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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Polityka Unii w dziedzinie unijnych 
granic zewnętrznych ma na celu 
zapewnienie efektywnego monitorowania 
przejść na granicach zewnętrznych, między 
innymi poprzez ochronę granic. Celem 
ochrony granic jest zapobieganie 
niedozwolonemu przekraczaniu granic, 
zwalczanie przestępczości transgranicznej 
oraz zatrzymywanie osób, które nielegalnie 
przekroczyły granicę lub podejmowanie 
wobec nich innych środków. Ochrona 
granic powinna w skuteczny sposób 
zapobiegać omijaniu odpraw na 
przejściach granicznych i zniechęcać do 
takiego postępowania. W tym celu ochrona 
granic nie ogranicza się do wykrywania 
prób nielegalnego przekroczenia granicy, 
ale obejmuje w równym stopniu działania 
takie jak przechwytywanie statków 
podejrzanych o usiłowanie przedostania się 
na teren Unii z pominięciem odprawy 
granicznej, a takŜe ustalenia mające pomóc 

(1) Polityka Unii w dziedzinie unijnych 
granic zewnętrznych ma na celu 
zapewnienie efektywnego monitorowania 
przejść na granicach zewnętrznych, między 
innymi poprzez ochronę granic, a jej 
priorytetem powinno być ratowanie Ŝycia i 
ochrona praw podstawowych. Celem 
ochrony granic jest zapobieganie 
niedozwolonemu przekraczaniu granic, 
zwalczanie przestępczości transgranicznej 
oraz zatrzymywanie osób, które nielegalnie 
przekroczyły granicę lub podejmowanie 
wobec nich innych środków. Ochrona 
granic powinna w skuteczny sposób 
zapobiegać omijaniu odpraw na 
przejściach granicznych i zniechęcać do 
takiego postępowania. W tym celu ochrona 
granic nie ogranicza się do wykrywania 
prób nielegalnego przekroczenia granicy, 
ale obejmuje w równym stopniu działania 
takie jak przechwytywanie statków 
podejrzanych o usiłowanie przedostania się 
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poradzić sobie w sytuacjach takich jak 
działania poszukiwawczo-ratownicze, 
które mogą wystąpić podczas operacji na 
morzu oraz ustalenia mające doprowadzić 
do pomyślnego przeprowadzenia takiej 
operacji. 

na teren Unii z pominięciem odprawy 
granicznej, a takŜe ustalenia mające pomóc 
poradzić sobie w sytuacjach takich jak 
działania poszukiwawczo-ratownicze, 
które mogą wystąpić podczas operacji na 
morzu oraz ustalenia mające doprowadzić 
do pomyślnego przeprowadzenia takiej 
operacji.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, Ŝe 
dziedziny polityki Unii, o których mowa w 
rozdziale 2 dotyczącym kontroli 
granicznej, azylu i imigracji, oraz ich 
wprowadzanie w Ŝycie podlega zasadzie 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, w tym równieŜ na 
płaszczyźnie finansowej, a takŜe Ŝe ilekroć 
jest to konieczne, akty Unii przyjęte na 
podstawie tego rozdziału mają zawierać 
odpowiednie środki w celu zastosowania 
tej zasady. 

Uzasadnienie 

WaŜne jest przypomnienie art. 80 TFUE i zasady solidarności między państwami 
członkowskimi. 
 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Brak unijnego systemu podziału 
obciąŜeń przyczynia się do nadmiernego 
obciąŜania państw członkowskich 
połoŜonych nad Morzem Śródziemnym. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (zwana dalej „Agencją”) 
ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2007/2004 z dnia 26 października 
2004 r.13 odpowiada za koordynowanie 
współpracy operacyjnej między państwami 
członkowskimi w dziedzinie zarządzania 
granicami zewnętrznymi, m.in. w 
odniesieniu do ochrony granic. Agencja 
odpowiada równieŜ za wspieranie państw 
członkowskich w sytuacjach 
wymagających zwiększonej pomocy 
technicznej na granicach zewnętrznych, 
przy uwzględnieniu, Ŝe niektóre sytuacje 
mogą wiązać się z nadzwyczajnymi 
sytuacjami humanitarnymi i akcjami 
ratunkowymi na morzu. W celu dalszego 
wzmocnienia takiej współpracy niezbędne 
są szczegółowe przepisy odnoszące się do 
działań w zakresie ochrony granic 
morskich prowadzonych przez jednostki 
morskie i powietrzne państwa 
członkowskiego na granicy morskiej 
innych państw członkowskich lub na 
morzu pełnym w kontekście współpracy 
operacyjnej koordynowanej przez Agencję. 

(2) Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (zwana dalej „Agencją”) 
ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2007/2004 z dnia 26 października 
2004 r.13 odpowiada za koordynowanie 
współpracy operacyjnej między państwami 
członkowskimi w dziedzinie zarządzania 
granicami zewnętrznymi, m.in. w 
odniesieniu do ochrony granic. Agencja 
odpowiada równieŜ za wspieranie państw 
członkowskich w sytuacjach 
wymagających zwiększonej pomocy 
technicznej na granicach zewnętrznych, 
przy uwzględnieniu, Ŝe niektóre sytuacje 
wiąŜą się z nadzwyczajnymi sytuacjami 
humanitarnymi i akcjami ratunkowymi na 
morzu. W celu dalszego wzmocnienia 
takiej współpracy niezbędne są 
szczegółowe przepisy odnoszące się do 
działań w zakresie ochrony granic 
morskich prowadzonych przez jednostki 
morskie i powietrzne państwa 
członkowskiego na granicy morskiej 
innych państw członkowskich lub na 
morzu pełnym w kontekście współpracy 
operacyjnej koordynowanej przez Agencję. 

__________________ __________________ 
13 Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1. 13 Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1. 

Uzasadnienie 

Działania poszukiwawczo-ratownicze powinny stanowić istotny element ochrony granic. 
Wymóg większego skupienia się na ratownictwie morskim wynika takŜe ze wspólnej rezolucji 
2013/2827(RSP).  
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Współpraca z ościennymi państwami 
trzecimi ma kluczowe znaczenie dla 
zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu 
granic, zwalczania przestępczości 
transgranicznej oraz skuteczniejszego 
opracowywania działań poszukiwawczo-
ratowniczych. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 2007/2004 i pod warunkiem 
zapewnienia pełnego przestrzegania praw 
podstawowych migrantów, Agencja moŜe 
współpracować z właściwymi władzami 
państw trzecich, w szczególności w 
zakresie analizy ryzyka i szkolenia, oraz 
powinna ułatwiać współpracę operacyjną 
między państwami członkowskimi i 
państwami trzecimi. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Utworzenie europejskiego systemu 
nadzorowania granic (EUROSUR) 
ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 
[…/…] Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia […] powinno usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę operacyjną 
między państwami członkowskimi i z 
Agencją. Gwarantuje to znaczną poprawę 
stanu wiedzy państw członkowskich na 
temat rozwoju sytuacji oraz ich zdolność 
reagowania, równieŜ przy wsparciu 
Agencji, do celów wykrywania nielegalnej 
migracji i jej zapobiegania, zwalczania 
przestępczości transgranicznej oraz 
angaŜowania się w ochronę i ratowanie 
Ŝycia migrantów na swoich granicach 
zewnętrznych. Podczas koordynowania 

(3) Utworzenie europejskiego systemu 
nadzorowania granic (EUROSUR) 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. 
powinno usprawnić wymianę informacji 
oraz współpracę operacyjną między 
państwami członkowskimi i z Agencją. 
Gwarantuje to znaczną poprawę stanu 
wiedzy państw członkowskich na temat 
rozwoju sytuacji oraz ich zdolność 
reagowania, równieŜ przy wsparciu 
Agencji, do celów wykrywania nielegalnej 
migracji i jej zapobiegania, zwalczania 
przestępczości transgranicznej, w tym 
handlu ludźmi, oraz angaŜowania się w 
ochronę i ratowanie Ŝycia migrantów na 
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operacjami z zakresu ochrony granic 
Agencja powinna przekazywać państwom 
członkowskim informacje oraz analizy na 
temat takich operacji. 

swoich granicach zewnętrznych. Podczas 
koordynowania operacjami z zakresu 
ochrony granic Agencja powinna 
przekazywać państwom członkowskim 
informacje oraz analizy na temat takich 
operacji. Państwa członkowskie i Agencja 
powinny wprowadzać do EUROSURU 
wszelkie odnośne informacje zebrane w 
trakcie tych operacji. 

 

 Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Podczas operacji w zakresie ochrony 
granic państwa członkowskie i Agencja 
powinny przestrzegać swoich zobowiązań 
wynikających z Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, 
Międzynarodowej konwencji o 
bezpieczeństwie Ŝycia na morzu, 
Międzynarodowej konwencji o 
poszukiwaniu i ratownictwie morskim, 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej i 
uzupełniającego ją Protokołu przeciwko 
przemytowi migrantów drogą lądową, 
morską i powietrzną, Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców, 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniŜającego 
traktowania albo karania oraz innych 
właściwych instrumentów 
międzynarodowych. 

(4) Podczas operacji w zakresie ochrony 
granic państwa członkowskie i Agencja 
powinny przestrzegać swoich zobowiązań, 
włącznie z zasadą non-refoulement, 
wynikających z Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, 
Międzynarodowej konwencji o 
bezpieczeństwie Ŝycia na morzu, 
Międzynarodowej konwencji o 
poszukiwaniu i ratownictwie morskim, 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej i 
uzupełniającego ją Protokołu przeciwko 
przemytowi migrantów drogą lądową, 
morską i powietrzną, Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców, 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniŜającego 
traktowania albo karania, Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka oraz innych właściwych 
instrumentów międzynarodowych. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
562/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiającym wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen)14 
oraz ogólnymi zasadami prawa Unii 
wszelkie środki przyjęte w trakcie operacji 
związanej z ochroną granic powinny być 
proporcjonalne do załoŜonych celów, 
niedyskryminujące oraz powinny w pełni 
respektować godność osoby ludzkiej, 
prawa podstawowe oraz prawa uchodźców 
i osób ubiegających się o azyl, w tym 
zasadę non-refoulement. Państwa 
członkowskie i Agencja są związane 
przepisami dorobku prawnego w 
dziedzinie azylu, w szczególności 
dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 
grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich15, w odniesieniu 
do wniosków o udzielenie azylu złoŜonych 
na terytorium państw członkowskich, w 
tym na granicy lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich.  

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
562/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiającym wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen)14 
oraz ogólnymi zasadami prawa Unii 
wszelkie środki przyjęte w trakcie operacji 
związanej z ochroną granic powinny być 
proporcjonalne do załoŜonych celów, 
niedyskryminujące oraz powinny w pełni 
respektować godność osoby ludzkiej, 
prawa podstawowe, prawa uchodźców i 
osób ubiegających się o azyl oraz zasadę 
non-refoulement. Państwa członkowskie i 
Agencja są związane przepisami dorobku 
prawnego w dziedzinie azylu, w 
szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/32/UE14a, w 
odniesieniu do wniosków o ochronę 
międzynarodową złoŜonych na terytorium 
państw członkowskich, w tym na granicy, 
na wodach terytorialnych lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich. 

_________________ _________________ 
14 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1. 14 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.  
 14a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wspólnych procedur 
udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 
29.6.2013, s. 60). 

15 Dz.U. L 326 z 13.12.2005, s. 13.  

Uzasadnienie 

Zasada non-refoulement ma zastosowanie nie tylko do uchodźców i ubiegających się o azyl; 
obydwie kwestie naleŜy rozdzielić. NaleŜy równieŜ zaktualizować odniesienie do dyrektywy w 
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sprawie procedur, poniewaŜ przyjęto ją po przedstawieniu wniosku Komisji. 
 

 Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
przy pełnym poszanowaniu zasady non-
refoulement, zgodnie z którą nie wolno 
Ŝadnej osoby wydalić, odesłać, deportować 
lub poddać ekstradycji lub zmusić do 
wjazdu do kraju, w którym grozi jej 
realnie kara śmierci, tortury lub inne 
nieludzkie albo poniŜające traktowanie 
lub kara lub teŜ inne powaŜne naruszenie 
przysługujących tej osobie praw 
człowieka, lub jeŜeli w tym kraju z powodu 
rasy, wyznania, obywatelstwa, orientacji 
seksualnej, przynaleŜności do określonej 
grupy społecznej lub przekonań 
politycznych zagroŜone jest Ŝycie lub 
wolność tej osoby, lub jeŜeli istnieje 
powaŜne ryzyko takiego wydalenia, 
deportacji lub ekstradycji do innego kraju. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Ewentualne istnienie porozumienia 
między państwem członkowskim i 
państwem trzecim nie moŜe zwalniać 
państw członkowskich z zobowiązań 
międzynarodowych, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i prawem Unii, 
wynikających z zasady non-refoulement. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Ewentualne istnienie porozumienia 
między państwem członkowskim i krajem 
trzecim nie moŜe zwalniać państw 
członkowskich z takich zobowiązań, gdy 
wiedzą lub powinny wiedzieć o tym, Ŝe 
braki systemowe w procedurze azylowej 
oraz w warunkach przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl w takim kraju 
trzecim stanowią wystarczające 
przesłanki, by przyjąć, Ŝe osoba 
ubiegająca się o azyl naraŜona jest na 
realne ryzyko stania się ofiarą 
nieludzkiego lub poniŜającego 
traktowania lub gdy państwa 
członkowskie wiedzą lub powinny 
wiedzieć, Ŝe taki kraj trzeci bierze udział w 
praktykach sprzecznych z zasadą non-
refoulement. 

(6) Ewentualne istnienie porozumienia 
między państwem członkowskim i krajem 
trzecim nie moŜe zwalniać państw 
członkowskich z zobowiązań 
wynikających z prawa międzynarodowego 
i prawa Unii, w szczególności 
przestrzegania zasady non-refoulement, 
gdy wiedzą lub powinny wiedzieć o tym, 
Ŝe braki systemowe w procedurze azylowej 
oraz w warunkach przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl w takim kraju 
trzecim uniemoŜliwiają dokonanie 
indywidualnej, sprawiedliwej i skutecznej 
oceny lub gdy państwa członkowskie 
wiedzą lub powinny wiedzieć, Ŝe taki kraj 
trzeci bierze udział w praktykach 
sprzecznych z zasadą non-refoulement. 
Jednostki państw członkowskich lub 
Agencji powinny teŜ kierować się 
zasadami prawa unijnego i 
międzynarodowego w razie interwencji na 
wodach terytorialnych państw trzecich, na 
których przewidziane są odmienne 
uregulowania. 

Uzasadnienie 

NaleŜy unikać odsyłania osób potrzebujących ochrony do krajów, w których brak odpowiednich 
procedur umoŜliwiających złoŜenie wniosku o ochronę międzynarodową. 
 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) W duchu art. 80 TFUE stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 604/201314b 
nie powinno uniemoŜliwiać państwom 
członkowskim stosowania, na zasadzie 
dobrowolności, systemu relokacji 
migrantów i osób ubiegających się o azyl. 
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 _________________ 

 14b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złoŜonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 
z 29.6.2013, s. 31). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W trakcie przeprowadzania operacji 
ochrony granic na morzu moŜe wystąpić 
konieczność udzielenia pomocy osobom 
znajdującym się w sytuacji zagroŜenia. 
Zgodnie z prawem międzynarodowym 
kaŜde państwo zobowiązuje kapitana 
statku pływającego pod jego banderą, o ile 
jest to dla niego moŜliwe bez naraŜania na 
powaŜne niebezpieczeństwo statku, załogi i 
pasaŜerów, do udzielenia pomocy kaŜdej 
napotkanej na morzu osobie zagroŜonej 
utratą Ŝycia oraz do moŜliwie najszybszego 
pośpieszenia na ratunek osobom 
znajdującym się w sytuacji zagroŜenia na 
morzu. Takiej pomocy naleŜy udzielić bez 
względu na obywatelstwo lub status osób 
jej wymagających lub bez względu na 
okoliczności, w jakich osoby te zostały 
znalezione. 

(7) W trakcie przeprowadzania operacji 
ochrony granic na morzu moŜe wystąpić 
konieczność udzielenia pomocy osobom 
znajdującym się w sytuacji zagroŜenia. 
Zgodnie z prawem międzynarodowym 
kaŜde państwo zobowiązuje kapitana 
statku pływającego pod jego banderą, o ile 
jest to dla niego moŜliwe bez naraŜania na 
powaŜne niebezpieczeństwo statku, załogi i 
pasaŜerów, do aktywnego i niezwłocznego 
udzielenia pomocy kaŜdej napotkanej na 
morzu osobie zagroŜonej utratą Ŝycia oraz 
do moŜliwie najszybszego pośpieszenia na 
ratunek osobom znajdującym się w sytuacji 
zagroŜenia na morzu. Takiej pomocy 
naleŜy udzielić bez względu na 
obywatelstwo lub status osób jej 
wymagających lub bez względu na 
okoliczności, w jakich osoby te zostały 
znalezione. Zgodnie z powyŜszym nie 
stosuje się Ŝadnych środków, w tym 
postępowań karnych i sankcji, 
odstraszających kapitanów statków od 
udzielania pomocy osobom znajdującym 
się w sytuacji zagroŜenia na morzu. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Jasne przepisy powinny 
zagwarantować łatwe i szybkie wskazanie 
właściwego ratowniczego centrum 
koordynacyjnego w przypadku wykrycia 
osób znajdujących się w sytuacji 
zagroŜenia na morzu. W przypadku 
wątpliwości, np. kiedy łódź dryfuje między 
róŜnymi rejonami działań poszukiwawczo-
ratowniczych, międzynarodowe centrum 
koordynacyjne powinno wskazać właściwe 
ratownicze centrum koordynacyjne. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Przy sprowadzaniu na ląd 
przechwyconych lub uratowanych osób w 
danym państwie członkowskim Agencja i 
państwa członkowskie powinny w pełni 
przestrzegać zasady solidarności i 
sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności zgodnie z art. 80 
TFUE. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
2007/2004 operacje w zakresie ochrony 
granic koordynowane przez Agencję są 
przeprowadzane zgodnie z planem 
operacyjnym. Zgodnie z powyŜszym, w 

(9) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
2007/2004 operacje w zakresie ochrony 
granic koordynowane przez Agencję są 
przeprowadzane zgodnie z planem 
operacyjnym. Zgodnie z powyŜszym, w 
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odniesieniu do operacji na morzu, plan 
operacyjny powinien zawierać 
szczegółowe informacje dotyczące 
stosowania właściwej jurysdykcji i 
ustawodawstwa na obszarze 
geograficznym, na którym odbywa się 
wspólna operacja lub projekt pilotaŜowy, 
w tym równieŜ odniesienia do prawa 
międzynarodowego i prawa Unii 
dotyczącego przechwytywania, 
ratownictwa na morzu i sprowadzania na 
ląd. Z drugiej strony rozporządzenie to 
reguluje kwestie przechwytywania, 
ratownictwa na morzu i sprowadzania na 
ląd w kontekście operacji w zakresie 
ochrony granic morskich koordynowanych 
przez Agencję. 

odniesieniu do operacji na morzu, plan 
operacyjny powinien zawierać 
szczegółowe informacje dotyczące 
stosowania właściwej jurysdykcji i 
ustawodawstwa na obszarze 
geograficznym, na którym odbywa się 
wspólna operacja, projekt pilotaŜowy lub 
szybka interwencja, w tym równieŜ 
odniesienia do prawa międzynarodowego i 
prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 
ratownictwa na morzu i sprowadzania na 
ląd. Powinno ono równieŜ określać 
przepisy i procedury zapewniające 
identyfikację w trakcie operacji osób 
potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, ofiar handlu ludźmi, 
nieletnich bez opieki i innych osób 
naraŜonych na zagroŜenia oraz udzielenie 
im odpowiedniej pomocy, w tym dostępu 
do ochrony międzynarodowej. Z drugiej 
strony rozporządzenie to reguluje kwestie 
przechwytywania, ratownictwa na morzu i 
sprowadzania na ląd w kontekście operacji 
w zakresie ochrony granic morskich 
koordynowanych przez Agencję zgodnie z 
prawem międzynarodowym i prawami 
podstawowymi. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami zawartymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, przede 
wszystkim: prawem do Ŝycia, zasadą 
godności ludzkiej, zakazem tortur i 
nieludzkiego lub poniŜającego traktowania 
i karania, prawem do wolności i 
bezpieczeństwa, zasadą non-refoulement, 
zasadą niedyskryminacji, prawem do 
skutecznego środka prawnego, prawem do 
azylu oraz prawami dziecka.  

(11) Niniejsze rozporządzenie przestrzega 
praw podstawowych i zasad zawartych w 
art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE) oraz w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, przede wszystkim: 
prawa do godności ludzkiej, prawa do 
Ŝycia, zakazu tortur i nieludzkiego lub 
poniŜającego traktowania i karania, zakazu 
handlu ludźmi, prawa do wolności i 
bezpieczeństwa, prawa do ochrony danych 
osobowych, prawa do azylu i ochrony 
przed odesłaniem i wydaleniem, zasady 
non-refoulement, zasady niedyskryminacji, 
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prawa do skutecznego środka prawnego, 
prawa do azylu oraz praw dziecka. 
Niniejsze rozporządzenie powinno być 
stosowane przez państwa członkowskie i 
Agencję zgodnie z tymi prawami i 
zasadami. Niniejsze rozporządzenie 
przestrzega równieŜ praw człowieka i 
podstawowych wolności określonych w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Niniejsze rozporządzenie nie 
wyklucza moŜliwości określenia w 
odnośnych planach operacyjnych 
szczegółowych sposobów przeprowadzania 
wspólnych działań na morzu z 
uwzględnieniem konkretnych wymogów i 
specyfiki kontekstu, w jakim interweniują 
państwa członkowskie. 

Uzasadnienie 

Niniejsze rozporządzenie stwarza ramy prawne odniesienia, które powinny umoŜliwić 
państwom członkowskim określenie – z odpowiednim stopniem elastyczności – szczegółów 
operacji w planach operacyjnych. 
 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 4 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie 
uczestniczące w operacji morskiej poprzez 
zapewnienie zasobów materialnych lub 
ludzkich i niebędące przyjmującym 
państwem członkowskim; 

4) „uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie 
uczestniczące w operacji morskiej poprzez 
zapewnienie wyposaŜenia technicznego 
lub straŜy granicznej i innego personelu, 
ale niebędące przyjmującym państwem 
członkowskim; 
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Uzasadnienie 

Sformułowanie naleŜy dostosować do słownictwa zawartego w rozporządzeniu w sprawie 
Fronteksu. NaleŜy zadbać o to, aby wdraŜanie zobowiązań na mocy międzynarodowego prawa 
dotyczącego uchodźców i prawa humanitarnego stanowiło część planu operacyjnego. 
 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a) „plan operacyjny” oznacza plan 
operacyjny, o którym mowa w art. 3a lub 
8e rozporządzenia (WE) nr 2007/2004; 

Uzasadnienie 

Jako Ŝe w art. 10 stosuje się termin „plan operacyjny”, naleŜy sprecyzować, do czego się on 
odnosi. 
 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 11 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „bezpieczne miejsce” oznacza miejsce, 
w którym uznaje się, Ŝe kończą się 
operacje ratunkowe i w którym nie ma 
zagroŜenia dla bezpieczeństwa lub Ŝycia 
ocalałych osób, w tym dla ochrony ich 
praw podstawowych, w którym moŜliwe 
jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 
człowieka oraz z którego moŜliwe jest 
zorganizowanie transportu ocalałych osób 
do następnego lub ostatecznego miejsca 
docelowego; 

11) „bezpieczne miejsce” oznacza miejsce, 
w którym uznaje się, Ŝe kończą się 
operacje ratunkowe, i w którym nie ma 
zagroŜenia dla bezpieczeństwa lub Ŝycia 
ocalałych osób, a takŜe dla ochrony ich 
praw podstawowych, w którym moŜliwe 
jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 
człowieka oraz z którego moŜliwe jest 
zorganizowanie transportu ocalałych osób 
do następnego lub ostatecznego miejsca 
docelowego, zgodnie z zasadą non-
refoulement; 

Uzasadnienie 

Konieczna jest jasna definicja „bezpiecznego miejsca”, jako Ŝe stanowi to jedną z głównych 
kwestii w ramach zobowiązań w zakresie poszukiwania i ratownictwa na mocy prawa 
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międzynarodowego. 
 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki podejmowane do celów operacji na 
morzu naleŜy realizować w sposób 
niezagraŜający bezpieczeństwu 
przechwyconych lub uratowanych osób ani 
bezpieczeństwu jednostek uczestniczących. 

Środki podejmowane do celów operacji na 
morzu naleŜy realizować w sposób 
zapewniający w kaŜdym wypadku 
bezpieczeństwo przechwyconych lub 
uratowanych osób i bezpieczeństwo 
jednostek uczestniczących. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nikt nie moŜe zostać sprowadzony na 
ląd ani w Ŝaden inny sposób przekazany 
władzom w kraju, w którym istnieje 
powaŜne ryzyko, Ŝe taka osoba moŜe 
zostać naraŜona na karę śmierci, tortury lub 
inne nieludzkie bądź poniŜające 
traktowanie lub ukaranie bądź gdy istnieje 
powaŜne ryzyko, Ŝe zostanie ona z takiego 
kraju wydalona, deportowana bądź 
poddana ekstradycji do innego kraju 
wbrew zasadzie non-refoulement. Przed 
podjęciem decyzji o sprowadzeniu na ląd 
w kraju trzecim jednostki uczestniczące 
uwzględniają ogólną sytuację panującą w 
tym kraju trzecim; 

1. Nikt nie moŜe zostać sprowadzony na 
ląd ani być w jego kierunku kierowany, 
ani w Ŝaden inny sposób przekazany 
władzom lub zmuszony do wjazdu do 
kraju, w którym istnieje powaŜne ryzyko, 
Ŝe taka osoba moŜe zostać naraŜona na 
karę śmierci, tortury lub inne nieludzkie 
bądź poniŜające traktowanie lub ukaranie 
lub w którym jej Ŝycie lub wolność byłyby 
zagroŜone z powodu rasy, religii, 
obywatelstwa, orientacji seksualnej, 
przynaleŜności do określonej grupy 
społecznej czy poglądów politycznych, 
bądź gdy istnieje powaŜne ryzyko, Ŝe 
zostanie ona z takiego kraju wydalona, 
deportowana bądź poddana ekstradycji do 
innego kraju wbrew zasadzie non-
refoulement. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed podjęciem decyzji o sprowadzeniu 
na ląd w kraju trzecim jednostki 
uczestniczące uwzględniają ogólną 
sytuację panującą w tym kraju trzecim; 
osób przechwyconych lub uratowanych nie 
wolno sprowadzać na ląd takiego kraju 
trzeciego, jeśli przyjmujące państwo 
członkowskie lub uczestniczące państwa 
członkowskie posiadają lub powinny 
posiadać wiedzę o tym, Ŝe taki kraj trzeci 
uczestniczy w praktykach opisanych w ust. 
1. 

2. Przed operacją na morzu oraz w trakcie 
jej trwania przyjmujące państwo 
członkowskie i uczestniczące państwa 
członkowskie badają ogólną sytuację w 
ościennych państwach trzecich oraz 
istnienie umów i projektów w sprawie 
migracji i azylu, realizowanych zgodnie z 
prawem Unii i za pomocą środków 
unijnych. Osób przechwyconych lub 
uratowanych nie wolno sprowadzać na ląd, 
kierować, przekazywać władzom lub 
zmuszać do wjazdu na terytorium państwa 
trzeciego, jeśli przyjmujące państwo 
członkowskie, uczestniczące państwa 
członkowskie lub Agencja posiadają lub 
powinny posiadać wiedzę o tym, Ŝe takie 
państwo trzecie uczestniczy w praktykach 
opisanych w ust. 1. Te państwa 
członkowskie dostarczają te informacje 
jednostkom uczestniczącym. W tym celu 
wykorzystują informacje oparte na 
szeregu źródeł, w tym zwłaszcza od innych 
państw członkowskich, Europejskiej 
SłuŜby Działań Zewnętrznych, 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu, Agencji, Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców oraz innych właściwych 
organizacji międzynarodowych i 
pozarządowych. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku sprowadzenia na ląd w 
kraju trzecim jednostki uczestniczące 

3. RozwaŜając sprowadzenie na ląd w 
państwie trzecim lub w przypadkach 
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ustalają toŜsamość przechwyconych lub 
uratowanych osób oraz w miarę 
moŜliwości oceniają ich osobistą sytuację 
przed sprowadzeniem na ląd. Jednostki te 
w odpowiedni sposób informują osoby 
przechwycone lub uratowane o miejscu 
sprowadzenia na ląd oraz umoŜliwiają im 
podanie wszelkich powodów 
uzasadniających przypuszczenie, Ŝe 
sprowadzenie na ląd w planowanym 
miejscu stanowiłoby naruszenie zasady 
non-refoulement. 

określonych w art. 6 ust. 1a lit. b) lub w 
art. 7 ust. 1a lit. b), jednostki uczestniczące 
ustalają toŜsamość przechwyconych lub 
uratowanych osób oraz oceniają ich 
osobistą sytuację, w tym stan ich zdrowia i 
inne okoliczności, które mogą 
spowodować ich naraŜenie na zagroŜenie 
lub konieczność objęcia ich ochroną 
międzynarodową, przed podjęciem decyzji. 
Jednostki te informują osoby 
przechwycone lub uratowane o miejscu 
sprowadzenia na ląd w języku, który osoby 
te rozumieją lub co do którego moŜna w 
uzasadniony sposób spodziewać się, Ŝe jest 
dla nich zrozumiały, oraz umoŜliwiają im 
podanie wszelkich powodów 
uzasadniających przypuszczenie, Ŝe 
sprowadzenie na ląd w planowanym 
miejscu stanowiłoby naruszenie zasady 
non-refoulement. Dalsze szczegóły są 
określone w planie operacyjnym. 
 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W trakcie całej operacji na morzu 
jednostki uczestniczące uwzględniają 
specjalne potrzeby dzieci, ofiar handlu 
ludźmi, osób potrzebujących pilnej 
pomocy medycznej, osób potrzebujących 
ochrony międzynarodowej, a takŜe innych 
osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji. 

4. W trakcie całej operacji na morzu 
jednostki uczestniczące uwzględniają 
specjalne potrzeby dzieci, ofiar handlu 
ludźmi, osób potrzebujących pilnej 
pomocy medycznej, osób 
niepełnosprawnych, osób potrzebujących 
ochrony międzynarodowej, a takŜe innych 
osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji. W tym celu jednostki 
uczestniczące powinny mieć moŜliwość 
korzystania z usług lekarzy, tłumaczy 
ustnych oraz innych właściwych 
specjalistów. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku gdy istnieją przesłanki, 
aby sądzić, Ŝe sprowadzenie na ląd w 
planowanym miejscu osób 
przechwyconych lub uratowanych naruszy 
zasadę non-refoulement, jednostki 
uczestniczące nie powinny przekazywać 
danych osobowych tych osób władzom 
kraju pochodzenia lub władzom innych 
państw trzecich. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu dostosowanie rozporządzenia do wspólnych wytycznych dotyczących 
ratownictwa na morzu opracowanych przez Międzynarodową Organizację Morską, 
Międzynarodową Izbę śeglugi i UNHCR. 
 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Jednostki uczestniczące traktują 
wszystkie osoby na pokładzie w 
humanitarny sposób. 

Uzasadnienie 

Poprawki dostosowują rozporządzenie do art. 9 Protokołu przeciwko przemytowi migrantów. 
 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. StraŜ graniczna biorąca udział w 
operacji na morzu przechodzi szkolenie 
obejmujące wiedzę na temat stosownych 
praw podstawowych, przepisów prawa 
uchodźców oraz międzynarodowych 
przepisów prawnych w dziedzinie 

5. Wszyscy funkcjonariusze straŜy 
granicznej i inny personel państw 
członkowskich powinien przejść, przed 
udziałem w operacji na morzu, szkolenie z 
odnośnych przepisów prawa unijnego i 
międzynarodowego, w tym praw 
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poszukiwania i ratownictwa. podstawowych, praw dziecka i przepisów 
dotyczących dostępu do ochrony 
międzynarodowej i wytycznych w celu 
identyfikacji osób ubiegających się o 
ochronę oraz przekierowania ich do 
odpowiednich słuŜb, oraz 
międzynarodowych przepisów w 
dziedzinie poszukiwania i ratownictwa. W 
skład kaŜdej jednostki uczestniczącej 
wchodzi co najmniej jedna osoba 
posiadająca przeszkolenie medyczne.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Po wykryciu obecności statku 
podejrzanego o przekroczenie lub zamiar 
przekroczenia granicy w nielegalny 
sposób, jednostki uczestniczące zbliŜają się 
do niego w celu jego zidentyfikowania i 
ustalenia przynaleŜności państwowej; do 
czasu podjęcia dalszych działań statek taki 
obserwowany jest z rozsądnej odległości. 
Jednostki uczestniczące niezwłocznie 
przekazują informacje o statku do 
międzynarodowego centrum 
koordynacyjnego. 

1. Po wykryciu obecności statku 
podejrzanego o przekroczenie lub zamiar 
przekroczenia granicy w nielegalny 
sposób, jednostki uczestniczące zbliŜają się 
do niego w celu jego zidentyfikowania i 
ustalenia przynaleŜności państwowej; do 
czasu podjęcia dalszych działań statek taki 
obserwowany jest z rozsądnej odległości 
oraz przy podjęciu naleŜytych środków 
ostroŜności. Jednostki uczestniczące 
niezwłocznie przekazują informacje o 
statku do międzynarodowego centrum 
koordynacyjnego, w tym informacje o 
sytuacji osób przebywających na 
pokładzie, zwłaszcza jeŜeli ich Ŝycie lub 
zdrowie są bezpośrednio zagroŜone. 
Centrum to przekazuje informacje 
krajowemu centrum koordynacyjnemu 
przyjmującego państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli statek ma zamiar wpłynąć lub 
wpłynął na morze terytorialne lub do strefy 

2. JeŜeli statek ma zamiar wpłynąć lub 
wpłynął na morze terytorialne lub do strefy 
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przyległej państwa członkowskiego 
nieuczestniczącego w operacji na morzu, 
jednostki uczestniczące przekazują 
informacje o statku do międzynarodowego 
centrum koordynacyjnego, które z kolei 
przekazuje je krajowemu centrum 
koordynacyjnemu zainteresowanego 
państwa członkowskiego. 

przyległej – jeŜeli jest ona oficjalnie 
ogłoszona – państwa członkowskiego 
nieuczestniczącego w operacji na morzu, 
jednostki uczestniczące przekazują 
informacje o statku do międzynarodowego 
centrum koordynacyjnego, które z kolei 
przekazuje je krajowemu centrum 
koordynacyjnemu zainteresowanego 
państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jednostki uczestniczące przekazują 
informacje o kaŜdym statku podejrzanym o 
udział w nielegalnych działaniach na 
morzu nieobjętych zakresem operacji na 
morzu do międzynarodowego centrum 
koordynacyjnego, które z kolei przekazuje 
te informacje do krajowego centrum 
koordynacyjnego zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub 
zainteresowanych państw członkowskich. 

3. Jednostki uczestniczące przekazują 
informacje o kaŜdym statku podejrzanym o 
udział w nielegalnych działaniach na 
morzu, które nie są objęte zakresem 
operacji na morzu, do międzynarodowego 
centrum koordynacyjnego, które z kolei 
przekazuje te informacje do krajowego 
centrum koordynacyjnego 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
lub zainteresowanych państw 
członkowskich. W razie konieczności i w 
celach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu władze zainteresowanych 
państw członkowskich i Agencja 
wykorzystują ramy EUROSUR-u. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na morzu terytorialnym przyjmującego 
państwa członkowskiego lub 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
jednostki uczestniczące podejmują co 
najmniej jeden z wymienionych poniŜej 
środków, gdy zachodzą uzasadnione 
przesłanki, by przypuszczać, Ŝe statek 

1. Na morzu terytorialnym przyjmującego 
państwa członkowskiego lub 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
jednostki uczestniczące podejmują co 
najmniej jeden z wymienionych poniŜej 
środków – z zastrzeŜeniem udzielenia 
zgody przez państwo członkowskie, do 
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przewozi osoby zamierzające obejść 
kontrolę na przejściach granicznych lub 
uczestniczy w przemycie migrantów drogą 
morską: 

którego naleŜy morze terytorialne – gdy 
zachodzą uzasadnione przesłanki, by 
przypuszczać, Ŝe statek przewozi osoby 
zamierzające obejść kontrolę na 
przejściach granicznych lub uczestniczy w 
przemycie migrantów drogą morską: 

a) Ŝądanie informacji i dokumentacji o 
prawie własności, rejestracji i aspektach 
związanych z podróŜą, jak równieŜ 
informacji o toŜsamości, obywatelstwie i 
innych istotnych danych osób znajdujących 
się na pokładzie; 

a) Ŝądanie informacji i dokumentacji o 
prawie własności, rejestracji i aspektach 
związanych z podróŜą, jak równieŜ 
informacji o toŜsamości, obywatelstwie i 
innych istotnych danych osób znajdujących 
się na pokładzie, w tym o stanie zdrowia, 
aby ocenić, czy na pokładzie znajdują się 
osoby o specjalnych potrzebach 
medycznych; 

b) zatrzymanie statku, wejście na jego 
pokład, przeszukanie statku, jego ładunku, 
a takŜe przeszukanie i przesłuchanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

b) zatrzymanie statku, wejście na jego 
pokład, przeszukanie statku, jego ładunku, 
a takŜe przeszukanie i przesłuchanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

c) poinformowanie osób na pokładzie, Ŝe 
mogą nie być upowaŜnione do 
przekroczenia granicy oraz Ŝe osobom 
kierującym statkiem mogą grozić kary za 
umoŜliwienie podróŜy; 

c) poinformowanie osób na pokładzie, 
dlaczego mogą nie być upowaŜnione do 
przekroczenia granicy oraz Ŝe osobom 
kierującym statkiem mogą grozić kary za 
umoŜliwienie podróŜy. 

 1a. JeŜeli podejrzenie, Ŝe statek przewozi 
osoby zamierzające obejść kontrole na 
przejściach granicznych lub uczestniczy w 
przemycie migrantów drogą morską, 
okaŜe się uzasadnione, przyjmujące 
państwo członkowskie lub uczestniczące 
państwo członkowskie, do którego naleŜy 
morze terytorialne, moŜe zastosować co 
najmniej jeden z następujących środków: 

d) przejęcie statku i zatrzymanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

a) przejęcie statku i zatrzymanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

e) nakazanie statkowi, aby zmienił kurs i 
skierował się poza dane morza terytorialne 
lub daną strefę przyległą lub ku celowi 
innemu niŜ dane morza terytorialne lub 
dana strefa przyległa, w tym eskortowanie 
statku lub pozostanie w jego pobliŜu, 
dopóki nie przyjmie takiego kursu; 

b) nakazanie statkowi, aby zmienił kurs i 
skierował się poza dane morza terytorialne 
lub daną strefę przyległą lub ku celowi 
innemu niŜ dane morza terytorialne lub 
dana strefa przyległa, w tym eskortowanie 
statku lub pozostanie w jego pobliŜu, 
dopóki nie przyjmie takiego kursu; 

f) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub innego państwa członkowskiego 
uczestniczącego w operacji lub 

c) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub innego państwa członkowskiego 
uczestniczącego w operacji lub 
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nadbrzeŜnego państwa członkowskiego. nadbrzeŜnego państwa członkowskiego, 
zgodnie z planem operacyjnym. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Środki opisane w ust. 1a lit. b) mogą 
być przyjęte jedynie wówczas, gdy 
jednostka uczestnicząca:  

 (i) upewni się, Ŝe statek nie jest zmuszony 
wpłynąć na terytorium państwa trzeciego z 
naruszeniem art. 4 ust. 1, oraz  

 (ii) zastosowała, w stosownym przypadku, 
środki przewidziane w art. 4 ust. 3 i 4. 

 Zastosowanie ma art. 6 dyrektywy 
2013/32/UE. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
Ŝe statek, który nie posiada przynaleŜności 
państwowej lub który moŜna uznać za 
statek bez przynaleŜności państwowej, 
przewozi osoby zamierzające obejść 
kontrolę na przejściach granicznych lub 
uczestniczy w przemycie migrantów drogą 
morską, przyjmujące państwo 
członkowskie lub uczestniczące państwo 
członkowskie, na którego morzu 
terytorialnym dochodzi do przechwycenia 
takiego statku bezpaństwowego, zezwala 
jednostce uczestniczącej na zatrzymanie go 
i podjęcie wszelkich środków określonych 
w ust. 1 oraz udziela jej odnośnych 
instrukcji. 

3. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
Ŝe statek bezpaństwowy przewozi osoby 
zamierzające obejść kontrolę na 
przejściach granicznych lub uczestniczy w 
przemycie migrantów drogą morską, 
przyjmujące państwo członkowskie lub 
uczestniczące państwo członkowskie, na 
którego morzu terytorialnym dochodzi do 
przechwycenia takiego statku 
bezpaństwowego, zezwala jednostce 
uczestniczącej na zatrzymanie go i 
podjęcie wszelkich środków określonych w 
ust. 1 oraz udziela jej odnośnych instrukcji. 

 



 

 
 PE533.747/ 22 

 PL 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie i Agencja 
zobowiązane są do przestrzegania 
dorobku prawnego w dziedzinie azylu, a w 
szczególności przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/32/UE w sprawie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej w odniesieniu do 
wniosków o ochronę międzynarodową 
złoŜonych na terytorium państw 
członkowskich, w tym na granicy, na 
wodach terytorialnych lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na morzu pełnym jednostki 
uczestniczące podejmują jeden lub więcej z 
wymienionych poniŜej środków, jeśli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe 
statek uczestniczy w przemycie migrantów 
drogą morską, pod warunkiem uzyskania 
zezwolenia od państwa bandery zgodnie z 
Protokołem przeciwko przemytowi 
migrantów: 

1. Na morzu pełnym jednostki 
uczestniczące podejmują jeden lub więcej z 
wymienionych poniŜej środków, jeśli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe 
statek uczestniczy w przemycie migrantów 
drogą morską, pod warunkiem uzyskania 
zezwolenia od państwa bandery zgodnie z 
Protokołem przeciwko przemytowi 
migrantów: 

a) Ŝądanie informacji i dokumentacji o 
prawie własności, rejestracji i aspektach 
związanych z podróŜą, jak równieŜ 
informacji o toŜsamości, obywatelstwie i 
innych istotnych danych osób znajdujących 
się na pokładzie; 

a) Ŝądanie informacji i dokumentacji o 
prawie własności, rejestracji i aspektach 
związanych z podróŜą, jak równieŜ 
informacji o toŜsamości, obywatelstwie i 
innych istotnych danych osób znajdujących 
się na pokładzie, w tym o stanie zdrowia, 
aby ocenić, czy na pokładzie znajdują się 
osoby o specjalnych potrzebach 
medycznych; 

b) zatrzymanie statku, wejście na jego b) zatrzymanie statku, wejście na jego 
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pokład, przeszukanie statku, jego ładunku, 
a takŜe przeszukanie i przesłuchanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

pokład, przeszukanie statku, jego ładunku, 
a takŜe przeszukanie i przesłuchanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

c) poinformowanie osób na pokładzie, Ŝe 
mogą nie być upowaŜnione do 
przekroczenia granicy oraz Ŝe osobom 
kierującym statkiem mogą grozić kary za 
umoŜliwienie podróŜy; 

c) poinformowanie osób na pokładzie, 
dlaczego mogą nie być upowaŜnione do 
przekroczenia granicy oraz Ŝe osobom 
kierującym statkiem mogą grozić kary za 
umoŜliwienie podróŜy; 

 1a. JeŜeli podejrzenie, Ŝe statek 
uczestniczy w przemycie migrantów drogą 
morską, okaŜe się uzasadnione, jednostka 
uczestnicząca moŜe zastosować co 
najmniej jeden z wymienionych poniŜej 
środków, pod warunkiem uzyskania 
zezwolenia od państwa bandery zgodnie z 
Protokołem przeciwko przemytowi 
migrantów: 

d) przejęcie statku i zatrzymanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

a) przejęcie statku i zatrzymanie osób 
znajdujących się na pokładzie; 

e) nakazanie statkowi, aby zmienił kurs i 
skierował się poza dane morza 
terytorialne lub daną strefę przyległą lub 
ku celowi innemu niŜ dane morza 
terytorialne lub dana strefa przyległa, w 
tym eskortowanie statku lub pozostanie w 
jego pobliŜu, dopóki nie przyjmie takiego 
kursu; 

 

f) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
kraju trzeciego albo przekazanie statku lub 
osób znajdujących się na jego pokładzie 
władzom kraju trzeciego; 

b) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
państwa trzeciego albo przekazanie statku 
lub osób znajdujących się na jego 
pokładzie władzom państwa trzeciego; 

g) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub innego państwa członkowskiego 
uczestniczącego w operacji. 

c) skierowanie statku lub osób 
znajdujących się na jego pokładzie do 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub innego państwa członkowskiego 
uczestniczącego w operacji. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Środki opisane w ust. 1a lit. b) mogą 
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być przyjęte jedynie wówczas, gdy 
jednostka uczestnicząca:  

 (i) upewni się, Ŝe statek nie jest zmuszony 
wpłynąć na terytorium państwa trzeciego z 
naruszeniem art. 4 ust. 1, oraz  

 (ii) przeprowadziła, w stosownym 
przypadku, działania przewidziane w art. 4 
ust. 3 i 4. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. W przypadku istnienia uzasadnionych 
przesłanek, by podejrzewać, Ŝe statek 
uczestniczy w przemycie ludzi i nielegalnej 
imigracji, ofiarom naleŜy udzielić pomocy. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. JeŜeli istnieją uzasadnione przesłanki, by 
przypuszczać, Ŝe statek, mimo podnoszenia 
obcej bandery lub odmowy wywieszenia 
swojej bandery, ma w rzeczywistości taką 
samą przynaleŜność państwową jak 
jednostka uczestnicząca w działaniach, 
jednostka ta weryfikuje prawo statku do 
posługiwania się podnoszoną przez niego 
banderą. W tym celu moŜe zbliŜyć się do 
statku, wobec którego zachodzą 
wspomniane podejrzenia. JeŜeli po kontroli 
dokumentów podejrzenie nadal się 
utrzymuje, jednostka uczestnicząca w 
operacji przystępuje do dalszej kontroli 
pokładu statku, którą przeprowadza z jak 
największą uwagą. Odpowiednią drogą 
podejmuje się kontakt z uczestniczącym 
państwem członkowskim, pod którego 

4. JeŜeli istnieją uzasadnione przesłanki, by 
przypuszczać, Ŝe statek, mimo podnoszenia 
obcej bandery lub odmowy wywieszenia 
swojej bandery, ma w rzeczywistości taką 
samą przynaleŜność państwową jak 
jednostka uczestnicząca w działaniach, 
jednostka ta weryfikuje prawo statku do 
posługiwania się podnoszoną przez niego 
banderą. W tym celu moŜe zbliŜyć się do 
statku, wobec którego zachodzą 
wspomniane podejrzenia. JeŜeli po kontroli 
dokumentów podejrzenie nadal się 
utrzymuje, jednostka uczestnicząca w 
operacji przystępuje do dalszej kontroli 
pokładu statku, którą przeprowadza się z 
jak największą uwagą. Odpowiednią drogą 
podejmuje się kontakt z uczestniczącym 
państwem członkowskim, pod którego 
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banderą rzekomo taki statek pływa. banderą rzekomo taki statek pływa. 

Uzasadnienie 

Korekta językowa. 
 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 8 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. JeŜeli istnieją uzasadnione przesłanki, by 
podejrzewać, Ŝe statek, który nie posiada 
przynaleŜności państwowej lub który moŜe 
zostać uznany za taki, uczestniczy w 
przemycie migrantów drogą morską, 
jednostka uczestnicząca moŜe wejść na 
pokład i zatrzymać statek w celu 
sprawdzenia jego bezpaństwowości. Jeśli 
podejrzenia okaŜą się zasadne, moŜna 
podjąć dalsze stosowne środki określone w 
ust. 1 zgodnie z przepisami prawa 
krajowego i międzynarodowego. 

8. JeŜeli istnieją uzasadnione przesłanki, by 
podejrzewać, Ŝe statek bezpaństwowy 
uczestniczy w przemycie migrantów drogą 
morską, jednostka uczestnicząca moŜe 
wejść na pokład i przeszukać statek w celu 
sprawdzenia jego bezpaństwowości. Jeśli 
podejrzenia okaŜą się zasadne, moŜna 
podjąć dalsze stosowne środki określone w 
ust. 1 zgodnie z przepisami prawa 
krajowego, unijnego i międzynarodowego. 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ „statek bezpaństwowy” jest zdefiniowany w art. 2, naleŜy stosować ten termin w 
całym tekście. Sformułowania naleŜy dostosować do protokołu z Palermo (art. 8 ust. 7), który 
stanowi, Ŝe w przypadku statku moŜna „wejść na jego pokład i przeszukać go.” 
 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Zgodnie z prawem krajowym wyznacza 
się urzędnika krajowego reprezentującego 
przyjmujące państwo członkowskie lub 
uczestniczące państwo członkowskie w 
międzynarodowym centrum 
koordynacyjnym, który odpowiada za 
wydawanie zezwoleń na weryfikację prawa 
statku do wywieszania bandery danego 

10. Zgodnie z prawem krajowym urzędnik 
krajowy, reprezentujący przyjmujące 
państwo członkowskie lub uczestniczące 
państwo członkowskie w 
międzynarodowym centrum 
koordynacyjnym, odpowiada za ułatwienie 
kontaktów z właściwymi władzami 
zainteresowanego państwa 
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państwa członkowskiego lub na 
podejmowanie wszelkich środków 
określonych w ust. 1. 

członkowskiego w zakresie ubiegania się o 
zezwolenie na weryfikację prawa statku do 
wywieszania jego bandery lub na 
podejmowanie wszelkich środków 
określonych w ust. 1. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W strefie przyległej do morza 
terytorialnego państwa członkowskiego, 
które jest przyjmującym państwem 
członkowskim lub uczestniczącym 
państwem członkowskim, środki określone 
w art. 6 ust. 1 podejmuje się zgodnie z art. 
6 ust. 2. 

1. W oficjalnie ogłoszonej strefie 
przyległej do morza terytorialnego państwa 
członkowskiego, które jest przyjmującym 
państwem członkowskim lub 
uczestniczącym państwem członkowskim, 
środki określone w art. 6 ust. 1 podejmuje 
się zgodnie z art. 6 ust. 1b i ust. 2 oraz z 
art. 4. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 33 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza konieczne jest oficjalne 
ogłoszenie strefy przyległej, aby państwo nadbrzeŜne miało prawo wykonywania kontroli 
przepływających statków, w celu zapobiegania naruszaniu jego przepisów celnych, 
skarbowych, sanitarnych lub imigracyjnych oraz karania za takie przestępstwa. 
 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Przed operacją na morzu państwa 
członkowskie zapewniają, Ŝe ich jednostki 
uczestniczące dbają o respektowanie 
obowiązku udzielenia pomocy kaŜdemu 
statkowi lub kaŜdej osobie znajdującej się 
w sytuacji zagroŜenia na morzu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
międzynarodowych konwencji o 
poszukiwaniu i ratownictwie morskim 
oraz o prawach podstawowych. Pomoc 
udzielana jest bez względu na 
obywatelstwo lub status takiej osoby, a 
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takŜe okoliczności, w których dana osoba 
została odnaleziona.  

1. Jednostki uczestniczące w operacji na 
morzu udzielają pomocy kaŜdemu statkowi 
lub kaŜdej osobie znajdującej się w 
sytuacji zagroŜenia na morzu. Pomoc 
udzielana jest bez względu na 
obywatelstwo lub status takiej osoby, a 
takŜe okoliczności, w których dana osoba 
została odnaleziona. 

1. Jednostki uczestniczące w operacji na 
morzu udzielają pomocy kaŜdemu statkowi 
lub kaŜdej osobie znajdującej się w 
sytuacji zagroŜenia na morzu. Pomoc 
udzielana jest bez względu na 
obywatelstwo lub status takiej osoby, a 
takŜe okoliczności, w których dana osoba 
została odnaleziona. 

2. W przypadku zaistnienia w trakcie 
operacji na morzu sytuacji niepewności, 
sytuacji alarmowej lub sytuacji zagroŜenia 
w odniesieniu do statku bądź jakiejkolwiek 
osoby znajdującej się na jego pokładzie, 
jednostka uczestnicząca w działaniach 
powinna przesłać moŜliwie szybko 
wszelkie dostępne informacje do 
ratowniczego centrum koordynacyjnego 
odpowiedzialnego za region działań 
poszukiwawczo-ratowniczych, w którym 
ma miejsce dana sytuacja. 

2. W przypadku zaistnienia w trakcie 
operacji na morzu sytuacji niepewności, 
sytuacji alarmowej lub sytuacji zagroŜenia 
w odniesieniu do statku bądź jakiejkolwiek 
osoby znajdującej się na jego pokładzie, 
jednostka uczestnicząca w działaniach 
powinna przesłać moŜliwie szybko 
wszelkie dostępne informacje do 
ratowniczego centrum koordynacyjnego 
odpowiedzialnego za region działań 
poszukiwawczo-ratowniczych, w którym 
ma miejsce dana sytuacja. 

 3. Aby wspomóc wybór odpowiednich 
procedur działania, jednostki 
uczestniczące rozróŜniają następujące 
rodzaje sytuacji nadzwyczajnych: 

3. Uznaje się, Ŝe statek lub osoby na jego 
pokładzie znajdują się w sytuacji 
niepewności, zwłaszcza gdy: 

a) sytuację niepewności: 

a) istnieją wątpliwości co do 
bezpieczeństwa statku lub osób na jego 
pokładzie; lub 

(i) gdy zgłoszono zaginięcie osoby lub 
opóźnienie statku; lub 

b) brakuje informacji na temat 
przemieszczania się statku lub jego 
połoŜenia. 

(ii) gdy osoba lub statek nie złoŜyły 
spodziewanego raportu o pozycji lub 
raportu bezpieczeństwa; 

4. Uznaje się, Ŝe statek lub osoby na jego 
pokładzie znajdują się w sytuacji 
alarmowej, zwłaszcza gdy: 

b) sytuację alarmową:  

a) istnieją obawy co do bezpieczeństwa 
statku lub osób na jego pokładzie w 
związku z informacjami o wystąpieniu 
powaŜnych trudności, których zakres nie 
wskazuje jednak na prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji zagroŜenia; lub 

(i) gdy wskutek zaistnienia sytuacji 
niepewności próby nawiązania kontaktu z 
osobą lub statkiem nie powiodły się, a na 
pytania skierowane do innych właściwych 
źródeł nie uzyskano odpowiedzi; lub 

b) stwierdza się stały brak informacji na 
temat przemieszczania się statku lub jego 

(ii) gdy napłynęła informacja, z której 
wynika, Ŝe wydajność operacyjna statku 
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połoŜenia. zmalała, jednak nie do tego stopnia, Ŝe 
moŜliwe jest wystąpienie sytuacji 
zagroŜenia;  

5. Uznaje się, Ŝe statek lub osoby na jego 
pokładzie znajdują się w sytuacji 
zagroŜenia, zwłaszcza gdy: 

c) sytuację zagroŜenia: 

a) otrzymano informacje potwierdzające 
fakt, Ŝe statek lub osoba na jego pokładzie 
jest w niebezpieczeństwie i wymaga 
natychmiastowej pomocy; lub 

(i) gdy otrzymano informacje 
potwierdzające fakt, Ŝe osoba lub statek 
jest w niebezpieczeństwie i wymaga 
natychmiastowej pomocy; lub 

b) nie udaje się nawiązać łączności ze 
statkiem, a nieudane działania 
wyjaśniające wskazują na to, Ŝe statek 
prawdopodobnie znajduje się w sytuacji 
zagroŜenia; lub 
 

(ii) gdy wskutek zaistnienia sytuacji 
alarmowej kolejne nieudane próby 
nawiązania łączności z osobą lub ze 
statkiem oraz szersze nieudane działania 
wyjaśniające wskazują na to, Ŝe 
prawdopodobnie zaistniała sytuacja 
zagroŜenia; lub 

c) napływają informacje, z których wynika, 
Ŝe wydajność operacyjna statku zmalała do 
tego stopnia, Ŝe moŜliwe jest wystąpienie 
sytuacji zagroŜenia. 

(iii) gdy napływają informacje, z których 
wynika, Ŝe wydajność operacyjna statku 
zmalała do tego stopnia, Ŝe moŜliwe jest 
wystąpienie sytuacji zagroŜenia. 

6. W trakcie oceny sytuacji do celów ust. 
3–5 jednostki uczestniczące biorą pod 
uwagę wszelkie istotne aspekty, w tym: 

4. W trakcie oceny sytuacji do celów ust. 3 
jednostki uczestniczące biorą pod uwagę 
wszelkie istotne aspekty i przekazują 
wyniki swojej oceny sytuacji 
odpowiedniemu ratowniczemu centrum 
koordynacyjnemu, w tym zwłaszcza: 

a) wystąpienie prośby o pomoc; a) wystąpienie prośby o pomoc; 

b) zdatność statku do Ŝeglugi morskiej i 
prawdopodobieństwo, Ŝe statek nie dotrze 
do miejsca docelowego; 

b) zdatność statku do Ŝeglugi morskiej i 
prawdopodobieństwo, Ŝe statek nie dotrze 
do miejsca docelowego; 

c) liczbę pasaŜerów w stosunku do rodzaju 
statku i jego stanu; 

c) liczbę pasaŜerów w stosunku do rodzaju 
statku i jego stanu (przeciąŜenie); 

d) dostępność zasobów takich jak paliwo, 
woda, Ŝywność, niezbędnych, by dotrzeć 
do brzegu; 

d) dostępność zasobów (paliwa, wody, 
Ŝywności itd.) niezbędnych, by dotrzeć do 
brzegu; 

e) obecność wykwalifikowanej załogi i 
dowództwa statku; 

e) obecność wykwalifikowanej załogi i 
dowództwa statku; 

f) dostępność i wydajność sprzętu 
ratunkowego, nawigacyjnego i 
komunikacyjnego; 

f) dostępność sprzętu ratunkowego, 
nawigacyjnego i komunikacyjnego; 

g) obecności pasaŜerów wymagających 
pilnej pomocy medycznej; 

g) obecność pasaŜerów wymagających 
pilnej pomocy medycznej; 
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h) obecność zmarłych pasaŜerów; h) obecność zmarłych pasaŜerów; 

i) obecność kobiet w ciąŜy lub dzieci; i) obecność kobiet w ciąŜy lub dzieci; 

j) warunki meteorologiczne oraz warunki 
panujące na morzu, w tym prognozy 
pogody i prognozy morskie. 

j) warunki meteorologiczne oraz warunki 
panujące na morzu. 

7. Jednostki uczestniczące bezzwłocznie 
przekazują wyniki swojej oceny sytuacji 
odpowiedzialnemu ratowniczemu centrum 
koordynacyjnemu. Oczekując na 
instrukcje ratowniczego centrum 
koordynacyjnego, jednostki uczestniczące 
podejmują wszelkie stosowne środki 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom objętym działaniami. 

5. Oczekując na instrukcje ratowniczego 
centrum koordynacyjnego, jednostki 
uczestniczące podejmują wszelkie 
stosowne środki niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom objętym 
działaniami. 

8. Istnienie sytuacji zagroŜenia nie jest 
wyłącznie uzaleŜnione od faktu 
wystąpienia faktycznej prośby o pomoc ani 
nią uwarunkowane. W przypadku gdy 
uznano wprawdzie, Ŝe statek znajduje się w 
stanie zagroŜenia, jednak osoby 
przebywające na jego pokładzie odmawiają 
przyjęcia pomocy, jednostka uczestnicząca 
powiadamia ratownicze centrum 
koordynacyjne i kontynuuje wypełnianie 
obowiązku zachowania ostroŜności, 
monitorując statek z rozsądnej odległości 
oraz podejmując wszelkie środki 
niezbędne dla bezpieczeństwa osób 
objętych działaniami, unikając przy tym 
wszelkich działań, które mogłyby 
pogorszyć sytuację bądź zwiększyć 
niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu 
lub utraty Ŝycia. 

6. Istnienie sytuacji zagroŜenia nie jest 
wyłącznie uzaleŜnione od faktu 
wystąpienia faktycznej prośby o pomoc ani 
nią uwarunkowane. W przypadku gdy 
uznano wprawdzie, Ŝe statek znajduje się w 
stanie zagroŜenia, jednak osoby 
przebywające na jego pokładzie odmawiają 
przyjęcia pomocy, jednostka uczestnicząca 
powiadamia ratownicze centrum 
koordynacyjne i kontynuuje wypełnianie 
obowiązku zachowania ostroŜności, 
podejmując wszelkie środki niezbędne dla 
bezpieczeństwa osób objętych działaniami, 
unikając przy tym wszelkich działań, które 
mogłyby pogorszyć sytuację bądź 
zwiększyć niebezpieczeństwo uszczerbku 
na zdrowiu lub utraty Ŝycia. 

9. JeŜeli ratownicze centrum 
koordynacyjne kraju trzeciego 
odpowiedzialnego za dany rejon działań 
poszukiwawczo-ratowniczych nie 
odpowiada na powiadomienie przekazane 
przez jednostkę uczestniczącą, jednostka ta 
powinna skontaktować się z ratowniczym 
centrum koordynacyjnym w przyjmującym 
państwie członkowskim, chyba Ŝe inne 
ratownicze centrum koordynacyjne jest 
lepiej przygotowane do koordynowania 
działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi. 

7. W przypadkach gdy ratownicze centrum 
koordynacyjne państwa trzeciego 
odpowiedzialnego za dany rejon działań 
poszukiwawczo-ratowniczych nie 
odpowiada na powiadomienie przekazane 
przez jednostkę uczestniczącą, jednostka ta 
powinna skontaktować się z ratowniczym 
centrum koordynacyjnym w przyjmującym 
państwie członkowskim. 

10. Jednostki uczestniczące moŜliwie 
szybko powiadamiają międzynarodowe 

8. Międzynarodowe centrum 
koordynacyjne jest moŜliwie szybko 
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centrum koordynacyjne o wszelkich 
kontaktach podejmowanych z ratowniczym 
centrum koordynacyjnym oraz o przebiegu 
podejmowanych przez nie działań. 

informowane o wszelkich kontaktach 
podejmowanych z ratowniczym centrum 
koordynacyjnym oraz o przebiegu działań 
podejmowanych przez jednostkę 
uczestniczącą. 

11. JeŜeli nie moŜna uznać lub nie uznaje 
się juŜ, Ŝe statek znajduje się w sytuacji 
zagroŜenia, lub jeŜeli zakończono działania 
poszukiwawczo-ratownicze, jednostka 
uczestnicząca powinna – w porozumieniu z 
międzynarodowym centrum 
koordynacyjnym – wznowić operację na 
morzu. 

9. JeŜeli nie moŜna uznać lub nie uznaje się 
juŜ, Ŝe statek znajduje się w sytuacji 
zagroŜenia, lub jeŜeli zakończono działania 
poszukiwawczo-ratownicze, jednostka 
uczestnicząca powinna – w porozumieniu z 
międzynarodowym centrum 
koordynacyjnym – wznowić operację na 
morzu. 

Uzasadnienie 

Ust. 3 poprawki kompromisowej jest taki sam jak pkt 4.4 załącznika do Międzynarodowej 
konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, zmienionej w 1998 r. Ust. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 są 
takie same jak – odpowiednio – punkty 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 i 1.6 części II decyzji Rady 
nr 2010/252/UE, w formie przyjętej jednomyślnie przez Radę.  
 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sposoby sprowadzania na ląd osób 
przechwyconych lub uratowanych w 
trakcie operacji na morzu zostają określone 
w planie operacyjnym. Takie sposoby 
sprowadzania na ląd nie skutkują 
nałoŜeniem zobowiązań na państwa 
członkowskie nieuczestniczące w operacji 
na morzu, chyba Ŝe wyraźnie zezwalają 
one na podejmowanie środków na swoim 
morzu terytorialnym lub w swojej strefie 
przyległej zgodnie z art. 6 ust. 4 lub art. 8 
ust. 2. 

1. Sposoby sprowadzania na ląd osób 
przechwyconych lub uratowanych w 
trakcie operacji na morzu zostają określone 
w planie operacyjnym zgodnie z art. 4. 
Takie sposoby sprowadzania na ląd nie 
skutkują nałoŜeniem zobowiązań na 
państwa członkowskie nieuczestniczące w 
operacji na morzu, chyba Ŝe wyraźnie 
zezwalają one na podejmowanie środków 
na swoim morzu terytorialnym lub w 
swojej strefie przyległej zgodnie z art. 6 
ust. 4 lub art. 8 ust. 2. W sposobach 
sprowadzenia na ląd moŜna zaznaczyć, Ŝe 
sprowadzenie na ląd niekoniecznie 
oznacza wyłączną odpowiedzialność 
państwa, na którego terytorium 
sprowadzane są osoby uratowane na 
morzu. 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przechwycenia na morzu 
terytorialnym lub w strefie przyległej 
zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 lub art. 8 
ust. 1 sprowadzenie na ląd ma miejsce w 
przyjmującym państwie członkowskim lub 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
na którego wodach terytorialnych lub w 
którego strefie przyległej dochodzi do 
przechwycenia. 

W przypadku przechwycenia na morzu 
terytorialnym lub w strefie przyległej 
zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 lub art. 8 
ust. 1 sprowadzenie na ląd ma miejsce w 
przyjmującym państwie członkowskim lub 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
na którego morzu terytorialnym lub w 
którego strefie przyległej dochodzi do 
przechwycenia. 

Uzasadnienie 

WyraŜenie „morze terytorialne” jest uŜywane w reszcie tekstu, dlatego naleŜy zastosować ten 
termin równieŜ tutaj. 
 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przechwycenia na morzu 
terytorialnym lub w strefie przyległej 
zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 lub art. 8 
ust. 2 sprowadzenie na ląd ma miejsce w 
państwie członkowskim, na którego 
wodach terytorialnych lub w którego 
strefie przyległej dochodzi do 
przechwycenia. 

W przypadku przechwycenia na morzu 
terytorialnym lub w strefie przyległej 
zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 lub art. 8 
ust. 2 sprowadzenie na ląd ma miejsce w 
państwie członkowskim, na którego morzu 
terytorialnym lub w którego strefie 
przyległej dochodzi do przechwycenia. 

Uzasadnienie 

WyraŜenie „morze terytorialne” jest uŜywane w reszcie tekstu, dlatego naleŜy zastosować ten 
termin równieŜ tutaj. 
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Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. Przed sprowadzeniem na ląd osoby 
przechwycone lub uratowane podczas 
operacji na morzu otrzymują jasne 
informacje w języku, który rozumieją lub 
co do którego moŜna w uzasadniony 
sposób spodziewać się, Ŝe jest dla nich 
zrozumiały, na temat miejsca 
sprowadzenia na ląd. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na niepełnoletnich bez 
opieki. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku działań poszukiwawczo-
ratowniczych określonych w art. 9 
jednostki uczestniczące współpracują z 
odpowiedzialnym ratowniczym centrum 
koordynacyjnym w celu zapewnienia 
właściwego portu lub bezpiecznego 
miejsca uratowanym osobom oraz 
zagwarantowania im szybkiego i 
skutecznego sprowadzenia na ląd. 

Z zastrzeŜeniem stosowania art. 4, w 
przypadku działań poszukiwawczo-
ratowniczych określonych w art. 9 
jednostki uczestniczące współpracują z 
odpowiedzialnym ratowniczym centrum 
koordynacyjnym w celu zapewnienia 
właściwego portu lub bezpiecznego 
miejsca uratowanym osobom oraz 
zagwarantowania im szybkiego i 
skutecznego sprowadzenia na ląd. 

Uzasadnienie 

NaleŜy podkreślić, Ŝe decyzja co do miejsca sprowadzenia na ląd po akcji poszukiwawczej i 
ratowniczej powinna być podejmowana równieŜ z uwzględnieniem zasady non-refoulement. 
 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jednostki uczestniczące informują 
międzynarodowe centrum koordynacyjne o 
obecności wszystkich osób w rozumieniu 
art. 4 ust. 1, zaś międzynarodowe centrum 
koordynacyjne przekazuje takie informacje 
właściwym władzom krajowym. Na 
podstawie takich informacji w planie 
operacyjnym naleŜy określić, jakie 
działania następcze moŜna podjąć. 

5. Jednostki uczestniczące informują 
międzynarodowe centrum koordynacyjne o 
obecności wszystkich osób w rozumieniu 
art. 4, zaś międzynarodowe centrum 
koordynacyjne przekazuje takie informacje 
właściwym władzom krajowym. Na 
podstawie takich informacji w planie 
operacyjnym określa się, jakie działania 
następcze moŜna podjąć. 

Uzasadnienie 

NaleŜy odwołać się nie tylko do ustępu pierwszego artykułu czwartego, ale do całego tego 
artykułu, aby ująć teŜ postanowienia ustępu czwartego (osoby wymagające szczególnej uwagi). 
 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1. KaŜde państwo członkowskie wymaga, 
aby kapitan statku pływającego pod jego 
banderą jak najszybciej podejmował 
działania słuŜące ratowaniu osób 
znajdujących się w sytuacji zagroŜenia na 
morzu oraz udzielał im wszelkiej moŜliwej 
pomocy, niezaleŜnie od ich narodowości 
bądź przynaleŜności państwowej lub 
okoliczności, w jakich zostały znalezione, 
pod warunkiem Ŝe moŜe to uczynić, nie 
naraŜając statku, załogi lub pasaŜerów na 
powaŜne niebezpieczeństwo. Państwa 
członkowskie nie będą stosować Ŝadnych 
środków – w tym postępowań karnych i 
sankcji – przeciw kapitanom statków, 
którzy uratowali osoby znajdujące się w 
sytuacji zagroŜenia i sprowadzili je do 
portu połoŜonego na terytorium danego 
państwa. 

 2. Do operacji na morzu regulowanych 
niniejszym rozporządzeniem zastosowanie 
ma strategia Agencji Praw Podstawowych 
oraz działalność urzędnika ds. praw 
podstawowych i Forum Konsultacyjnego, 
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zgodnie z art. 26a rozporządzenia 
nr 2007/2004. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10b 

 Wyspecjalizowane oddziały 

 Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 2004/2007 Agencja ocenia konieczność 
powołania oddziałów wyspecjalizowanych 
w kwestiach nadzoru granic morskich w 
postaci biur operacyjnych w strefach, w 
których mają miejsce takie przepływy 
migracyjne, w tym przepływy nielegalne, 
zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, w celu 
poprawy koordynacji między państwami 
członkowskimi, zapewnienia solidarności i 
dzielenia się odpowiedzialnością przez te 
państwa, co wzmocni zdolności 
operacyjne agencji.  

Uzasadnienie 

Utworzenie biura operacyjnego na Morzu Śródziemnym jest spójne z przewidywaniami 
zawartymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie 
przepływów migracyjnych na Morzu Śródziemnym, a w szczególności w sprawie tragicznych 
wydarzeń u wybrzeŜy Lampedusy; jest teŜ zgodne z sugestiami dotyczącymi zwiększenia 
działalności Fronteksu na Morzu Śródziemnym wyraŜonymi w konkluzjach z posiedzenia Rady 
Europejskiej w dniach 24–25 października 2013 r. 
 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10c 

 Mechanizmy solidarności 

 1. Państwo członkowskie, które znajdzie 
się w sytuacji zaistnienia nagłej i 
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wyjątkowej presji na jego granicach 
zewnętrznych, ma prawo wystąpić o: 

 – rozmieszczenie europejskich zespołów 
straŜy granicznej zgodnie z art. 8a 
rozporządzenia (WE) nr 2007/2004, aby 
udzielić szybkiej pomocy operacyjnej temu 
państwu członkowskiemu; 

 – pomoc techniczną i operacyjną ze strony 
Agencji, zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
(WE) nr 2007/2004, aby uzyskać pomoc w 
kwestiach współpracy między państwami 
członkowskimi lub rozmieścić ekspertów 
w celu wsparcia właściwych władz 
krajowych; 

 – pomoc nadzwyczajną na mocy art. 14 
rozporządzenia XXXX [Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
Granice], aby odpowiedzieć na pilne i 
konkretne zapotrzebowanie w sytuacji 
nadzwyczajnej. 

 2. Państwo członkowskie poddane 
naciskom migracyjnym, które powodują 
pilne potrzeby w zakresie jego moŜliwości 
przyjmowania i systemów azylu, ma prawo 
wystąpić o: 

 – pomoc Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu w zakresie 
rozmieszczenia zespołów wsparcia w 
dziedzinie azylu zgodnie z art. 13 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010, 
w celu udzielenia fachowej pomocy, 
zwłaszcza w zakresie usług tłumaczenia 
ustnego, informacji o krajach 
pochodzenia i wiedzy na temat 
rozpatrywania spraw o azyl i zarządzania 
nimi; 

 – pomoc nadzwyczajną na mocy art. 22 
rozporządzenia XXX [Fundusz migracji i 
azylu], aby odpowiedzieć na pilne i 
konkretne zapotrzebowanie w sytuacji 
nadzwyczajnej; 

 – sprawdzenie przez Komisję moŜliwości 
przyjmowania przez inne państwa 
członkowskie osób ubiegających się o 
azyl. 
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 3. W celu właściwego stosowania 
niniejszego artykułu Komisja stale 
sprawdza obiekty przeznaczone do 
przyjmowania osób ubiegających się o 
azyl w państwach członkowskich i 
proponuje – w przypadkach opisanych w 
niniejszym artykule i po sprawdzeniu 
rzeczywistych moŜliwości przyjmowania w 
tych obiektach – sprawiedliwe rozłoŜenie 
liczby osób ubiegających się o azyl między 
państwa członkowskie, zgodnie z art. 80 
TFUE. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10d 

 Sprawozdanie 

 1. Agencja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji 
sprawozdanie z wdroŜenia niniejszego 
rozporządzenia do dnia ...*, a następnie co 
dwa lata. 

 2. Sprawozdanie zawiera opis procedur 
wprowadzonych w celu stosowania 
niniejszego rozporządzenia przy 
działaniach na morzu oraz ocenę 
praktycznego stosowania niniejszego 
rozporządzenia wraz ze wszelkimi 
incydentami. Podaje szczegółowe 
informacje o przestrzeganiu praw 
podstawowych lub oddziaływaniu na nie 
oraz zawiera przegląd przewidzianych w 
art. 4 ust. 3 powodów podawanych przez 
przechwycone osoby oraz podjętych 
działań następczych. 

 __________________ 

 * Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata po 
wejściu w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia. 
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Uzasadnienie 

W sprawozdaniach Agencji dla Parlamentu, Rady i Komisji – będących istotnym uzupełnieniem 
ze strony sprawozdawcy – naleŜy poruszyć kluczowy aspekt, tj. zarzuty zgłaszane przez 
przechwycone osoby. 
 
 
 
 


