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dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Fronteksu 

2014/2215(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0343/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania specjalnego 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej 

inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Fronteksu 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 

dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-

MHZ dotyczącego Fronteksu, 

– uwzględniając fakt, że miliony osób ubiegających się o azyl przekraczają granice 

zewnętrzne UE i swobodnie przemieszczają się w obrębie strefy Schengen, 

– uwzględniając ataki terrorystyczne w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 r., 

– uwzględniając fakt, że co najmniej trzech terrorystów biorących udział w paryskich 

atakach w dniu 13 listopada 2015 r. przybyło do UE jako osoby ubiegające się o azyl, 

– uwzględniając ogłoszony w kilku krajach stan wyjątkowy, 

– uwzględniając art. 220 ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu, 

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji (A8-0343/2015), 

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie nie powinny być obciążone nowymi 

przepisami UE nakładającymi na nie obowiązek przyznania osobom ubiegającym się o 

azyl i potencjalnym terrorystom prawa do składania skarg z powodu zarzucanego 

łamania praw podstawowych; 

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą zająć się ważniejszymi sprawami, 



 

AM\1080123PL.doc  PE573.321v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

takimi jak zapewnienie bezpieczeństwa i wolności własnym obywatelom; 

C. mając na uwadze, że zaproponowany mechanizm składania i rozpatrywania skarg 

przyniósłby skutek odwrotny do decyzji o odmowie wjazdu do strefy Schengen 

nielegalnym migrantom; 

D. mając na uwadze, że zaproponowany mechanizm składania i rozpatrywania skarg 

uniemożliwiałby powrót nielegalnych migrantów do krajów pochodzenia; 

1. odrzuca sformułowane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zalecenie 

dotyczące stworzenia przez agencję Frontex mechanizmu składania i rozpatrywania 

skarg; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, parlamentom narodowym i 

agencji Frontex. 

Or. en 

 

 


