do istoty.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Dyr. Gen. Wydziału Prawnego Dyr. Gen. Wydziału Prawnego Dyrektor generalny


