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Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja 
przekształcona)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1

konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, bada wszelkie przedstawione przez Komisję wnioski w 
sprawie przekształcenia.

W załączniku znajdą Państwo opinię konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tej opinii na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r.

Załącznik

                                               
1Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 11 października 2018 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji
COM(2018)0303 of 16.5.2018 – 2018/0153(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, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniach 28 
czerwca, 3 lipca i 6 września 2018 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku 
przedstawionego przez Komisję.

Badając wniosek1 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
przekształcającego rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 
utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji konsultacyjna grupa robocza 
jednogłośnie stwierdziła, co następuje:

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do 
zaznaczania zmian merytorycznych:
- w umocowaniu pierwszym skreślenie odniesienia „63 ust. 3 lit. b)” i dodanie odniesienia 
„79 ust. 2”;
- w artykule 1 ust. 2 dodanie słów „unijnego i”;
- w artykule 3 ust. 1 skreślenie na początku słów „Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że 
jego”;
- w artykule 3 ust. 2 lit. k) zastąpienie słów „wyżej wymienionymi” odniesieniem „o których 
mowa w lit. a) do j)”;
- w artykule 3 ust. 5 oraz we wprowadzeniu do art. 5 ust. 1 skreślenie na początku słów 
„Państwa członkowskie zapewniają, że ich”;
- w artykule 5 ust. 1 lit. g) skreślenie na końcu słów „właściwym organom wysyłającym 

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą oryginalną wersją 
omawianego tekstu.
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Państw Członkowskich”.
2. W wersji angielskiej dokumentu, w art. 3 ust. 1 dodanie słowa „operating” należy 
zaznaczyć, umieszczając je w strzałkach oznaczających dostosowanie.
3. W wersji angielskiej dokumentu, w art. 3 ust. 2 sformułowanie „the existence and activities 
of criminal organisations involved in smuggling of immigrants” należy zaznaczyć w całości 
za pomocą symbolu „istotnego skreślenia”, słowo „the” należy umieścić pomiędzy słowami 
„involved in” a słowami „smuggling of immigrants”.
4. W wersji angielskiej, w art. 11 słowo „the” poprzedzające słowa „Regulation (EC) N° 
810/2009” należy skreślić.
5. W artykule 13 odniesienie do „załącznika I” należy dostosować tak, by stanowiło 
odniesienie do załącznika II.
6. W załączniku zawierającym tabelę korelacji numer załącznika oznaczonego błędnie jako 
„VII” poprawia się na „II”. 

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne 
stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. 
Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia 
niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek 
ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Dyrektor Generalny Dyrektor Generalny Dyrektor Generalny
Wydziału Prawnego Wydziału Prawnego
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