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Poprawka  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznym. 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych UE, Agencja ułatwia 

stosowanie istniejących i przyszłych 

unijnych środków dotyczących zarządzania 

granicami zewnętrznymi, zwłaszcza 

kodeksu granicznego Schengen 

ustanowionego na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 562/2006, i czyni je bardziej 

skutecznymi. 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznym. 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, z uwzględnieniem kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznymi. 

Or. en 
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Poprawka  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznym. 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznymi, przyczynia 

się do identyfikacji, rozwoju i wymiany 

dobrych praktyk oraz promowania 

prawodawstwa i standardów UE w 

zakresie zarządzania granicami, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw 

podstawowych  i ochrony 

międzynarodowej. 

Or. en 

 

Poprawka  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznym. 

1. Dla zapewnienia spójnego 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami na wszystkich granicach 

zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie 

istniejących i przyszłych unijnych środków 

dotyczących zarządzania granicami 

zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu 

granicznego Schengen ustanowionego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i 

czyni je bardziej skutecznymi, przyczynia 
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się do identyfikacji, rozwoju i wymiany 

dobrych praktyk oraz promowania 

prawodawstwa i standardów UE, w 

zakresie zarządzania granicami, a także 

ich wdrażania w sposób zapewniający 

poszanowanie dla praw podstawowych  i 

obowiązków związanych z ochroną 

międzynarodową. 

Or. en 

 

Poprawka  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 

 Odpowiedzialność 

 Agencja odpowiada przed Parlamentem 

Europejskim i Radą. 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby przyczynić się do wydajnego, 

wysokiego i jednolitego poziomu kontroli 

granicznej i powrotów, Agencja realizuje 

następujące zadania: 

1. Aby przyczynić się do wydajnego, 

wysokiego i jednolitego poziomu kontroli 

granicznej, Agencja realizuje następujące 

zadania: 

Or. en 
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Poprawka  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) tworzy centrum monitorowania i 

analizy ryzyka, zdolne do monitorowania 

przepływów migracyjnych i 

przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami; 

a) tworzy centrum monitorowania i 

analizy ryzyka, zdolne do monitorowania 

zagrożeń dla bezpieczeństwa na 

zewnętrznych granicach UE, w tym 
przepływów migracyjnych i 

przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami; 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) tworzy centrum monitorowania i 

analizy ryzyka, zdolne do monitorowania 

przepływów migracyjnych i 

przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami; 

a) tworzy centrum monitorowania i 

analizy ryzyka, zdolne do monitorowania i 

przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami; 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) tworzy centrum monitorowania i 

analizy ryzyka, zdolne do monitorowania 

przepływów migracyjnych i 

przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami; 

a) tworzy Centrum Analizy Ryzyka i 

Oceny Narażenia, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

i przeprowadzania analizy ryzyka w 

odniesieniu do wszystkich aspektów 

zintegrowanego zarządzania granicami, a 

także zdolnego do przeprowadzania oceny 

narażenia, w tym oceny zdolności państw 

członkowskich do sprostania zagrożeniom 

i presji na granicach zewnętrznych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na efektywność i aby uniknąć powielania zadań, bardziej logiczne jest 

dysponowanie w ramach Agencji jednym „centrum”(zgodnie z propozycją Komisji), które 

będzie odpowiedzialne za monitoring i przeprowadzanie analizy ryzyka, a także oceny 

narażenia. 

 

Poprawka  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym ocenę zdolności państw 

członkowskich do sprostania zagrożeniom 

i presji na granicach zewnętrznych; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślono i przeniesiono treść do poprzedniego ustępu. 

 

Poprawka  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym ocenę zdolności państw 

członkowskich do sprostania zagrożeniom 

i presji na granicach zewnętrznych; 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym ocenę zdolności i stanu 

przygotowania państw członkowskich do 

sprostania zagrożeniom i presji na 

granicach zewnętrznych, w tym wyjątkowej 

presji migracyjnej oraz zagrożeniom 

związanym z bezpieczeństwem; 

Or. fr 

 

Poprawka  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym oceny zdolności państw 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym oceny zdolności państw 
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członkowskich do sprostania zagrożeniom 

i presji na granicach zewnętrznych; 

członkowskich do sprostania wyzwaniom i 

presji na granicach zewnętrznych przy 

jednoczesnym spełnieniu wymagań 

ustanowionych w odpowiednich 

przepisach unijnych oraz wynikających z 

ich międzynarodowych zobowiązań w 

zakresie praw człowieka; 

Or. en 

 

Poprawka  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym ocenę zdolności państw 

członkowskich do sprostania zagrożeniom 

i presji na granicach zewnętrznych; 

b) przeprowadza ocenę narażenia, w 

tym ocenę zdolności organizacyjnych 

państw członkowskich do sprostania 

zagrożeniom i presji na granicach 

zewnętrznych, między innymi nadmiernej 

presji powodowanej przez przepływy 

migracyjne i wynikające z nich zagrożenia 

dla bezpieczeństwa państw członkowskich; 

Or. it 

 

Poprawka  358 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną oraz poszukiwaniami i 
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ratownictwem na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, w tym operacji poszukiwawczych 

i ratowniczych na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych, w szczególności 

na granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich UE, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

Or. en 
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Poprawka  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i reagowaniem na sytuacje 

kryzysowe na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  362 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 
humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, w tym pomoc humanitarną i 

ratownictwo na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 



 

PE582.070v01-00 12/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji, uwzględniając to, że niektóre 

sytuacje mogą wiązać się z pomocą 

humanitarną i ratownictwem na morzu; 

c) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

koordynację i organizację wspólnych 

operacji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślono i przeniesiono treść do odpowiedniego punktu w ustępie 1. Po niedawnych 

wydarzeniach w rejonie Morza Śródziemnego i licznych przypadkach śmiertelnych oczywiste 

jest, że nowa agencja FRONTEX/EBCG musi się również skupić się na działaniach 

poszukiwawczych i ratowniczych na morzu. Musi to być jasno określone w poszczególnych 

punktach i motywach. 

 

Poprawka  364 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) wspomaga państwa członkowskie 

w zakresie ochrony i ratowania życia 

migrantów i uchodźców zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014; 

Or. en 

 

Poprawka  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) wspomaga państwa członkowskich 

w zakresie ochrony i ratowania życia osób 

znajdujących się w niebezpiecznej sytuacji 

na morzu, zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 656/2014; 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przeprowadza i wspomaga państwa 

członkowskie w zakresie przeprowadzania 

działań obejmujących pomoc 

humanitarną oraz akcje ratownicze i 

poszukiwawcze osób, które znalazły się w 

niebezpiecznej sytuacji na morzu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Po niedawnych wydarzeniach w rejonie Morza Śródziemnego i utracie wielu żyć, oczywiste 

jest, że nowa agencja FRONTEX/EBCG musi się również skupić się na działaniach 

poszukiwawczych i ratowniczych na morzu. Musi to być jasno określone w poszczególnych 

punktach i motywach. 

 

Poprawka  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, z 

aktywnym wsparciem w ramach 

możliwości i operacji SAR, jak określono 

w konwencjach międzynarodowych, 

takich jak SOLAS i SAR, uwzględniając 

fakt, że niektóre sytuacje mogą wiązać się 

z pomocą humanitarną i ratownictwem na 

morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Skreślono i przeniesiono treść do odpowiedniego punktu w ustępie 1. Po niedawnych 

wydarzeniach w rejonie Morza Śródziemnego i licznych przypadkach śmiertelnych oczywiste 

jest, że nowa agencja FRONTEX/EBCG musi się również skupić się na działaniach 

poszukiwawczych i ratowniczych na morzu. Musi to być jasno określone w poszczególnych 

punktach i motywach. 

 

Poprawka  369 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, w tym 

poprzez udzielanie pomocy humanitarnej i 

przeprowadzanie akcji ratowniczych na 

morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  370 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkiej interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 
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szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

szczególną i wyjątkową presją, w tym 

udzielanie pomocy humanitarnej i 

przeprowadzanie akcji ratowniczych na 

morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

d) wspomaga państwa członkowskie 

UE w sytuacjach wymagających 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej na granicach zewnętrznych 

poprzez inicjowanie szybkich interwencji 

na granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich UE, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 
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uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

reagowaniem na sytuacje kryzysowe na 

morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, 

uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje 

mogą wiązać się z pomocą humanitarną i 

ratownictwem na morzu; 

d) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych poprzez 

inicjowanie szybkich interwencji na 

granicach zewnętrznych tych państw 

członkowskich, które zmagają się ze 

szczególną i wyjątkową presją, w tym 

operacji poszukiwawczych i ratowniczych 
na morzu; 

Or. en 

 

Poprawka  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) koordynuje działania państw 

członkowskich oraz zapewnia pomoc 

techniczną i operacyjną dla państw 

członkowskich w kontekście działań 

poszukiwawczych i ratowniczych osób, 

które znalazły się w niebezpiecznej 
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sytuacji na morzu zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 656/2014; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oczywiste jest, że Agencja ma do odegrania ważną rolę w operacjach poszukiwawczo-

ratowniczych. Rola ta powinna być odpowiednio zidentyfikowana na tle jej zadań w 

odniesieniu do właściwych przepisów prawa unijnego regulujących jej zaangażowanie w tego 

rodzaju operacje. 

 

Poprawka  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) ustala, razem z właściwymi 

organami krajowymi oraz z Europejskim 

Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, 

mechanizmy i procedury służące 

identyfikowaniu, udzielaniu wstępnych 

informacji i kierowaniu dalej osób 

przybywających na granice zewnętrzne, 

które są w potrzebie lub pragną ubiegać 

się o ochronę międzynarodową; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Identyfikacja, udzielanie wstępnych informacji i kierowanie dalej przybywających na granice 

zewnętrzne osób, które są w potrzebie lub pragną wystąpić o ochronę międzynarodową, jest 

kluczowe dla właściwego zarządzania granicami. 

 

Poprawka  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) tworzy rezerwę wyposażenia 

technicznego do udostępniania we 

wspólnych operacjach, szybkich 

interwencjach na granicy oraz w ramach 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami, a także w operacjach 

powrotowych i interwencjach 

powrotowych; 

f) tworzy rezerwę wyposażenia 

technicznego do udostępniania we 

wspólnych operacjach, szybkich 

interwencjach na granicy oraz w ramach 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami; 

Or. en 

 

Poprawka  377 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) deleguje europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia 

wyposażenie techniczne w celu udzielenia 

pomocy w kontroli, identyfikacji i 

pobieraniu odcisków palców w ramach 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami w obszarach hotspot; 

g) deleguje europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia 

wyposażenie techniczne w celu udzielenia 

pomocy na żądanie Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu, przede 

wszystkim w kwestiach kontroli, 

identyfikacji i pobierania odcisków 

palców w obszarach hotspot; 

Or. en 

 

Poprawka  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) deleguje europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia 

wyposażenie techniczne w celu udzielenia 

pomocy w kontroli, identyfikacji i 

g) deleguje europejskie zespoły straży 

granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia 

wyposażenie techniczne w celu udzielenia 

pomocy Europejskiemu Urzędowi 
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pobieraniu odcisków palców w ramach 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami w obszarach hotspot; 

Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i/lub 

organom państwowym w każdym państwie 

członkowskim odpowiedzialnym za 

kontrolę granic lub inne działania 

przeprowadzane na granicach 

zewnętrznych w zakresie kontroli, 

identyfikacji i pobierania odcisków 

palców w ramach zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami w obszarach 

hotspot;  

Or. en 

 

Poprawka  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) współpracuje z organami władzy 

krajowej i agencjami europejskimi 

właściwymi w dziedzinie ścigania w 

ramach środków związanych z 

zapobieganiem przestępczości 

transgranicznej i wykrywaniem jej oraz 

powiązanych śledztw; 

Or. fr 

 

Poprawka  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) udostępnia niezbędne wyposażenie 

i deleguje pracowników do zasobu szybkiej 

rezerwy w celu realizacji w praktyce 

środków niezbędnych do przyjęcia w 

sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań na granicach zewnętrznych; 

i) udostępnia niezbędne wyposażenie 

i deleguje pracowników do zasobu szybkiej 

rezerwy w celu realizacji w praktyce 

środków niezbędnych do przyjęcia w 

sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań na granicach zewnętrznych państw 



 

AM\1092760PL.doc 21/148 PE582.070v01-00 

 PL 

członkowskich UE; 

Or. en 

 

Poprawka  381 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej w celu 

wykonania zobowiązania do powrotu 

nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich, w tym przez 

koordynowanie lub organizowanie operacji 

powrotowych; 

j) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej w celu 

wykonania zobowiązania do powrotu 

nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich, w tym przez 

koordynowanie lub organizowanie operacji 

powrotowych; 

Or. en 

 

Poprawka  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej w celu 

wykonania zobowiązania do powrotu 

nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich, w tym przez 

koordynowanie lub organizowanie operacji 

powrotowych; 

j) wspomaga państwa członkowskie 

UE, w szczególności te, które stoją w 

obliczu szczególnej i nieproporcjonalnej 

presji, w sytuacjach wymagających 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej w celu wykonania 

zobowiązania do powrotu nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich, 

w tym przez koordynowanie lub 

organizowanie operacji powrotowych; 

Or. en 

 



 

PE582.070v01-00 22/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

Poprawka  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej w celu 

wykonania zobowiązania do powrotu 

nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich, w tym przez 

koordynowanie lub organizowanie operacji 

powrotowych; 

j) wspomaga państwa członkowskie 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej w celu 

wykonania zobowiązania do powrotu tych 

obywateli państw trzecich, którzy 

podlegają decyzji o powrocie wydanej 

przez państwo członkowskie, w tym przez 

koordynowanie lub organizowanie operacji 

powrotowych; 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Monika Hohlmeier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera j a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) wspomaga państwa członkowskie, 

we współpracy z Europolem i Eurojustem, 

w sytuacjach wymagających zwiększonej 

pomocy technicznej i operacyjnej na 

granicach zewnętrznych w walce z 

transgraniczną przestępczością 

zorganizowaną i terroryzmem; 

Or. en 

 

Poprawka  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera l 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) tworzy i deleguje europejskie 

zespoły interwencji powrotowych w 

trakcie interwencji powrotowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy szkoleniowe; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  387 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy szkoleniowe; 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów różnych 

dziedzin, w szczególności specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy szkoleniowe; 

Or. en 
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Poprawka  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy szkoleniowe; 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów oraz praw podstawowych, w 

tym ustanawia wspólne standardy 

szkoleniowe; 

Or. en 

 

Poprawka  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy szkoleniowe; 

m) wspomaga państwa członkowskie 

w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy 

straży granicznych i specjalistów ds. 

powrotów, w tym ustanawia wspólne 

standardy i programy szkoleniowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera n 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) uczestniczy w rozwoju i 

zarządzaniu badaniami i innowacjami, 

mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony 

granic zewnętrznych, w tym stosowania 

skreśla się 
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zaawansowanej technologii nadzoru, na 

przykład zdalnie kierowanych 

bezzałogowych systemów powietrznych, 

oraz tworzenia projektów pilotażowych 

dotyczących spraw objętych niniejszym 

rozporządzeniem; 

Or. en 

 

Poprawka  391 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera n 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) uczestniczy w rozwoju i 

zarządzaniu badaniami i innowacjami, 

mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony 

granic zewnętrznych, w tym stosowania 

zaawansowanej technologii nadzoru, na 

przykład zdalnie kierowanych 

bezzałogowych systemów powietrznych, 
oraz tworzenia projektów pilotażowych 

dotyczących spraw objętych niniejszym 

rozporządzeniem; 

n) uczestniczy w rozwoju i 

zarządzaniu badaniami i innowacjami, 

mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony 

granic zewnętrznych oraz tworzenia 

projektów pilotażowych dotyczących 

spraw objętych niniejszym 

rozporządzeniem; 

Or. en 

 

Poprawka  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera o 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) opracowuje i wdraża, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 45/200140 i 

decyzją ramową 2008/977/WSiSW, 

systemy informacyjne, które umożliwiają 

płynną i niezawodną wymianę informacji 

na temat pojawiających się zagrożeń w 

dziedzinie zarządzania granicami 

o) opracowuje i wdraża, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 45/200140 i 

decyzją ramową 2008/977/WSiSW, 

systemy informacyjne, które umożliwiają 

płynną i niezawodną wymianę informacji 

na temat pojawiających się zagrożeń w 

dziedzinie zarządzania granicami 
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zewnętrznymi, nieuregulowanej imigracji i 

powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, 

agencjami, organami i urzędami Unii, a 

także z Europejską Siecią Migracyjną 

ustanowioną na mocy decyzji Rady 

2008/381/WE;41 

zewnętrznymi, nieuregulowanej migracji i 

powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, 

agencjami, organami i urzędami Unii, a 

także z Europejską Siecią Migracyjną 

ustanowioną na mocy decyzji Rady 

2008/381/WE;41 

__________________ __________________ 

40 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 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

40 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 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

41 Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 

maja 2008 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiej Sieci Migracyjnej (Dz.U. L 

131 z 21.5.2008, s. 7). 

41 Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 

maja 2008 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiej Sieci Migracyjnej (Dz.U. L 

131 z 21.5.2008, s. 7). 

Or. en 

 

Poprawka  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera o 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) opracowuje i wdraża, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 45/200140 i 

decyzją ramową 2008/977/WSiSW, 

systemy informacyjne, które umożliwiają 

płynną i niezawodną wymianę informacji 

na temat pojawiających się zagrożeń w 

dziedzinie zarządzania granicami 

zewnętrznymi, nieuregulowanej imigracji i 

powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, 

agencjami, organami i urzędami Unii, a 

także z Europejską Siecią Migracyjną 

ustanowioną na mocy decyzji Rady 

2008/381/WE;41 

o) opracowuje i wdraża, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 45/200140 i 

decyzją ramową 2008/977/WSiSW, 

systemy informacyjne, które umożliwiają 

płynną i niezawodną wymianę informacji 

między państwami członkowskimi oraz 

sąsiadującymi państwami trzecimi na 

temat pojawiających się zagrożeń w 

dziedzinie zarządzania granicami 

zewnętrznymi, nieuregulowanej imigracji i 

powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, 

agencjami, organami i urzędami Unii, a 

także z Europejską Siecią Migracyjną 

ustanowioną na mocy decyzji Rady 

2008/381/WE;41 
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__________________ __________________ 

40 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 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

40 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 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

41 Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 

maja 2008 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiej Sieci Migracyjnej (Dz.U. L 

131 z 21.5.2008, s. 7). 

41 Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 

maja 2008 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiej Sieci Migracyjnej (Dz.U. L 

131 z 21.5.2008, s. 7). 

Or. en 

 

Poprawka  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera p 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) zapewnia niezbędną pomoc przy 

opracowywaniu i działaniu europejskiego 

systemu nadzorowania granic, a w 

stosownych przypadkach, w rozwoju 

wspólnego środowiska wymiany 

informacji, w tym współdziałania 

systemów, zwłaszcza poprzez utworzenie, 

utrzymywanie i koordynowanie ram 

EUROSUR-u zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1052/2013; 

 

p) zapewnia niezbędną pomoc przy  

opracowaniu i funkcjonowaniu 
europejskiego systemu nadzorowania 

granic i zachęca do rozwoju wspólnego 

środowiska wymiany informacji, w tym 

współdziałania systemów, zwłaszcza 

poprzez utworzenie, utrzymywanie i 

koordynowanie ram EUROSUR-u zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013; 

Or. bg 

Poprawka  395 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera p a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 pa) przyjmuje i działa na rzecz 

najwyższych standardów w zakresie 

praktyk zarządzania granicami, 

umożliwiając przejrzystość działań i 

kontrole publiczne oraz zapewniając 

poszanowanie, ochronę i promowanie 

praw podstawowych i praworządności; 

Or. en 

 

Poprawka  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) współpracuje z Europejską 

Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz 

Europejską Agencją Bezpieczeństwa 

Morskiego w celu wsparcia organów 

krajowych wykonujących funkcje straży 

przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, 

informacji, wyposażenia i szkoleń oraz 

koordynację operacji wielofunkcyjnych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w 

celu wsparcia organów krajowych 

wykonujących funkcje straży przybrzeżnej 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, z 

każdą w ramach jej odpowiedniego 

mandatu, w celu wsparcia organów 
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poprzez zapewnienie usług, informacji, 

wyposażenia i szkoleń oraz koordynację 

operacji wielofunkcyjnych; 

krajowych wykonujących funkcje straży 

przybrzeżnej, w tym w ratowaniu życia 

migrantów i uciekinierów, poprzez 

zapewnienie usług, informacji, 

wyposażenia i szkoleń oraz koordynację 

operacji wielofunkcyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w 

celu wsparcia organów krajowych 

wykonujących funkcje straży przybrzeżnej 

poprzez zapewnienie usług, informacji, 

wyposażenia i szkoleń oraz koordynację 

operacji wielofunkcyjnych; 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, z 

każdą w ramach jej odpowiedniego 

mandatu, w celu wsparcia organów 

krajowych wykonujących funkcje straży 

przybrzeżnej, zgodnie z prawem 

krajowym, poprzez zapewnienie usług, 

informacji, wyposażenia i szkoleń oraz 

koordynację operacji wielofunkcyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w 

celu wsparcia organów krajowych 

wykonujących funkcje straży przybrzeżnej 

poprzez zapewnienie usług, informacji, 

wyposażenia i szkoleń oraz koordynację 

q) współpracuje z Europejską Agencją 

Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską 

Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, 

odpowiednio do zakresu ich uprawnień, w 

celu wsparcia organów krajowych 

wykonujących funkcje straży przybrzeżnej 

poprzez zapewnienie usług, informacji, 
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operacji wielofunkcyjnych; wyposażenia i szkoleń oraz koordynację 

operacji wielofunkcyjnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

r) wspomaga państwa członkowskie i 

państwa trzecie w kontekście współpracy 

operacyjnej między nimi w dziedzinach 

zarządzania granicami zewnętrznymi i 

powrotów. 

r) wspomaga państwa członkowskie i 

państwa trzecie w kontekście współpracy 

operacyjnej między nimi w dziedzinach 

zintegrowanego zarządzania granicami, 

zgodnie z zapisami art. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  401 

Jaromír Štětina 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

r) wspomaga państwa członkowskie i 

państwa trzecie w kontekście współpracy 

operacyjnej między nimi w dziedzinach 

zarządzania granicami zewnętrznymi i 

powrotów. 

r) wspomaga państwa członkowskie i 

państwa trzecie w kontekście ich 

współpracy w dziedzinach zarządzania 

granicami zewnętrznymi i powrotów. 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ra) przyjmuje i działa na rzecz 

najwyższych standardów w zakresie 

praktyk zarządzania granicami, 

umożliwiając przejrzystość działań i 

kontrole publiczne oraz zapewniając 

poszanowanie, ochronę i promowanie 

praw podstawowych i praworządności. 

Or. en 

 

Poprawka  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ra) przyjmuje i działa na rzecz 

najwyższych standardów w zakresie 

praktyk zarządzania granicami, 

umożliwiając przejrzystość działań i 

kontrole publiczne oraz zapewniając 

poszanowanie, ochronę i promowanie 

praw podstawowych i praworządności. 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w 

ramach misji egzekwowania prawa oraz w 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych. Państwa członkowskie 

powstrzymują się od wszelkich działań, 
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dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona 

zgodna z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu 

Agencji lub osiągnięciu jej celów. 

Or. fr 

 

Poprawka  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w 

ramach misji egzekwowania prawa oraz w 

dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona zgodna 

z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi, jeżeli 

jest ona zgodna z działaniami Agencji. 

Państwa członkowskie powstrzymują się 

od wszelkich działań, które mogłyby 

zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub 

osiągnięciu jej celów. 

Or. en 

 

Poprawka  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi, a także innymi 

podmiotami lub instytucjami rządowymi 
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ramach misji egzekwowania prawa oraz w 

dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona 

zgodna z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

lub pozarządowymi lub organizacjami 

działającymi na granicach zewnętrznych 

oraz w dziedzinie powrotów, jeżeli 

współpraca taka stanowi uzupełnienie 

działań Agencji. Państwa członkowskie 

powstrzymują się od wszelkich działań, 

które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu 

Agencji lub osiągnięciu jej celów. 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w 

ramach misji egzekwowania prawa oraz w 

dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona zgodna 

z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, jeżeli jest ona zgodna z 

działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

Or. en 

 

Poprawka  408 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 
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państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w 

ramach misji egzekwowania prawa oraz w 

dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona 

zgodna z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów, 

jeżeli jest ona zgodna z działalnością 

Agencji. Państwa członkowskie 

powstrzymują się od wszelkich działań, 

które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu 

Agencji lub osiągnięciu jej celów. 

Or. en 

 

Poprawka  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe 

w ramach misji egzekwowania prawa oraz 

w dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona 

zgodna z działaniami Agencji. Państwa 

członkowskie powstrzymują się od 

wszelkich działań, które mogłyby zagrozić 

funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu 

jej celów. 

Państwa członkowskie mogą kontynuować 

współpracę na poziomie operacyjnym z 

innymi państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych, w tym operacje wojskowe 

w ramach misji egzekwowania prawa oraz 

w dziedzinie powrotów. 

Or. en 

 

Poprawka  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie informują Agencję 

o takiej współpracy operacyjnej z innymi 

Państwa członkowskie informują Agencję 

o takiej współpracy operacyjnej z innymi 
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państwami członkowskimi i/lub 

państwami trzecimi na granicach 

zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. 

Dyrektor Wykonawczy Agencji (zwany 

dalej „Dyrektorem Wykonawczym”) 

regularnie i co najmniej raz w roku 

informuje Zarząd Agencji (zwany dalej 

„Zarządem”) o takich kwestiach. 

państwami członkowskimi. Dyrektor 

Wykonawczy Agencji (zwany dalej 

„Dyrektorem Wykonawczym”) regularnie i 

co najmniej raz w roku informuje Zarząd 

Agencji (zwany dalej „Zarządem”) o takich 

kwestiach. 

Or. en 

 

Poprawka  411 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie informują Agencję 

o takiej współpracy operacyjnej z innymi 

państwami członkowskimi i/lub państwami 

trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w 

dziedzinie powrotów. Dyrektor 

Wykonawczy Agencji (zwany dalej 

„Dyrektorem Wykonawczym”) regularnie i 

co najmniej raz w roku informuje Zarząd 

Agencji (zwany dalej „Zarządem”) o takich 

kwestiach. 

Państwa członkowskie informują Agencję 

o takiej współpracy operacyjnej z innymi 

państwami członkowskimi i/lub państwami 

trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w 

dziedzinie powrotów. Dyrektor 

Wykonawczy Agencji (zwany dalej 

„Dyrektorem Wykonawczym”) regularnie i 

co najmniej raz w roku informuje Zarząd 

Agencji (zwany dalej „Zarządem”) oraz 

Parlament Europejski o takich kwestiach. 

Or. en 

 

Poprawka  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja może z własnej inicjatywy 

włączać się w działania komunikacyjne w 

dziedzinach mieszczących się w jej 

mandacie. Działania komunikacyjne nie 

skreśla się 
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są sprzeczne z zadaniami, o których mowa 

w ust. 1, i są wykonywane zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji, przyjętymi 

przez Zarząd. 

Or. en 

 

Poprawka  413 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja może z własnej inicjatywy 

włączać się w działania komunikacyjne w 

dziedzinach mieszczących się w jej 

mandacie. Działania komunikacyjne nie są 

sprzeczne z zadaniami, o których mowa w 

ust. 1, i są wykonywane zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji, przyjętymi 

przez Zarząd. 

3. Agencja może z własnej inicjatywy 

włączać się w działania komunikacyjne w 

dziedzinach mieszczących się w jej 

mandacie, a dokładniej w działania w celu 

zwiększenia przejrzystości i 

odpowiedzialności społecznej swojej 

działalności. Działania komunikacyjne nie 

są sprzeczne z zadaniami, o których mowa 

w ust. 1, i są wykonywane zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji, przyjętymi 

przez Zarząd. 

Or. en 

 

Poprawka  414 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja może z własnej inicjatywy 

włączać się w działania komunikacyjne w 

dziedzinach mieszczących się w jej 

mandacie. Działania komunikacyjne nie są 

sprzeczne z zadaniami, o których mowa w 

ust. 1, i są wykonywane zgodnie z 

3. Agencja włącza się w działania 

komunikacyjne w dziedzinach 

mieszczących się w jej mandacie. Agencja 

podaje do wiadomości publicznej 

dokładne, szczegółowe i terminowe 

informacje o swoich działaniach i 
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właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji, przyjętymi 

przez Zarząd. 

analizach. Działania komunikacyjne nie są 

sprzeczne z realizacją celów w ramach jej 

działalności. Działania komunikacyjne są 

wykonywane zgodnie z właściwymi 

planami komunikacji i rozpowszechniania 

informacji, przyjętymi przez Zarząd. 

Or. en 

 

Poprawka  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja może z własnej inicjatywy 

włączać się w działania komunikacyjne w 

dziedzinach mieszczących się w jej 

mandacie. Działania komunikacyjne nie są 

sprzeczne z zadaniami, o których mowa w 

ust. 1, i są wykonywane zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji, przyjętymi 

przez Zarząd. 

3. Agencja włącza się w działania 

komunikacyjne w dziedzinach 

mieszczących się w jej mandacie. Agencja 

podaje do wiadomości publicznej 

dokładne, szczegółowe i terminowe 

informacje o swoich działaniach i 

analizach. Działania komunikacyjne nie są 

sprzeczne z realizacją celów w ramach jej 

działalności. Działania komunikacyjne są 

wykonywane zgodnie z właściwymi 

planami komunikacji i rozpowszechniania 

informacji, przyjętymi przez Zarząd. 

Or. en 

 

Poprawka  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – śródtytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązek współpracy w dobrej wierze Obowiązek szczerej współpracy 

Or. en 
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Poprawka  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne 

za zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, objęte 

są obowiązkiem współpracy w dobrej 

wierze oraz obowiązkiem udostępniania 

informacji. 

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne 

za zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

wykonują swoje zadania zgodnie z art. 4 

ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne 

za zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, objęte 

są obowiązkiem współpracy w dobrej 

wierze oraz obowiązkiem udostępniania 

informacji. 

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne 

za zarządzanie granicami i powrotami, w 

tym straż przybrzeżna w zakresie 

realizowanych przez nią zadań kontroli 

granicznej, objęte są obowiązkiem 

współpracy w dobrej wierze oraz 

obowiązkiem udostępniania informacji. 

Or. fr 

 

Poprawka  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organy krajowe odpowiedzialne za Organy krajowe odpowiedzialne za 
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zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

zakresie monitorowania przez Agencję 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia. 

zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

wykonują swoje zadania zgodnie z art. 4 

ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

zakresie monitorowania przez Agencję 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia.  

Or. en 

 

Poprawka  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

zakresie monitorowania przez Agencję 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia. 

Organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

zakresie monitorowania przez Agencję 

zagrożeń dla porządku publicznego i 

bezpieczeństwa wewnętrznego UE, w tym 
przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia.  

Or. en 

 

Poprawka  421 

Miriam Dalli 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

zakresie monitorowania przez Agencję 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia. 

Aby móc wykonywać zadania powierzone 

im na mocy niniejszego rozporządzenia w 

miarę swoich najlepszych możliwości, 
organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami i powrotami, w tym 

straż przybrzeżna, w zakresie 

realizowanych przez nią zadań kontroli 

granicznej, oraz Agencja zgodnie z 

mającymi zastosowanie unijnymi i 

krajowymi przepisami, terminowo i 

rzetelnie dzielą się informacjami 

niezbędnymi Agencji oraz właściwym 

organom krajowym do realizacji zadań 

powierzonych im na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek udzielenia informacji powinien mieć charakter obustronny i stosować się zarówno 

do państw członkowskich jak i do Agencji, które powinny dzielić się informacjami między 

sobą 

 

Poprawka  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami, w tym straż 

przybrzeżna w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, 

terminowo i rzetelnie przekazują Agencji 

wszystkie informacje niezbędne jej do 

realizacji zadań powierzonych jej na mocy 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w 

Organy krajowe odpowiedzialne za 

zarządzanie granicami i powrotami, w tym 

straż przybrzeżna w zakresie 

realizowanych przez nią zadań kontroli 

granicznej, terminowo i rzetelnie 

przekazują Agencji wszystkie informacje 

niezbędne jej do realizacji zadań 

powierzonych jej na mocy niniejszego 
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zakresie monitorowania przez Agencję 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania 

analizy ryzyka oraz sporządzania oceny 

narażenia. 

rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie 

monitorowania przez Agencję przepływów 

migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz 

niej, przeprowadzania analizy ryzyka oraz 

sporządzania oceny narażenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli Agencja nie uzyska tych informacji 

terminowo i rzetelnie, zostanie to wzięte 

pod uwagę podczas przeprowadzania 

oceny narażenia, chyba że istnieją 

należycie uzasadnione powody do 

wstrzymania przekazania danych. 

Or. en 

 

Poprawka  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie muszą dostarczyć 

Agencji informacje na temat budżetu i 

środków finansowych przeznaczonych na 

zarządzanie granicami na szczeblu 

krajowym. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Obecnie brak jest informacji na temat wydatków na szczeblu krajowym z tytułu zarządzania 

granicami w Europie przez państwa członkowskie. Istotne jest posiadanie tych informacji na 

szczeblu europejskim, aby móc ocenić strategie europejskie i krajowe w zakresie zarządzania 

granicami. 

 

Poprawka  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – śródtytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Monitorowanie przepływów migracyjnych 

i analiza ryzyka 

Centrum analizy ryzyka i oceny narażenia 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na efektywność i aby uniknąć powielania zadań, bardziej logiczne jest mieć w 

ramach Agencji jedno „centrum”(zgodnie z propozycją Komisji), które będzie 

odpowiedzialne za monitoring i przeprowadzanie analizy ryzyka, a także oceny narażenia. 

 

Poprawka  426 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

członkowskie. 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja na zlecenie Zarządu ustala 

wspólny zintegrowany model analizy 

ryzyka, stosowany przez Agencję i 

państwa członkowskie. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby wyjaśnić, w jaki sposób Agencja ustali tę strategię, a Zarząd jest najbardziej 

odpowiednim podmiotem do tego celu. 

 

Poprawka  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

członkowskie. 

1. Agencja wykorzystuje dostępne w 

ramach zasobów unijnych środki 

wywiadowcze w celu monitorowania 

przepływów migracyjnych w kierunku 

Unii i wewnątrz niej. W tym celu Agencja 

na zlecenie Zarządu opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

członkowskie. 

Or. en 

 

Poprawka  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

członkowskie. 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

i prognozowania sytuacji, tendencji i 

możliwych wyzwań na zewnętrznej 

granicy Unii W tym celu Agencja 

opracowuje wspólny zintegrowany model 

analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i 

państwa członkowskie. 



 

PE582.070v01-00 44/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

członkowskie. 

1. Agencja ustanawia centrum analizy 

ryzyka i oceny narażenia zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej oraz 

sporządzania oceny narażenia, o której 

mowa w art. 12. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na efektywność i aby uniknąć powielania zadań, bardziej logiczne jest mieć w 

ramach Agencji jedno „centrum”(zgodnie z propozycją Komisji), które będzie 

odpowiedzialne za monitoring i przeprowadzanie analizy ryzyka, a także oceny narażenia. 

 

Poprawka  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja opracowuje wspólny 

zintegrowany model analizy ryzyka, 

stosowany przez Agencję i państwa 

1. Agencja ustanawia centrum 

monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do 

monitorowania przepływów migracyjnych 

w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym 

celu Agencja na zlecenie Zarządu 

opracowuje wspólny zintegrowany model 

analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i 

jako minimum przez państwa 
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członkowskie. członkowskie. 

Or. en 

 

Poprawka  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Przy opracowaniu wspólnego 

zintegrowanego modelu analizy ryzyka 

Agencja opiera się na analizach ryzyka 

Europolu dotyczących przestępczości 

transgranicznej. 

Or. fr 

 

Poprawka  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Centrum analizy ryzyka i oceny 

narażenia przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. W tym celu 

opracowuje ono wspólny zintegrowany 

model analizy ryzyka, stosowany przez 

Agencję i państwa członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka powiązana z wcześniejszą poprawką do art. 10 ust. 1. Jej celem jest sprecyzowanie 

zadań spoczywających na centrum. 

 

Poprawka  434 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  435 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
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Radzie i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie i Komisji. 

2. Agencja przygotowuje ogólne i 

ukierunkowane analizy ryzyka, które 

przedkłada Radzie, Komisji i 

Parlamentowi Europejskiemu. 

Or. en 

 

Poprawka  438 

Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 3. Analiza ryzyka sporządzana przez 
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Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. W 

stosownych przypadkach tę analizę ryzyka 

należy opracować we współpracy z innymi 

właściwymi agencjami Unii Europejskiej, 

takimi jak Europol i Europejski Urząd 

Wsparcia w dziedzinie Azylu. 

Or. fr 

 

Poprawka  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, ochronę praw podstawowych, 

powroty, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

Or. en 
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Poprawka  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

centrum obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii, jak również 

poszanowanie praw podstawowych. 

Or. en 

 

Poprawka  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 
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sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

odpowiednich państwach trzecich, która 

przyczynia się bezpośrednio lub pośrednio 

do występowania wymienionych zjawisk, 
w celu opracowania mechanizmu 

wstępnego ostrzegania, analizującego 

przepływy migracyjne w kierunku Unii. 

Or. fr 

 

Poprawka  442 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, ochronę praw podstawowych, 

powroty, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym przemytowi 

migrantów i handlowi ludźmi, a także 

sytuację w sąsiadujących państwach 

trzecich w celu opracowania mechanizmu 

wstępnego ostrzegania, analizującego 

przepływy migracyjne w kierunku Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 
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zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, ochronę praw podstawowych, 

powroty, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym przemytowi 

nielegalnych migrantów, handlowi ludźmi 

i terroryzmowi, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii, jak również 

poszanowanie praw podstawowych. 

Agencja podaje do wiadomości publicznej 

swoją metodologię i kryteria analizy 

ryzyka. 

Or. en 

 

Poprawka  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, nielegalne wtórne przepływy 

obywateli państw trzecich w Unii, 

zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, które mieszczą się 

w jej mandacie, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, azyle, nielegalne 

wtórne przepływy obywateli państw 

trzecich w Unii, zapobieganie 

przestępczości transgranicznej, w tym 

ułatwianiu nielegalnej imigracji, handlowi 

ludźmi i terroryzmowi, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

Or. en 
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Poprawka  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną;  zdolność do przyjęcia 

migrantów na granicach zewnętrznych; 

istnienie mechanizmów identyfikacji, 

udzielania wstępnych informacji i 

kierowania dalej osób, które są w 

potrzebie lub pragną wystąpić o ochronę 

międzynarodową; powroty; nielegalne 

wtórne przepływy obywateli państw 

trzecich w Unii, zapobieganie 

przestępczemu przemytowi osób, handlowi 
ludźmi i terroryzmowi, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  446 

Jaromír Štětina 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianiu 

nielegalnej imigracji, handlowi ludźmi i 
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terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

terroryzmowi, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich i 

państwach pochodzenia i tranzytu 

nielegalnej migracji w celu opracowania 

mechanizmu wstępnego ostrzegania, 

analizującego przepływy migracyjne w 

kierunku Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianie 

nielegalnej imigracji, handel ludźmi i 

terroryzm, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego przepływy 

migracyjne w kierunku Unii. 

3. Analiza ryzyka sporządzana przez 

Agencję obejmuje wszystkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę 

graniczną, powroty, nielegalne wtórne 

przepływy obywateli państw trzecich w 

Unii, zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym ułatwianiu 

nielegalnej imigracji, handlowi ludźmi i 

terroryzmowi, a także sytuację w 

sąsiadujących państwach trzecich w celu 

opracowania mechanizmu wstępnego 

ostrzegania, analizującego między innymi 

przepływy migracyjne w kierunku Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Agencja opracowuje i podaje do 

wiadomości publicznej swoją metodologię 
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i kryteria analizy ryzyka. 

Or. en 

 

Poprawka  449 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Agencja opracowuje i podaje do 

wiadomości publicznej swoją metodologię 

i kryteria analizy ryzyka.  

Or. en 

 

Poprawka  450 

Monika Hohlmeier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

Agencji wszystkie niezbędne informacje na 

temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz 

w dziedzinie powrotów. Państwa 

członkowskie regularnie lub na wniosek 

Agencji przekazują jej wszystkie 

niezbędne informacje, zwłaszcza dane 

statystyczne i operacyjne zgromadzone w 

związku z wdrażaniem dorobku Schengen, 

a także informacje i dane wywiadowcze 

pozyskane z poziomu analizy krajowego 

obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013. 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

Agencji wszystkie niezbędne informacje na 

temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz 

w dziedzinie powrotów. Państwa 

członkowskie zobowiązują się do 

regularnego i kompletnego przekazywania 
Agencji wszystkich niezbędnych 

informacji, zwłaszcza danych 

statystycznych i operacyjnych 

zgromadzonych w związku z wdrażaniem 

dorobku Schengen, a także informacji i 

danych wywiadowczych pozyskanych z 

poziomu analizy krajowego obrazu sytuacji 

opracowanego zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1052/2013. 

Or. en 
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Poprawka  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

Agencji wszystkie niezbędne informacje na 

temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz 

w dziedzinie powrotów. Państwa 

członkowskie regularnie lub na wniosek 

Agencji przekazują jej wszystkie 

niezbędne informacje, zwłaszcza dane 

statystyczne i operacyjne zgromadzone w 

związku z wdrażaniem dorobku Schengen, 

a także informacje i dane wywiadowcze 

pozyskane z poziomu analizy krajowego 

obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013. 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

centrum wszystkie niezbędne informacje 

na temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz 

w dziedzinie powrotów. Państwa 

członkowskie regularnie lub na wniosek 

centrum przekazują mu wszystkie 

niezbędne informacje, zwłaszcza dane 

statystyczne i operacyjne zgromadzone w 

związku z wdrażaniem dorobku Schengen, 

a także informacje i dane wywiadowcze 

pozyskane z poziomu analizy krajowego 

obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013. 

Or. en 

 

Poprawka  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

Agencji wszystkie niezbędne informacje na 

temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz 

w dziedzinie powrotów. Państwa 

członkowskie regularnie lub na wniosek 

Agencji przekazują jej wszystkie 

niezbędne informacje, zwłaszcza dane 

statystyczne i operacyjne zgromadzone w 

4. Państwa członkowskie dostarczają 

Agencji wszystkie niezbędne informacje na 

temat sytuacji, tendencji i potencjalnych 

zagrożeń związanych z przestępczością 

transgraniczną, na granicach 

zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. 

Państwa członkowskie regularnie lub na 

wniosek Agencji przekazują jej wszystkie 

niezbędne informacje, zwłaszcza dane 
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związku z wdrażaniem dorobku Schengen, 

a także informacje i dane wywiadowcze 

pozyskane z poziomu analizy krajowego 

obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013. 

statystyczne i operacyjne zgromadzone w 

związku z wdrażaniem dorobku Schengen, 

a także informacje i dane wywiadowcze 

pozyskane z poziomu analizy krajowego 

obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013. 

Or. fr 

 

Poprawka  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Radzie Nadzorczej oraz 

Zarządowi. 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Radzie Doradczej oraz 

Zarządowi. 

Or. en 

 

Poprawka  454 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Radzie Nadzorczej oraz 

Zarządowi. 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Zarządowi. 

Or. en 

 

Poprawka  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Radzie Nadzorczej oraz 

Zarządowi. 

5. Wyniki analizy ryzyka 

przekazywane są Radzie Zarządzającej. 

Or. fr 

 

Poprawka  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych, a także swoich 

działań w dziedzinie powrotów. 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych, a także swoich 

działań w dziedzinie powrotów. 

Zaangażowanie operacyjne Agencji 

wymaga uprzedniej oceny w oparciu o 

szeroki zakres źródeł w celu określenia, 

czy istnieje ryzyko naruszenia praw 

podstawowych lub zaistnienia braków w 

odpowiednich przepisach i procedurach 

cywilnych oraz karnych, które mogą 

uniemożliwiać współpracę ze względu na 

niezgodność z obowiązkami prawnymi, w 

szczególności w celu zapewnienia ochrony 

przed wydaleniem oraz prawa do 

skutecznego środka odwoławczego. 

Or. en 

 

Poprawka  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych, a także swoich 

działań w dziedzinie powrotów. 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych. 

Or. en 

 

Poprawka  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych, a także swoich 

działań w dziedzinie powrotów. 

6. Państwa członkowskie 

uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy 

planowaniu swoich operacji i działań na 

granicach zewnętrznych UE. 

Or. en 

 

Poprawka  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Agencja włącza wyniki wspólnego 

zintegrowanego modelu analizy ryzyka w 

opracowywanie wspólnych minimalnych 

programów szkolenia funkcjonariuszy 

straży granicznych oraz pracowników 

uczestniczących w zadaniach w dziedzinie 

powrotów. 

7. Agencja włącza wyniki wspólnego 

zintegrowanego modelu analizy ryzyka w 

opracowywanie wspólnych minimalnych 

programów szkolenia funkcjonariuszy 

straży granicznych oraz innych 

pracowników lub specjalistów 

uczestniczących w zadaniach związanych 

ze zintegrowanym zarządzaniem 

granicami. 
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Or. en 

 

Poprawka  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi UE za pośrednictwem 

oficerów łącznikowych w państwach 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  462 

Monica Macovei 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich posiadających lądową, 



 

PE582.070v01-00 60/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

morską lub powietrzną granicę 

zewnętrzną. 

Or. en 

 

Poprawka  463 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

1. Agencja w razie konieczności 

monitoruje zarządzanie granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  465 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja zapewnia regularne 

monitorowanie zarządzania granicami 

zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

1. Agencja monitoruje zarządzanie 

granicami zewnętrznymi, w razie 

konieczności za pośrednictwem oficerów 

łącznikowych Agencji w państwach 

członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oficerowie łącznikowi powinni być angażowani tylko wtedy, gdy uznane to zostanie za 

konieczne, odpowiednio do konkretnych sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich, 

na podstawie analizy ryzyka, o której mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy wyznacza 

spośród personelu Agencji ekspertów do 

oddelegowania jako oficerów 

łącznikowych. Na podstawie analizy 

ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Dyrektor Wykonawczy wskazuje charakter 

oddelegowania, państwo członkowskie, do 

którego oficer łącznikowy może zostać 

oddelegowany, oraz czas trwania 

oddelegowania. Dyrektor wykonawczy 

powiadamia dane państwo członkowskie o 

wyznaczeniu oraz określa, wspólnie z 

państwem członkowskim, miejsce 

oddelegowania. 

2. Dyrektor Wykonawczy wyznacza 

spośród personelu Agencji ekspertów do 

oddelegowania jako oficerów 

łącznikowych. Na podstawie analizy 

ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Dyrektor Wykonawczy wskazuje charakter 

oddelegowania, państwo członkowskie, do 

którego oficer łącznikowy może zostać 

oddelegowany, oraz czas trwania 

oddelegowania. Dyrektor wykonawczy 

powiadamia dane państwo członkowskie o 

wyznaczeniu oraz określa, wspólnie z 

państwem członkowskim, miejsce 

oddelegowania. Każde państwo 

członkowskie może dowolnie odrzucić – 

na podstawie uzasadnionej decyzji 

przekazanej Agencji – oficerów 

łącznikowych oddelegowanych na jego 

terytorium. 

Or. fr 
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Poprawka  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy wyznacza 

spośród personelu Agencji ekspertów do 

oddelegowania jako oficerów 

łącznikowych. Na podstawie analizy 

ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Dyrektor Wykonawczy wskazuje 

charakter oddelegowania, państwo 

członkowskie, do którego oficer 

łącznikowy może zostać oddelegowany, 

oraz czas trwania oddelegowania. Dyrektor 

wykonawczy powiadamia dane państwo 

członkowskie o wyznaczeniu oraz określa, 

wspólnie z państwem członkowskim, 

miejsce oddelegowania. 

2. Dyrektor Wykonawczy wyznacza 

spośród personelu Agencji ekspertów do 

oddelegowania jako oficerów 

łącznikowych. Na podstawie analizy 

ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Dyrektor Wykonawczy decyduje o 

charakterze oddelegowania, państwie 

członkowskim, do którego oficer 

łącznikowy zostanie oddelegowany, oraz o 

czasie trwania oddelegowania. Dyrektor 

wykonawczy powiadamia dane państwo 

członkowskie o wyznaczeniu oraz określa, 

wspólnie z państwem członkowskim, 

miejsce oddelegowania. 

Or. en 

 

Poprawka  468 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy wyznacza 

spośród personelu Agencji ekspertów do 

oddelegowania jako oficerów 

łącznikowych. Na podstawie analizy 

ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Dyrektor Wykonawczy wskazuje charakter 
oddelegowania, państwo członkowskie, do 

którego oficer łącznikowy może zostać 

oddelegowany, oraz czas trwania 

oddelegowania. Dyrektor wykonawczy 

powiadamia dane państwo członkowskie o 

wyznaczeniu oraz określa, wspólnie z 

2. Na podstawie analizy ryzyka i po 

otrzymaniu wniosku Dyrektora 

Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję 

odnośnie charakteru oddelegowania, 

państwa członkowskiego, do którego oficer 

łącznikowy może zostać oddelegowany, 

oraz czasu trwania oddelegowania i 

powiadamia o tej decyzji zainteresowane 

państwo członkowskie. Dyrektor 

Wykonawczy przed zgłoszeniem wniosku 

zasięga opinii danego państwa 

członkowskiego na temat charakteru i 
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państwem członkowskim, miejsce 

oddelegowania. 

czasu trwania oddelegowania oraz 

odnośnie zadań, których nie przewiduje 

art. 11 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy skonsultować z zainteresowanym państwem członkowskim warunki, w tym także czas 

oddelegowania. Decyzja w sprawie oddelegowania powinna być podejmowana przez Zarząd, 

a nie jednostronnie przez Dyrektora Wykonawczego. 

 

Poprawka  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oficerowie łącznikowi działają w 

imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie 

współpracy i dialogu między Agencją a 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami, w tym strażą 

przybrzeżną w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej. 

Oficerowie łącznikowi w szczególności: 

3. Oficerowie łącznikowi działają w 

imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie 

współpracy i dialogu między Agencją a 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami, w tym strażą 

przybrzeżną w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej. 

Oficerowie łącznikowi: 

Or. en 

 

Poprawka  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oficerowie łącznikowi działają w 

imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie 

współpracy i dialogu między Agencją a 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami, w tym strażą 

3. Oficerowie łącznikowi działają w 

imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie 

współpracy i dialogu między Agencją a 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami i powrotami, w tym 
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przybrzeżną w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej. 

Oficerowie łącznikowi w szczególności: 

strażą przybrzeżną w zakresie 

realizowanych przez nią zadań kontroli 

granicznej. Oficerowie łącznikowi w 

szczególności: 

Or. fr 

 

Poprawka  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) wspierają gromadzenie informacji 

potrzebnych Agencji do monitorowania 

nielegalnej migracji oraz sporządzania 

oceny narażenia, o której mowa w art. 10; 

Or. en 

 

Poprawka  472 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wspierają gromadzenie informacji 

potrzebnych Agencji do sporządzania 

oceny narażenia, o której mowa w art. 12; 

b) wspierają gromadzenie informacji 

w sposób przewidziany w odpowiednim 

prawodawstwie unijnym i wymagany 

przez Agencję do sporządzania oceny 

narażenia, o której mowa w art. 12; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Gromadzenie informacji powinno być kwalifikowane na podstawie tego, co jest wymagane na 

mocy odpowiednich przepisów UE. Pozwoliłoby to sprecyzować do jakich informacji zapis się 

odnosi. 
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Poprawka  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przestrzegają i wspierają 

zastosowanie istniejących i przyszłych 

środków unijnych związanych z 

zarządzaniem granicami zewnętrznymi, w 

tym praw podstawowych i ochrony 

międzynarodowej; 

Or. en 

 

Poprawka  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomagają państwa członkowskie 

w opracowywaniu ich planów awaryjnych; 

d) wspomagają państwa członkowskie 

w opracowywaniu ich planów awaryjnych, 

jeśli państwa te o taką pomoc wystąpią; 

Or. en 

 

Poprawka  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) regularnie składają sprawozdania 

Dyrektorowi Wykonawczemu dotyczące 

e) regularnie składają sprawozdania 

Dyrektorowi Wykonawczemu oraz szefowi 
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sytuacji na granicach zewnętrznych oraz 

zdolności danego państwa członkowskiego 

do skutecznego radzenia sobie z sytuacją 

na granicach zewnętrznych; 

odpowiedniego organu krajowego na 

temat sytuacji na granicach zewnętrznych 

oraz zdolności danego państwa 

członkowskiego do skutecznego radzenia 

sobie z sytuacją; 

Or. en 

 

Poprawka  476 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) regularnie składają sprawozdania 

Dyrektorowi Wykonawczemu dotyczące 

sytuacji na granicach zewnętrznych oraz 

zdolności danego państwa członkowskiego 

do skutecznego radzenia sobie z sytuacją 

na granicach zewnętrznych; 

e) regularnie składają sprawozdania 

Dyrektorowi Wykonawczemu dotyczące 

sytuacji na granicach zewnętrznych oraz 

zdolności danego państwa członkowskiego 

do skutecznego radzenia sobie z sytuacją 

na granicach zewnętrznych oraz 

przeprowadzenia działań związanych z 

powrotami wobec odpowiednich krajów 

trzecich i jeśli takie sprawozdanie budzi 

obawy co do któregokolwiek z tych 

aspektów istotnych dla danego państwa 

członkowskiego, Dyrektor Wykonawczy 

bezzwłocznie informuje państwo 

członkowskie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby dane państwo członkowskie zostało poinformowane o treści sprawozdania w 

przypadku obaw dotyczących danego państwa członkowskiego. W ten sposób zaangażowane 

państwo członkowskie może rozpocząć podejmowanie niezbędnych działań naprawczych. 

Pozwoli to także na zapewnienie przejrzystości. 

 

Poprawka  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 



 

AM\1092760PL.doc 67/148 PE582.070v01-00 

 PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) monitorują środki przyjmowane 

przez państwo członkowskie w odniesieniu 

do sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań na granicach zewnętrznych, o 

której mowa w art. 18; 

f) monitorują środki przyjmowane 

przez państwo członkowskie w odniesieniu 

do sytuacji wymagającej pilnego podjęcia 

działań na granicach zewnętrznych; 

Or. en 

 

Poprawka  478 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) regularnie uczestniczą w 

bezpośrednich misjach obserwacyjnych do 

odpowiednich punktów granicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  479 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera f b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) budują relacje i tworzą platformy 

umożliwiające dialog z przedstawicielami i 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Or. en 
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Poprawka  480 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów ust. 3 oficer łącznikowy 

między innymi: 

4. Do celów ust. 3 oficer łącznikowy, 

zgodnie z krajowymi i unijnymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

ochrony danych: 

Or. en 

 

Poprawka  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów ust. 3 oficer łącznikowy 

między innymi: 

4. Do celów ust. 3 oficer łącznikowy: 

Or. en 

 

Poprawka  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ma nieograniczony dostęp do 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

a) ma dostęp do krajowego ośrodka 

koordynacji oraz krajowego obrazu 

sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013; 

Or. en 
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Poprawka  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ma nieograniczony dostęp do 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

a) za zgodą krajowego koordynatora 

danego państwa członkowskiego 

otrzymuje informacje z krajowego ośrodka 

koordynacji; 

Or. en 

 

Poprawka  484 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ma nieograniczony dostęp do 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

a) otrzymuje informacje pochodzące z 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

Or. en 

 

Poprawka  485 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ma nieograniczony dostęp do 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

a) ma dostęp do krajowego ośrodka 

koordynacji oraz krajowego obrazu 

sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013; 
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Or. en 

 

Poprawka  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ma nieograniczony dostęp do 

krajowego ośrodka koordynacji oraz 

krajowego obrazu sytuacji opracowanego 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013; 

a) ma dostęp do krajowego obrazu 

sytuacji opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013; 

Or. en 

 

Poprawka  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ma dostęp do krajowych i 

europejskich systemów informacyjnych 

dostępnych w krajowym ośrodku 

koordynacji, pod warunkiem 

przestrzegania krajowych i unijnych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony danych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  488 

Carlos Coelho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ma dostęp do krajowych i 

europejskich systemów informacyjnych 

dostępnych w krajowym ośrodku 

koordynacji, pod warunkiem 

przestrzegania krajowych i unijnych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony danych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  489 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ma dostęp do krajowych i 

europejskich systemów informacyjnych 

dostępnych w krajowym ośrodku 

koordynacji, pod warunkiem 

przestrzegania krajowych i unijnych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony danych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  490 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ma dostęp do krajowych i 

europejskich systemów informacyjnych 

dostępnych w krajowym ośrodku 

koordynacji, pod warunkiem 

przestrzegania krajowych i unijnych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony danych; 

b) ma dostęp – jeśli zajedzie taka 

potrzeba – do krajowych i europejskich 

systemów informacyjnych dostępnych w 

krajowym ośrodku koordynacji, pod 

warunkiem przestrzegania krajowych i 

unijnych zasad bezpieczeństwa i ochrony 

danych; 
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Or. en 

 

Poprawka  491 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) utrzymuje regularne kontakty z 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami, w tym strażą 

przybrzeżną w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, przy 

jednoczesnym informowaniu szefa 

krajowego ośrodka koordynacji. 

c) utrzymuje regularne kontakty z 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za 

zarządzanie granicami, w tym strażą 

przybrzeżną w zakresie realizowanych 

przez nią zadań kontroli granicznej, przy 

jednoczesnym informowaniu punktu 

kontaktowego wyznaczonego przez dane 

państwo członkowskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oficer łącznikowy powinien mieć prawo do otrzymania informacji, a nie mieć bezpośredni 

dostęp do krajowego ośrodka koordynacji i właściwych systemów. Istnieją kwestie praktyczne 

dotyczące tego zagadnienia, a także kwestie związane z poufnością, gdyż krajowy ośrodek 

koordynacji obejmowałby także inne systemy. 

 

Poprawka  492 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Sprawozdanie oficera 

łącznikowego stanowi element oceny 

narażenia, o której mowa w art. 12. 

5. Sprawozdanie oficera 

łącznikowego stanowi element oceny 

narażenia, o której mowa w art. 12. Ocenę 

przekazuje się zainteresowanym 

państwom członkowskim. 

Or. en 
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Poprawka  493 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Sprawozdanie oficera 

łącznikowego stanowi element oceny 

narażenia, o której mowa w art. 12. 

5. Sprawozdanie końcowe oficera 

łącznikowego jest brane pod uwagę 

podczas przygotowania oceny narażenia, o 

której mowa w art. 12. Sprawozdanie 

zostaje następnie przekazane do 

wiadomości zainteresowanego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli sprawozdanie końcowe oficera łącznikowego zostanie przesłane do państwa 

członkowskiego, zapewniona zostanie przejrzystość, a państwo członkowskie będzie również 

świadome zidentyfikowanych problemów, co pozwoli mu na niezwłoczne podjęcia działań 

naprawczych. 

 

Poprawka  494 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

1. Agencja co roku ocenia 

wyposażenie techniczne, systemy, 

zdolności, zasoby i plany awaryjne państw 

członkowskich w zakresie kontroli granic. 

Z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Parlamentu Europejskiego, Agencja może 

w każdej chwili przeprowadzić 

aktualizację w trybie pilnym. Taka ocena 

opiera się na informacjach dostarczonych 

przez państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 
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wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji, a także 

informacjach dostarczonych przez 

organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. Centrum analizy ryzyka i oceny 

narażenia ocenia wyposażenie techniczne, 

systemy, zdolności, zasoby i plany 

awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na efektywność i aby uniknąć powielania zadań, bardziej logiczne jest mieć w 
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ramach Agencji jedno „centrum”(zgodnie z propozycją Komisji), które będzie 

odpowiedzialne za monitoring i przeprowadzanie analizy ryzyka, a także oceny narażenia. 

 

Poprawka  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena jest 

dokonywana we współpracy z państwami 

członkowskimi UE i opiera się na 

informacjach dostarczonych przez państwo 

członkowskie i oficera łącznikowego, 

informacjach pozyskanych od EUROSUR-

u, zwłaszcza poziomach ryzyka 

przypisanych odcinkom zewnętrznych 

granic lądowych i morskich każdego 

państwa członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz 

na sprawozdaniach i ocenach wspólnych 

operacji, projektów pilotażowych, szybkich 

interwencji na granicy i innych działań 

Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i w 

miarę możliwości plany awaryjne państw 

członkowskich niezbędne do kontroli 

granic zewnętrznych. Zarząd zatwierdza 
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państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

obiektywne wskaźniki, na podstawie 

których podejmuje decyzję o ustaleniu 

priorytetów w państwie członkowskim 

mającym podlegać ocenie. Taka ocena 

opiera się na informacjach dostarczonych 

przez państwo członkowskie i w 

stosownych przypadkach także oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji w 

zakresie zarządzania granicami. 

Or. en 

 

Poprawka  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic, a także wyzwania 

i zagrożenia związane ze skutecznym 

zarządzaniem granicami, z którymi 

borykają się państwa członkowskie oraz 

ich zdolność do reagowania na nie. Taka 

ocena opiera się na informacjach 

dostarczonych przez państwo 

członkowskie i oficera łącznikowego, 

informacjach pozyskanych od EUROSUR-

u, zwłaszcza poziomach ryzyka 

przypisanych odcinkom zewnętrznych 

granic lądowych i morskich każdego 

państwa członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz 

na sprawozdaniach i ocenach wspólnych 
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operacji, projektów pilotażowych, szybkich 

interwencji na granicy i innych działań 

Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena 

opiera się na informacjach dostarczonych 

przez państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. Na podstawie analizy ryzyka 

opracowanej zgodnie z art. 10 ust. 3 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada 

Zarządowi propozycję z zestawieniem 

obiektywnych kryteriów, w odniesieniu do 

których Agencja dokonuje oceny 

narażenia dla wszystkich państw 

członkowskich z granicami zewnętrznymi. 

 Przed przedłożeniem proponowanego 

zestawienia obiektywnych kryteriów 

Dyrektor wykonawczy konsultuje się i 

uwzględnia opinię urzędnika ds. praw 

podstawowych w celu zapewnienia, że 

kryteria, na podstawie których 

przeprowadzana jest ocena narażenia, 

odzwierciedlają potrzebę zapewnienia 

przestrzegania praw podstawowych 

zgodnie z prawem unijnym we wszystkich 

aspektach kontroli granicznej. 

 Taka ocena narażenia dąży do oceny 

dostępnej infrastruktury (w tym 

możliwości przyjęcia), urządzeń 

technicznych, systemów, zdolności, 
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zasobów i planów awaryjnych państw 

członkowskich w kontekście kontroli 

granicznej. Taka ocena opiera się na 

informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji nie mówi o powiązaniu analizy ryzyka przeprowadzanej zgodnie z art. 10 z 

oceną narażenia przeprowadzaną na podstawie art. 12. Ocena narażenia musi być oparta na 

obiektywnych kryteriach. Oczywiste jest, że kryteria te powinny być oparte na aspekcie ryzyka 

na zewnętrznych granicach określonego przez Agencję. Kryteria te powinny zapewnić, między 

innymi, aby podczas oceny narażenia na granicach państw członkowskich przywiązywano 

uwagę do zdolności państw członkowskich do przestrzegania podczas przeprowadzania 

kontroli granicznej praw podstawowych zgodnie z prawem unijnym. 

 

Poprawka  500 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby, 

stan gotowości i plany awaryjne państw 

członkowskich w zakresie kontroli granic. 

Taka ocena opiera się na obiektywnych 

kryteriach określonych przez Zarząd oraz 

na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 
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każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic, a także 

poszanowania praw podstawowych w tym 

kontekście. Taka ocena opiera się na 

informacjach dostarczonych przez państwo 

członkowskie i oficera łącznikowego, 

informacjach pozyskanych od EUROSUR-

u, zwłaszcza poziomach ryzyka 

przypisanych odcinkom zewnętrznych 

granic lądowych i morskich każdego 

państwa członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz 

na sprawozdaniach i ocenach wspólnych 

operacji, projektów pilotażowych, szybkich 

interwencji na granicy i innych działań 

Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

1. W ramach działań 

zapobiegawczych Agencja ocenia 

wyposażenie techniczne, systemy, 

zdolności, zasoby i plany awaryjne państw 

członkowskich w zakresie kontroli granic. 

Taka ocena opiera się na obiektywnych 

kryteriach określonych przez Zarząd oraz 

na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  503 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera 

się na informacjach dostarczonych przez 

państwo członkowskie i oficera 

łącznikowego, informacjach pozyskanych 

od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach 

ryzyka przypisanych odcinkom 

zewnętrznych granic lądowych i morskich 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, 

oraz na sprawozdaniach i ocenach 

wspólnych operacji, projektów 

1. Agencja ocenia wyposażenie 

techniczne, systemy, zdolności, zasoby i 

plany awaryjne państw członkowskich w 

zakresie kontroli granic i poszanowania 

praw podstawowych w tym kontekście. 

Taka ocena opiera się na informacjach 

dostarczonych przez państwo 

członkowskie i oficera łącznikowego, 

informacjach pozyskanych od EUROSUR-

u, zwłaszcza poziomach ryzyka 

przypisanych odcinkom zewnętrznych 

granic lądowych i morskich każdego 

państwa członkowskiego zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz 



 

AM\1092760PL.doc 81/148 PE582.070v01-00 

 PL 

pilotażowych, szybkich interwencji na 

granicy i innych działań Agencji. 

na sprawozdaniach i ocenach wspólnych 

operacji, projektów pilotażowych, szybkich 

interwencji na granicy i innych działań 

Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  504 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Ocena narażenia opiera się na 

obiektywnych kryteriach. Decyzje w 

sprawie danych kryteriów podejmuje 

Zarząd. 

Or. en 

 

Poprawka  505 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Ocena przestrzegania praw 

podstawowych obejmuje obecność i 

skuteczność instrumentów w celu 

zapewnienia ochrony i ratowania życia 

uchodźców i migrantów, dostęp do 

informacji i jakość pomocy prawnej, 

kierowanie do korzystania z odpowiednich 

procedur i dostęp do skutecznych środków 

zaradczych dla osób przybywających na 

granicę. Metodologia tego aspektu oceny 

narażenia ustalana jest w porozumieniu z 

urzędnikiem ds. praw podstawowych oraz 

Forum Konsultacyjnym, a także innymi 

właściwymi agencjami UE, takimi jak 

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
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Azylu oraz Agencja Praw Podstawowych 

UE. 

Or. en 

 

Poprawka  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

niezbędne dla przeprowadzenia oceny 

narażenia, w szczególności te dotyczące 

stanu funkcjonowania wszystkich 

procedur na granicy, wyposażenia 

technicznego, personelu i środków 

finansowych dostępnych na poziomie 

krajowym w celu realizacji kontroli 

granicznych oraz przedkładają swoje plany 

awaryjne. 

Or. en 

 

Poprawka  507 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i – w zakresie, w jakim jest to 

możliwe – środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych, a także 

przedkładają informacje na temat swoich 

planów awaryjnych w kwestii zarządzania 

granicami. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku państw członkowskich, w których kontrola graniczna jest jedną spośród wielu 

funkcji wykonywanych przez jeden podmiot, trudno byłoby wskazać kwoty zasobów 

finansowych dostępnych dla kontroli granicznej. 

 

Poprawka  508 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

niezbędne do oceny narażenia, w 

szczególności te dotyczące stanu 

funkcjonowania wszystkich procedur na 

granicy, zgodnie z przepisami rodz. II 

dyrektywy 2013/32/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, wyposażenia 

technicznego, personelu i środków 

finansowych dostępnych na poziomie 

krajowym w celu realizacji kontroli 

granicznych oraz przedkładają swoje plany 

awaryjne. 

Or. en 

 

Poprawka  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące infrastruktury, wyposażenia 

technicznego, personelu i środków 

finansowych dostępnych na poziomie 
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realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

krajowym w celu realizacji kontroli 

granicznych oraz przedkładają swoje plany 

awaryjne. 

Or. en 

 

Poprawka  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granic zewnętrznych. 

Or. en 

 

Poprawka  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

Agencji, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

2. Państwa członkowskie, na wniosek 

centrum, przedstawiają informacje 

dotyczące wyposażenia technicznego, 

personelu i środków finansowych 

dostępnych na poziomie krajowym w celu 

realizacji kontroli granicznych oraz 

przedkładają swoje plany awaryjne. 

Or. en 
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Poprawka  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na porządek 

publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne w 

UE, zwłaszcza w przypadku tych państw 

członkowskich, które stoją w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, oraz ocena 

ich zdolności do wniesienia wkładu do 

zasobu szybkiej rezerwy, o którym mowa 

w art. 19 ust. 5 z uwzględnieniem ich 

potrzeb krajowych. Ocena ta pozostaje bez 

uszczerbku dla mechanizmu oceny 

Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym wyzwaniom; ich 

zdolności do radzenia sobie w sposób 

humanitarny i przy pełnym poszanowaniu 

praw podstawowych z przybyciem dużej 
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pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

liczby osób, z których wiele może 

wymagać objęcia ochroną 

międzynarodową; dostępności 

odpowiednio wykwalifikowanych i 

przeszkolonych pracowników; istnienia 

mechanizmów współpracy z odpowiednimi 

agencjami unijnymi, organizacjami 

międzynarodowymi i społeczeństwa 

obywatelskiego; a także określanie 

ewentualnych bezpośrednich skutków na 

granicach zewnętrznych i pośredniego 

wpływu na funkcjonowanie strefy 

Schengen, zwłaszcza w przypadku tych 

państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena 

narażenia pozostaje bez uszczerbku dla 

mechanizmu oceny Schengen. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ocena narażenia musi również zweryfikować zdolność państw członkowskich do poradzenia 

sobie w sposób humanitarny z dużą liczbą osób, które potrzebują lub pragną ubiegać się o 

ochronę międzynarodową, istnienie przeszkolonego personelu i istnienie, lub brak, 

mechanizmów współpracy z innymi organami, które mogą działać na granicach 

zewnętrznych. 

 

Poprawka  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 
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skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen i bezpieczeństwo 

wewnętrzne Unii Europejskiej, zwłaszcza 

w przypadku tych państw członkowskich, 

które stoją w obliczu szczególnej i 

wyjątkowej presji, oraz ocena ich 

zdolności do wniesienia wkładu do zasobu 

szybkiej rezerwy, o którym mowa w art. 19 

ust. 5. Ocena ta pozostaje bez uszczerbku 

dla mechanizmu oceny Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję prewencyjnej 

oceny zdolności i gotowości państw 

członkowskich do sprostania wyzwaniom, 

w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. W 

przypadku bezpośrednich skutków na 

granicach zewnętrznych oraz dalszych 

konsekwencji dla funkcjonowania strefy 

Schengen, ocena ta uwzględnia i pozostaje 

bez uszczerbku dla mechanizmu oceny 

Schengen. 

Or. en 
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Poprawka  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez centrum oceny zdolności 

i gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta ma 

również na celu określenie zdolności 

państw członkowskich do przestrzegania 

praw podstawowych w tego rodzaju 

sytuacjach. Ocena ta pozostaje bez 

uszczerbku dla mechanizmu oceny 

Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 
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określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5.    Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych, 

zwłaszcza w przypadku tych państw 

członkowskich, które stoją w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, oraz ocena 

ich zdolności do wniesienia wkładu do 

zasobu szybkiej rezerwy, o którym mowa 

w art. 19 ust. 5. Ocena ta pozostaje bez 

uszczerbku dla mechanizmu oceny 

Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych i 

pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

3. Celem oceny narażenia jest 

dokonanie przez Agencję oceny zdolności i 

gotowości państw członkowskich do 

sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w 

tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i 

presji na granicach zewnętrznych, 

określanie ewentualnych bezpośrednich 

skutków na granicach zewnętrznych, w tym 

w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

transgranicznego transportu, logistyki i 

połączeń infrastrukturalnych, a także 
pośredniego wpływu na funkcjonowanie 

strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku 

tych państw członkowskich, które stoją w 

obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, 

oraz ocena ich zdolności do wniesienia 

wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o 

którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta 

pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu 

oceny Schengen. 

Or. en 
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Poprawka  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

przedstawić pisemne uwagi dotyczące 

oceny narażenia jeżeli uznają to za 

stosowne; te pisemne uwagi zostaną 

dołączone do oceny narażenia. 

Or. en 

 

Poprawka  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Radzie Nadzorczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane danym państwom 

członkowskim, które mogą przedstawić 

swoje uwagi w odniesieniu do tych 

wyników. Dyrektor Wykonawczy 
przedstawia wówczas zalecenia w zakresie 

środków do podjęcia przez państwa 

członkowskie na podstawie wyników 

oceny narażenia i biorąc pod uwagę analizę 

ryzyka przeprowadzoną przez Agencję 

oraz wyniki mechanizmu oceny Schengen. 

Or. fr 

 

Poprawka  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Radzie Nadzorczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Radzie Doradczej i 

Zarządowi, a organy te wydają 
Dyrektorowi Wykonawczemu zalecenia w 

zakresie środków do podjęcia przez 

państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez centrum oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Radzie Nadzorczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Zarządowi, który 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki oceny narażenia są 4. Wyniki oceny narażenia są 
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przedkładane Radzie Nadzorczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

przedkładane Radzie Doradczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wyniki oceny narażenia są 

przedkładane Radzie Nadzorczej, która 

przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu 

zalecenia w zakresie środków do podjęcia 

przez państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

4. Wyniki oceny narażenia, razem z 

pisemnymi uwagami państw 

członkowskich, jeśli takowe zostały 

przedstawione, są przedkładane Radzie 

Nadzorczej, która przedstawia 

Dyrektorowi Wykonawczemu zalecenia w 

zakresie środków do podjęcia przez 

państwa członkowskie na podstawie 

wyników oceny narażenia i biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez Agencję oraz wyniki mechanizmu 

oceny Schengen. 

Or. en 

 

Poprawka  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane 

skreśla się 
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państwo członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

Or. en 

 

Poprawka  526 

Carlos Coelho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane 

państwo członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

5. Dyrektor Wykonawczy, w ścisłej 

współpracy z szefem odpowiedniego 

organu krajowego, proponuje niezbędne 

środki naprawcze do podjęcia przez dane 

państwo członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii i ustala 

termin, w którym środki te mają zostać 
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ostateczny termin przyjęcia środków. podjęte. 

Or. en 

 

Poprawka  528 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 
państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. Dyrektor Wykonawczy w 

porozumieniu z danym państwem 

członkowskim wydaje zalecenie 

określające niezbędne środki naprawcze 

do przyjęcia przez dane państwo 

członkowskie, a także termin, w którym 

środki te mają zostać wdrożone. Dyrektor 

Wykonawczy zachęca dane państwa 

członkowskie do podjęcia niezbędnych 

działań. 

Or. en 

 

Poprawka  529 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

zalecenie określające niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. 

Or. en 
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Poprawka  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

zalecenie określające niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. 

Procedura powinna obejmować ocenę 

wpływu tych środków na prawa 

podstawowe i zapewniać zgodność z 

międzynarodowymi zobowiązaniami 

prawnymi. 

Or. en 

 

Poprawka  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. Dyrektor Wykonawczy, w oparciu 

o ocenę narażenia, mechanizm oceny 

Schengen, ze szczególnym 

uwzględnieniem wszelkich przyjętych 

zaleceń i analizy ryzyka Agencji, 
przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do podjęcia przez dane 

państwo członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

Or. en 
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Poprawka  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. W oparciu o ocenę narażenia i z 

uwzględnieniem analizy ryzyka 

przeprowadzonej przez Agencję Dyrektor 

Wykonawczy przyjmuje zalecenie 

określające niezbędne środki naprawcze 

do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Zalecenie 

Dyrektora Wykonawczego wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

Or. fr 

 

Poprawka  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor wykonawczy przyjmuje 

decyzję określającą niezbędne środki 

naprawcze do podjęcia przez dane państwo 

członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

5. Dyrektor wykonawczy, w ścisłej 

koordynacji z Radą Doradczą i Zarządem, 
przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do podjęcia przez dane 

państwo członkowskie, w tym poprzez 

wykorzystanie zasobów w ramach 

instrumentów finansowych Unii. Decyzja 

Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla 

państwa członkowskiego i wskazuje 

ostateczny termin przyjęcia środków. 

 Dyrektor Wykonawczy powiadamia 

Komisję i Parlament Europejski. 

 Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie 
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środków w terminie ostatecznym 

określonym w tej decyzji, Komisja może 

podjąć dalsze działania zgodnie z art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

skreśla się 
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środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten dodatkowy „krok” (wymagający kolejnego posunięcia, w ramach którego Zarząd 

podejmuje decyzję w sprawie środków naprawczych) tylko komplikuje i niepotrzebnie wydłuża 

procedurę. 

 

Poprawka  536 

Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania w celu wyłączenia państwa 

członkowskiego ze strefy Schengen na 

określony czas zgodnie z art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Decyzja Zarządu jest 

wiążąca dla państwa członkowskiego. 
Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie 

środków w terminie ostatecznym 

określonym w tej decyzji, Komisja może 

podjąć dalsze działania zgodnie z art. 18. 

Or. fr 

 

Poprawka  538 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. Państwo 

członkowskie zostaje powołane do udziału 

i zgłasza swoje stanowisko na wszystkich 

etapach procedury. 
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Or. en 

 

Poprawka  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

weźmie pod uwagę zaleceń, Dyrektor 

Wykonawczy zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

prowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. 

Or. en 

 

Poprawka  540 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje zalecenia określające niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w 
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decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

danym zaleceniu, Komisja może podjąć 

dalsze działania zgodnie z art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Komisja może podjąć dalsze 

działania zgodnie z art. 18. 

6. Jeżeli państwo członkowskie nie 

przyjmie niezbędnych środków 

naprawczych w określonym terminie, 

Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę 

Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd 

przyjmuje decyzję określającą niezbędne 

środki naprawcze do przyjęcia przez dane 

państwo członkowskie oraz ostateczny 

termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo 

członkowskie nie przyjmie środków w 

terminie ostatecznym określonym w tej 

decyzji, Rada podejmuje dalsze działania 

zgodnie z art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  542 

Monika Hohlmeier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Wyniki oceny narażenia 

przekazywane są Radzie Europejskiej i 

Parlamentowi Europejskiemu. Jeżeli 

jeden lub więcej wyników zagraża 

bezpieczeństwu wewnętrznemu jednego 

lub większej liczby państw członkowskich, 

wyniki przekazywane są w ścisłej 

tajemnicy. 
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Or. en 

 

Poprawka  543 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Kryteria i wyniki oceny narażenia 

przekazywane są Parlamentowi 

Europejskiemu oraz Radzie. 

Or. en 

 

Poprawka  544 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Wyniki oceny narażenia 

przekazywane są Parlamentowi 

Europejskiemu oraz Radzie. Ze względu 

na delikatny charakter zawartych 

informacji, na wniosek państwa 

członkowskiego, takie dokumenty mogą 

podlegać przepisom załącznika VII do 

regulaminu Parlamentu Europejskiego na 

podstawie art. 4 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 w 

sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział IV – sekcja 3 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zarządzanie granicami zewnętrznymi Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE 

Or. en 

 

Poprawka  546 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. Agencja 

realizuje również środki, o których mowa 

w art. 18. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych oraz ochrony 

i ratowania życia migrantów i uchodźców. 

Agencja realizuje również środki, o 

których mowa w art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. Agencja 

realizuje również środki, o których mowa 

w art. 18. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. 

Or. en 
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Poprawka  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. Agencja 

realizuje również środki, o których mowa 

w art. 18. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli ich granic zewnętrznych UE. 

Or. en 

 

Poprawka  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. Agencja 

realizuje również środki, o których mowa 

w art. 18. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o pomoc przy 

realizacji ich obowiązków w zakresie 

kontroli granic zewnętrznych. Agencja, za 

zgodą danego państwa członkowskiego, 
realizuje również środki, o których mowa 

w art. 18. 

Or. en 

 

Poprawka  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zaangażowanie operacyjne 

Agencji wymaga uprzedniej oceny w 

oparciu o szeroki zakres źródeł w celu 

określenia, czy istnieje ryzyko naruszenia 

praw podstawowych lub zaistnienia 

braków w odpowiednich przepisach i 

procedurach cywilnych oraz karnych, 

które mogą uniemożliwiać współpracę ze 

względu na niezgodność z obowiązkami 

prawnymi, w szczególności w celu 

zapewnienia ochrony przed wydaleniem 

oraz prawa do skutecznego środka 

odwoławczego. 

Or. en 

 

Poprawka  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja organizuje odpowiednią 

pomoc techniczną i operacyjną dla 

przyjmującego państwa członkowskiego i 

może przyjąć jeden lub większą liczbę 

następujących środków: 

2. Agencja organizuje odpowiednią 

pomoc techniczną i operacyjną dla 

przyjmującego państwa członkowskiego i 

może, zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa unijnego i międzynarodowego, w 

tym z zasadą niedopuszczalności 

wydalenia, przyjąć jeden lub większą 

liczbę następujących środków: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby było jasne, że wszystkie działania podejmowane przez Agencję na granicach 

zewnętrznych muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i 

międzynarodowego, w tym z zasadą niedopuszczalności wydalenia. 
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Poprawka  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencja organizuje odpowiednią 

pomoc techniczną i operacyjną dla 

przyjmującego państwa członkowskiego i 

może przyjąć jeden lub większą liczbę 

następujących środków: 

2. Agencja, w porozumieniu z 

wnioskującym państwem członkowskim 

oraz po dokładnej analizie ryzyka, 
organizuje odpowiednią pomoc techniczną 

i operacyjną dla przyjmującego państwa 

członkowskiego, która może obejmować 

jeden lub większą liczbę następujących 

środków: 

Or. en 

 

Poprawka  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi; 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koordynacji działań co najmniej c) koordynacji działań co najmniej 
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jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi; 

jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi i tymi, 

które przyczyniają się do zapewnienia i 

umożliwienia odpowiedniego transportu, 

logistyki oraz połączeń 

infrastrukturalnych na granicach 

zewnętrznych; 

Or. en 

 

Poprawka  555 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi; 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi, które 

mają wspólną granicę lądową z jednym 

lub większą liczbą państw członkowskich i 

które ratyfikowały i w pełni wdrożyły 

europejską konwencję o ochronie praw 

człowieka i konwencję dotyczącą statusu 

uchodźców z 1951 r. oraz Protokół do tej 

konwencji z 1967 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i 

c) koordynacji działań co najmniej 

jednego państwa członkowskiego i 
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państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi; 

państwa trzeciego na granicach 

zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z 

sąsiadującymi państwami trzecimi, które 

ratyfikowały i w pełni wdrożyły europejską 

konwencję o ochronie praw człowieka i 

konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 

1951 r. oraz Protokół do tej konwencji z 

1967 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) oddelegowania europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

w ramach zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami w obszarach 

hotspot; 

d) oddelegowania europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

w ramach zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami w obszarach 

hotspot w celu przeprowadzania operacji 

powrotnych; 

Or. en 

 

Poprawka  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) wdrażania i koordynowanie 

wspólnych działań ratowniczych i 

poszukiwawczych osób, które znalazły się 

w niebezpieczeństwie na morzu; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Po niedawnych wydarzeniach w rejonie Morza Śródziemnego i utracie wielu żyć, oczywiste 

jest, że nowa agencja FRONTEX/EBCG musi się również skupić się na działaniach 

poszukiwawczych i ratowniczych na morzu. Musi to być jasno określone w poszczególnych 

punktach i motywach. 

 

Poprawka  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja finansuje lub 

współfinansuje działania, o których mowa 

w ust. 2, przez dotacje ze swojego budżetu 

zgodnie z przepisami finansowymi 

mającymi zastosowanie do Agencji. 

3. Agencja finansuje lub 

współfinansuje działania, o których mowa 

w ust. 2, ze swojego budżetu zgodnie z 

przepisami finansowymi mającymi 

zastosowanie do Agencji. 

Or. en 

 

Poprawka  560 

Monika Hohlmeier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja finansuje lub 

współfinansuje działania, o których mowa 

w ust. 2, przez dotacje ze swojego budżetu 

zgodnie z przepisami finansowymi 

mającymi zastosowanie do Agencji. 

3. Agencja finansuje lub 

współfinansuje działania, o których mowa 

w ust. 2, przez dotacje ze swojego budżetu 

zgodnie z przepisami finansowymi 

mającymi zastosowanie do Agencji. W 

przypadku, gdy istnieje zwiększone 

zapotrzebowanie finansowe z powodu 

presji migracyjnej na granicach 

zewnętrznych, Agencja informuje w 

odpowiednim terminie Komisję, Radę i 

Parlament. 

Or. en 
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Poprawka  561 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Zaangażowanie operacyjne 

Agencji wymaga uprzedniej oceny w 

oparciu o szeroki zakres źródeł w celu 

określenia, czy istnieje ryzyko naruszenia 

praw podstawowych lub zaistnienia 

braków w odpowiednich przepisach i 

procedurach cywilnych oraz karnych, 

które mogą uniemożliwiać współpracę ze 

względu na niezgodność z obowiązkami 

prawnymi, w szczególności w celu 

zapewnienia ochrony przed wydaleniem 

oraz prawa do skutecznego środka 

odwoławczego. 

Or. en 

 

Poprawka  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – śródtytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Inicjowanie wspólnych operacji i szybkich 

interwencji na granicach zewnętrznych 

Inicjowanie wspólnych operacji na 

granicach zewnętrznych 

Or. en 

 

Poprawka  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

nadchodzącym wyzwaniom, w tym 

obecnym lub przyszłym zagrożeniom na 

granicach zewnętrznych, spowodowanym 

nielegalną imigracją lub przestępczością 

transgraniczną, lub dla zapewnienia 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej przy realizacji ich obowiązków 

w zakresie kontroli granic zewnętrznych. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

nadchodzącym wyzwaniom, w tym 

obecnym lub przyszłym zagrożeniom na 

granicach zewnętrznych, spowodowanym 

nielegalną migracją lub przestępczością 

transgraniczną, lub dla zapewnienia 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej przy realizacji ich obowiązków 

w zakresie kontroli granic zewnętrznych. 

Or. en 

 

Poprawka  564 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

nadchodzącym wyzwaniom, w tym 

obecnym lub przyszłym zagrożeniom na 

granicach zewnętrznych, spowodowanym 

nielegalną imigracją lub przestępczością 

transgraniczną, lub dla zapewnienia 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej przy realizacji ich obowiązków 

w zakresie kontroli granic zewnętrznych. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

nadchodzącym wyzwaniom, w tym 

obecnym lub przyszłym zagrożeniom na 

granicach zewnętrznych lub dla 

zapewnienia zwiększonej pomocy 

technicznej i operacyjnej przy realizacji ich 

obowiązków w zakresie kontroli granic 

zewnętrznych. 

Or. en 

 

Poprawka  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

nadchodzącym wyzwaniom, w tym 

obecnym lub przyszłym zagrożeniom na 

granicach zewnętrznych, spowodowanym 

nielegalną imigracją lub przestępczością 

transgraniczną, lub dla zapewnienia 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej przy realizacji ich obowiązków 

w zakresie kontroli granic zewnętrznych. 

1. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie 

wspólnych operacji w celu sprostania 

ciążącym na nich problemom, w tym 

nielegalnej migracji, rzeczywistym lub 

domniemanym zagrożeniom na granicach 

zewnętrznych i przestępczości 

transgranicznej, lub dla zapewnienia 

zwiększonej pomocy technicznej i 

operacyjnej przy realizacji ich obowiązków 

w zakresie kontroli granic zewnętrznych. 

Or. it 

Poprawka  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego stojącego w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, zwłaszcza 

w przypadku masowego napływu do 

punktów na granicach zewnętrznych 

obywateli państw trzecich usiłujących 

nielegalnie przedostać się na terytorium 

tego państwa członkowskiego, Agencja 

może uruchomić na ograniczony czas na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego szybką interwencję na 

granicy. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł 16 projektu rozporządzenia odnosi się do szybkich interwencji. Przepis ten zostaje 

dodany do danego artykułu. 
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Poprawka  567 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego stojącego w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, zwłaszcza 

w przypadku masowego napływu do 

punktów na granicach zewnętrznych 

obywateli państw trzecich usiłujących 

nielegalnie przedostać się na terytorium 

tego państwa członkowskiego, Agencja 

może uruchomić na ograniczony czas na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego szybką interwencję na 

granicy. 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego stojącego w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, zwłaszcza 

w przypadku masowego napływu do 

punktów na granicach zewnętrznych 

obywateli państw trzecich usiłujących 

nielegalnie lub z narażeniem własnego 

życia na morzu, przedostać się na 

terytorium tego państwa członkowskiego, 

Agencja może uruchomić na ograniczony 

czas na terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego szybką interwencję na 

granicy. 

Or. en 

 

Poprawka  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor wykonawczy ocenia, 

zatwierdza i koordynuje propozycje 

wspólnych operacji przedłożone przez 

państwa członkowskie. Wspólne operacje i 

szybkie interwencje na granicy są 

poprzedzone dokładną, wiarygodną i 

aktualną analizą ryzyka, co umożliwia 

Agencji uszeregowanie proponowanych 

wspólnych operacji i szybkich interwencji 

na granicy pod względem priorytetu, 

biorąc pod uwagę poziom ryzyka na 

odcinkach granicy zewnętrznej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013 oraz 

dostępność zasobów. 

3. Dyrektor wykonawczy ocenia, 

zatwierdza i koordynuje propozycje 

wspólnych operacji i szybkich interwencji 

na granicy przedłożone przez państwa 

członkowskie. Dyrektor wykonawczy 

powiadamia jednocześnie na piśmie o 

swojej decyzji wnioskujące państwa 

członkowskie i Radę Zarządzającą. 
Wspólne operacje i szybkie interwencje na 

granicy są poprzedzone dokładną, 

wiarygodną i aktualną analizą ryzyka, co 

umożliwia Agencji uszeregowanie 

proponowanych wspólnych operacji i 

szybkich interwencji na granicy pod 

względem priorytetu, biorąc pod uwagę 



 

PE582.070v01-00 114/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

poziom ryzyka na odcinkach granicy 

zewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1052/2013 oraz dostępność 

zasobów. 

Or. fr 

 

Poprawka  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor wykonawczy ocenia, 

zatwierdza i koordynuje propozycje 

wspólnych operacji przedłożone przez 

państwa członkowskie. Wspólne operacje i 

szybkie interwencje na granicy są 

poprzedzone dokładną, wiarygodną i 

aktualną analizą ryzyka, co umożliwia 

Agencji uszeregowanie proponowanych 

wspólnych operacji i szybkich interwencji 

na granicy pod względem priorytetu, 

biorąc pod uwagę poziom ryzyka na 

odcinkach granicy zewnętrznej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013 oraz 

dostępność zasobów. 

3. Dyrektor wykonawczy ocenia, 

zatwierdza i koordynuje propozycje 

wspólnych operacji przedłożone przez 

państwa członkowskie. Wspólne operacje 

są poprzedzone dokładną, wiarygodną i 

aktualną analizą ryzyka, co umożliwia 

Agencji uszeregowanie proponowanych 

wspólnych operacji pod względem 

priorytetu, biorąc pod uwagę poziom 

ryzyka na odcinkach granicy zewnętrznej 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013 oraz dostępność zasobów. 

Or. en 

 

Poprawka  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

zaskarżyć do Rady Zarządzającej 

negatywną decyzję Dyrektora 

Wykonawczego dotyczącą wszczęcia 

wspólnej operacji lub szybkiej interwencji 
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na granicy. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 61 lit. h) Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia dyscyplinarne w stosunku 

do Dyrektora Wykonawczego oraz – w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym – w 

stosunku do Zastępcy Dyrektora; 

 

Poprawka  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor wykonawczy, na 

podstawie opinii Rady Nadzorczej opartej 

na wynikach oceny narażenia oraz biorąc 

pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną 

przez Agencję oraz poziom analizy 

europejskiego obrazu sytuacji, określony 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013, zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

4. Dyrektor wykonawczy zaleca 

danemu państwu członkowskiemu, na 

podstawie wyników oceny narażenia oraz 

biorąc pod uwagę analizę ryzyka 

sporządzoną przez Agencję oraz poziom 

analizy europejskiego obrazu sytuacji, 

określony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 1052/2013, rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

Or. fr 

 

Poprawka  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor wykonawczy, na 4. Dyrektor Wykonawczy, na 
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podstawie opinii Rady Nadzorczej opartej 

na wynikach oceny narażenia oraz biorąc 

pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną 

przez Agencję oraz poziom analizy 

europejskiego obrazu sytuacji, określony 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013, zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

podstawie opinii Zarządu opartej na 

wynikach oceny narażenia oraz biorąc pod 

uwagę analizę ryzyka sporządzoną przez 

Agencję oraz poziom analizy 

europejskiego obrazu sytuacji, określony 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013, zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor wykonawczy, na 

podstawie opinii Rady Nadzorczej opartej 

na wynikach oceny narażenia oraz biorąc 

pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną 

przez Agencję oraz poziom analizy 

europejskiego obrazu sytuacji, określony 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013, zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

4. Dyrektor wykonawczy, na 

podstawie opinii Rady Doradczej opartej 

na wynikach oceny narażenia oraz biorąc 

pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną 

przez Agencję oraz poziom analizy 

europejskiego obrazu sytuacji, określony 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1052/2013, zaleca danemu państwu 

członkowskiemu rozpoczęcie i 

przeprowadzenie wspólnych operacji lub 

szybkich interwencji na granicy. Agencja 

przekazuje swoje wyposażenie techniczne 

do dyspozycji przyjmujących lub 

uczestniczących państw członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków oraz 

zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

5. Cele wspólnej operacji można 

osiągnąć w ramach operacji 

wielofunkcyjnej, która może obejmować 

ratownictwo osób znajdujących się w 

niebezpieczeństwie na morzu lub inne 

funkcje straży przybrzeżnej, zwalczanie 

przestępczego przemytu osób, handlu 

ludźmi oraz zarządzanie migracjami 

zgodnie z art. 17 ust. 3. 

Or. en 

 

Poprawka  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków oraz 

zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków i 

zorganizowanej przestępczości, zwalczanie 

handlu fałszywymi dokumentami podróży 
oraz zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

Or. fr 
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Poprawka  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków oraz 

zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków oraz 

zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i powrót 

we współpracy z Europolem. 

Or. en 

 

Poprawka  577 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować ratownictwo osób 

znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu lub inne funkcje straży 

przybrzeżnej, zwalczanie przemytu 

migrantów lub handlu ludźmi, operacje 

kontroli przemytu narkotyków oraz 
zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

5. Cele wspólnej operacji lub szybkiej 

interwencji na granicy można osiągnąć w 

ramach operacji wielofunkcyjnej, która 

może obejmować funkcje straży 

przybrzeżnej i zapobieganie przestępczości 

transgranicznej, w tym zwalczanie 

przemytu migrantów lub handlu ludźmi, a 

także zarządzanie migracjami, w tym 

identyfikację, rejestrację, odprawę i 

powrót. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Określenie „funkcje straży przybrzeżnej” obejmuje również „pomoc osobom znajdującym się 

w niebezpieczeństwie na morzu”. Działania poszukiwawczo-ratownicze powinny być nadal 

koordynowane przez właściwe ratownicze centrum koordynacyjne, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, choć zasoby delegowane przez Agencję powinny być zobowiązane do 

pomocy w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych, gdy właściwe ratownicze centrum 

koordynacyjne o taką pomoc wystąpi.  

 

Poprawka  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – śródtytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Plan operacyjny wspólnych operacji Plan operacyjny 

Or. en 

 

Poprawka  579 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – śródtytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Plan operacyjny wspólnych operacji Plan operacyjny 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy dotyczące planów operacyjnych nie powinny mieć zastosowania tylko do wspólnych 

operacji, ale również do wszystkich działań operacyjnych prowadzonych przez Agencję, w 

tym stosować do zespołów wspierających zarządzanie migracjami, operacji powrotowych i 

interwencji powrotowych. 

 

Poprawka  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor wykonawczy sporządza 

plan operacyjny wspólnych operacji na 

granicach zewnętrznych. Dyrektor 

wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie, w porozumieniu z 

uczestniczącymi państwami 

członkowskimi, uzgadniają plan 

operacyjny, szczegółowo określający 

aspekty organizacyjne wspólnej operacji. 

2. Dyrektor wykonawczy sporządza 

plan operacyjny wspólnych operacji na 

granicach zewnętrznych. Dyrektor 

wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie, w porozumieniu z 

uczestniczącymi państwami 

członkowskimi, uzgadniają plan 

operacyjny, szczegółowo określający 

aspekty organizacyjne wspólnej operacji. 

Egzemplarz planu operacyjnego jest 

bezzwłocznie przesyłany Radzie 

Zarządzającej. 

Or. fr 

 

Poprawka  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zachowanie pełnej zgodności z 

przepisami określonymi w art. 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej, w konwencji 

genewskiej z 1951 r. i jej protokołach oraz 

pełne poszanowanie prawa 

międzynarodowego; 

Or. en 

 

Poprawka  582 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) opis zadań i specjalnych poleceń 

dla europejskich zespołów straży 

granicznej i przybrzeżnej, w tym 

dopuszczalnego korzystania z baz danych i 

dopuszczalnego stosowania broni 

służbowej, amunicji i wyposażenia w 

przyjmującym państwie członkowskim; 

d) opis zadań, obowiązków i 

specjalnych poleceń dla europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

oraz funkcjonariuszy zaangażowanych w 

działalność Agencji, w tym 

dopuszczalnego korzystania z baz danych i 

dopuszczalnego stosowania broni 

służbowej, amunicji i wyposażenia w 

przyjmującym państwie członkowskim; 

Or. en 

 

Poprawka  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) opis skutków w zakresie praw 

podstawowych i zagrożeń dla wspólnych 

działań; 

Or. en 

 

Poprawka  584 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny oraz ostateczny 

termin składania sprawozdania z oceny 

końcowej; 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny, w tym w zakresie 

ochrony praw podstawowych, oraz 

ostateczny termin składania sprawozdania 

z oceny końcowej; 
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Or. en 

 

Poprawka  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny oraz ostateczny 

termin składania sprawozdania z oceny 

końcowej; 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny, w tym w zakresie 

ochrony praw podstawowych, oraz 

ostateczny termin składania sprawozdania 

z oceny końcowej; 

Or. en 

 

Poprawka  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny oraz ostateczny 

termin składania sprawozdania z oceny 

końcowej; 

i) system sprawozdawczości i oceny 

zawierający poziomy odniesienia dla 

sprawozdania z oceny, w tym w zakresie 

ochrony praw podstawowym, oraz 

ostateczny termin składania sprawozdania 

z oceny końcowej; 

Or. en 

 

Poprawka  587 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014;42 

j) W odniesieniu do operacji 

morskich – szczegółowe informacje 

dotyczące stosowania właściwej 

jurysdykcji i ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa krajowego, 

międzynarodowego i prawa Unii 

dotyczącego przechwytywania, 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014;42 

__________________ __________________ 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

Uzasadnienie 

W kwestii przechwytywania należy odnieść się do prawa krajowego, ponieważ w prawie 

międzynarodowym brak jurysdykcji dla przechwytywania jeśli sprawa dotyczy przemytu na 

pełnym morzu. Protokół z Palermo w sprawie przemytu również odsyła do prawa krajowego. 

Art. 7 rozporządzenia 656/2014 także zawiera odniesienie do prawa krajowego. 

 

Poprawka  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j 



 

PE582.070v01-00 124/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014;42 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

sytuacji kryzysowych na morzu i 

sprowadzania na ląd. W tym względzie 

plan operacyjny opracowuje się zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014;42 

__________________ __________________ 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

 

Poprawka  589 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 
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ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014;42 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014,42 a także w pełnej zgodności z 

Konwencją Narodów Zjednoczonych o 

prawie morza; 

__________________ __________________ 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

 

Poprawka  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014;42 

j) w odniesieniu do operacji morskich 

– szczegółowe informacje dotyczące 

stosowania właściwej jurysdykcji i 

ustawodawstwa na obszarze 

geograficznym, na którym odbywa się 

wspólna operacja, w tym również 

odniesienia do prawa międzynarodowego i 

prawa Unii dotyczącego przechwytywania, 

ratownictwa na morzu i sprowadzania na 

ląd. W tym względzie plan operacyjny 

opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

656/2014, zawsze w odniesieniu do i z 

poszanowaniem Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza, 

Międzynarodowej konwencji o 

bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) 
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oraz wytycznych Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej i Agencji 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

spraw Pomocy Uchodźcom (UNHCR) 

dotyczących postępowania z osobami 

uratowanymi na morzu (rezolucja 

MSC.167(78) Międzynarodowej 

Organizacji morskiej i "Ratownictwo na 

morzu: przewodnik zasad i praktyk 

stosowanych w odniesieniu do migrantów 

i uchodźców”;42 

__________________ __________________ 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

42 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z 

dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady 

ochrony zewnętrznych granic morskich w 

kontekście współpracy operacyjnej 

koordynowanej przez Europejską Agencję 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

189 z 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

 

Poprawka  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ka) szczegółowe przepisy dotyczące 

gwarancji praw podstawowych, w tym 

ryzyka naruszenia i kroków podjętych w 

celu uniknięcia takich naruszeń oraz 

zapewnienia rozliczalności i 

niepowtarzalności takich naruszeń, w tym 

w odniesieniu do uprawnień do 

zawieszenia i zakończenia operacji 

zgodnie z art. 24. 

Or. en 
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Poprawka  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ka) szczegółowe przepisy dotyczące 

gwarancji praw podstawowych; 

Or. en 

 

Poprawka  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera l 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) procedury określające mechanizm 

ukierunkowanej pomocy, za pomocą 

którego osoby wymagające ochrony 

międzynarodowej, ofiary handlu ludźmi, 

nieletni pozbawieni opieki oraz osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji są 

kierowane do właściwych organów 

krajowych w celu udzielenia odpowiedniej 

pomocy; 

l) procedury określające mechanizm 

ukierunkowanej pomocy, za pomocą 

którego ofiary handlu ludźmi, nieletni 

pozbawieni opieki oraz osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji są kierowane do 

właściwych organów krajowych w celu 

udzielenia odpowiedniej pomocy; 

Or. en 

 

Poprawka  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera l a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 la) procedury określające mechanizm 

ukierunkowanej pomocy, w którym osoby 

potrzebujące ochrony międzynarodowej są 

kierowane do Europejskiego Urzędu 
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Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i/lub 

właściwych organów krajowych w celu 

zastosowania dyrektywy w sprawie 

procedur azylowych (APD), między 

innymi koncepcji pierwszego kraju azylu i 

bezpiecznego kraju pochodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  595 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) procedury określające mechanizm 

przyjmowania i przekazywania do Agencji 

skarg na funkcjonariuszy straży granicznej 

państwa przyjmującego oraz członków 

europejskich zespołów straży granicznej i 

przybrzeżnej dotyczące rzekomych 

przypadków naruszenia praw 

podstawowych w kontekście wspólnej 

operacji lub szybkiej interwencji na 

granicy. 

m) procedury określające mechanizm 

przyjmowania i przekazywania do Agencji 

skarg na wszelkie osoby biorące udział we 

wspólnej operacji, w tym razem z krajami 

trzecimi, w szybkiej interwencji na 

granicy, zespołach zarządzania migracją 

w obszarach hotspot, operacjach 

powrotowych lub interwencjach 

powrotowych, w tym na funkcjonariuszy 

straży granicznej oraz pozostały właściwy 

personel państwa przyjmującego oraz 

członków europejskich zespołów straży 

granicznej i przybrzeżnej dotyczące 

rzekomych przypadków naruszenia praw 

podstawowych w kontekście operacji. 

Or. en 

 

Poprawka  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) procedury określające mechanizm 

przyjmowania i przekazywania do Agencji 

m) procedury określające niezależny 

mechanizm przyjmowania i zajmowania 
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skarg na funkcjonariuszy straży granicznej 

państwa przyjmującego oraz członków 

europejskich zespołów straży granicznej i 

przybrzeżnej dotyczące rzekomych 

przypadków naruszenia praw 

podstawowych w kontekście wspólnej 

operacji lub szybkiej interwencji na 

granicy. 

się skargami, informowania Agencji i 

zainteresowanych państw członkowskich 

odnośnie skarg na wszelkie osoby biorące 

udział we wspólnej operacji, w tym razem 

z krajami trzecimi, w szybkiej interwencji 

na granicy, zespołach zarządzania 

migracją w obszarach hotspot, operacjach 

powrotowych lub interwencjach 

powrotowych, w tym na funkcjonariuszy 

straży granicznej oraz pozostały właściwy 

personel państwa przyjmującego oraz 

członków europejskich zespołów straży 

granicznej i przybrzeżnej dotyczące 

rzekomych przypadków naruszenia praw 

podstawowych w kontekście wspólnych 

operacji, szybkich interwencji na 

granicach lub wszelkich innych działań. 

Or. en 

 

Poprawka  597 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera m a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ma) szczegółowe przepisy dotyczące 

gwarancji praw podstawowych; 

Or. en 

 

Poprawka  598 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera m b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 mb) przepisy dotyczące ryzyka 

naruszenia praw podstawowych i kroków 

podjętych w celu uniknięcia takich 

naruszeń oraz zapewnienia rozliczalności 
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i niepowtarzalności takich naruszeń, w 

tym w odniesieniu do uprawnień do 

zawieszenia i zakończenia operacji 

zgodnie z art. 24. 

Or. en 

 

Poprawka  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wszelkie zmiany lub dostosowania 

planu operacyjnego wymagają zgody 

Dyrektora Wykonawczego i przyjmującego 

państwa członkowskiego, po zasięgnięciu 

opinii uczestniczących państw 

członkowskich. Agencja bezzwłocznie 

przesyła egzemplarz zmienionego lub 

dostosowanego planu operacyjnego 

uczestniczącym państwom członkowskim. 

4. Wszelkie zmiany lub dostosowania 

planu operacyjnego wymagają zgody 

Dyrektora Wykonawczego i przyjmującego 

państwa członkowskiego, po zasięgnięciu 

opinii uczestniczących państw 

członkowskich. Agencja bezzwłocznie 

przesyła egzemplarz zmienionego lub 

dostosowanego planu operacyjnego 

uczestniczącym państwom członkowskim i 

Radzie Zarządzającej. 

Or. fr 

 

Poprawka  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Na wniosek państwa 

członkowskiego stojącego w obliczu 

szczególnej i wyjątkowej presji, na 

przykład masowego napływu do punktów 

na granicach zewnętrznych obywateli 

państw trzecich usiłujących przedostać się 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego w obrębie przejść na 

granicach zewnętrznych, Agencja może 
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uruchomić na czas ograniczony na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego szybką interwencję na 

granicy. 

Or. en 

 

Poprawka  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wniosek państwa członkowskiego 

o uruchomienie szybkiej interwencji na 

granicy zawiera opis sytuacji, możliwe cele 

i planowane potrzeby. W razie potrzeby 

Dyrektor Wykonawczy może bezzwłocznie 

wysłać ekspertów z Agencji w celu 

dokonania oceny sytuacji na granicach 

zewnętrznych wnioskującego państwa 

członkowskiego. 

1. Wniosek państwa członkowskiego 

o uruchomienie szybkiej interwencji na 

granicy zawiera opis sytuacji, możliwe 

cele, przewidywane potrzeby i pełne 

uzasadnienie ich zgodności z prawem 

krajowym, europejskim i 

międzynarodowym w zakresie 

poszanowania praw podstawowych oraz 

odpowiednich zobowiązań państwa 

członkowskiego i Unii. W razie potrzeby 

Dyrektor Wykonawczy może bezzwłocznie 

wysłać specjalistów w celu dokonania 

oceny sytuacji na granicach zewnętrznych 

UE wnioskującego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor wykonawczy wraz z 

przyjmującym państwem członkowskim 

sporządzają niezwłocznie, a w każdym 

6. Dyrektor wykonawczy wraz z 

przyjmującym państwem członkowskim 

sporządzają niezwłocznie, a w każdym 
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przypadku nie później niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty decyzji, plan 

operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 

3. 

przypadku nie później niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty decyzji, plan 

operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 

3, wykorzystując istniejące plany i 

procedury; 

Or. en 

 

Poprawka  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor wykonawczy wraz z 

przyjmującym państwem członkowskim 

sporządzają niezwłocznie, a w każdym 

przypadku nie później niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty decyzji, plan 

operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 

3. 

6. Dyrektor wykonawczy wraz z 

przyjmującym państwem członkowskim 

sporządzają niezwłocznie, a w każdym 

przypadku nie później niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty decyzji, plan 

operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 

3. Egzemplarz planu operacyjnego jest 

bezzwłocznie przesyłany Radzie 

Zarządzającej. 

Or. fr 

 

Poprawka  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Wszelkie zmiany lub dostosowania 

planu operacyjnego wymagają zgody 

Dyrektora Wykonawczego i 

przyjmującego państwa członkowskiego, 

po zasięgnięciu opinii uczestniczących 

państw członkowskich. Agencja 

bezzwłocznie przesyła egzemplarz 

zmienionego lub dostosowanego planu 

operacyjnego uczestniczącym państwom 
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członkowskim i Radzie Zarządzającej. 

Or. fr 

 

Poprawka  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11. Oddelegowanie zasobu szybkiej 

rezerwy ma miejsce nie później niż trzy dni 

robocze od dnia, w którym Dyrektor 

Wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie uzgodnili plan operacyjny. 

Dodatkowe oddelegowanie europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

ma miejsce, o ile to konieczne, w terminie 

pięciu dni roboczych od oddelegowania 

zasobu szybkiej rezerwy. 

11. Oddelegowanie zasobu szybkiej 

rezerwy ma miejsce nie później niż trzy dni 

robocze od dnia, w którym Dyrektor 

Wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie uzgodnili plan operacyjny. 

Dodatkowe oddelegowanie europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

ma miejsce, o ile to konieczne, również po 

uzyskaniu zgody przyjmującego państwa 

członkowskiego, w terminie pięciu dni 

roboczych od oddelegowania zasobu 

szybkiej rezerwy. 

Or. en 

 

Poprawka  606 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11. Oddelegowanie zasobu szybkiej 

rezerwy ma miejsce nie później niż trzy dni 

robocze od dnia, w którym Dyrektor 

Wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie uzgodnili plan operacyjny. 

Dodatkowe oddelegowanie europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

ma miejsce, o ile to konieczne, w terminie 

pięciu dni roboczych od oddelegowania 

zasobu szybkiej rezerwy. 

11. Oddelegowanie zasobu szybkiej 

rezerwy ma miejsce nie później niż pięć 

dni roboczych od dnia, w którym Dyrektor 

Wykonawczy i przyjmujące państwo 

członkowskie uzgodnili plan operacyjny. 

Dodatkowe oddelegowanie europejskich 

zespołów straży granicznej i przybrzeżnej 

ma miejsce, o ile to konieczne, w terminie 

siedmiu dni roboczych od oddelegowania 

zasobu szybkiej rezerwy. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Terminy powinny zostać wydłużone w obu wypadkach o dwa dni robocze, aby mieć pewność, 

że oddelegowania są wykonalne, zwłaszcza gdy straż graniczna podróżuje ze sprzętem, 

którego przewóz wymaga odprawy celnej. 

 

Poprawka  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli państwo członkowskie stoi w 

obliczu wyjątkowej presji migracyjnej w 

szczególnym obszarze hotspot swojej 

granicy zewnętrznej, charakteryzującej się 

dużym napływem mieszanych ruchów 

migracyjnych, takie państwo członkowskie 

może zwrócić się o wzmocnienie 

operacyjne i techniczne ze strony zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami. 

Wspomniane państwo członkowskie 

przedkłada Agencji i innym właściwym 

agencjom Unii, zwłaszcza Europejskiemu 

Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu i 

Europolowi, ocenę własnych potrzeb i 

wniosek o przydział wzmocnienia. 

1. Jeżeli państwo członkowskie stoi w 

obliczu wyjątkowej presji migracyjnej i 

obowiązków związanych z azylem, takie 

państwo członkowskie może zwrócić się o 

wzmocnienie operacyjne i techniczne ze 

strony zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami. Wspomniane państwo 

członkowskie przedkłada Agencji i innym 

właściwym agencjom Unii, zwłaszcza 

Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w 

dziedzinie Azylu i Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, ocenę 

własnych potrzeb i wniosek o przydział 

wzmocnienia. 

Or. en 

 

Poprawka  608 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli państwo członkowskie stoi w 

obliczu wyjątkowej presji migracyjnej w 

szczególnym obszarze hotspot swojej 

1. Jeżeli państwo członkowskie stoi w 

obliczu wyjątkowej presji migracyjnej w 

szczególnym obszarze hotspot swojej 
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granicy zewnętrznej, charakteryzującej się 

dużym napływem mieszanych ruchów 

migracyjnych, takie państwo członkowskie 

może zwrócić się o wzmocnienie 

operacyjne i techniczne ze strony zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami. 

Wspomniane państwo członkowskie 

przedkłada Agencji i innym właściwym 

agencjom Unii, zwłaszcza Europejskiemu 

Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu i 
Europolowi, ocenę własnych potrzeb i 

wniosek o przydział wzmocnienia. 

granicy zewnętrznej, charakteryzującej się 

dużym napływem mieszanych ruchów 

migracyjnych, takie państwo członkowskie 

może zwrócić się o wzmocnienie 

operacyjne i techniczne ze strony zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami. 

Wspomniane państwo członkowskie 

przedkłada Komisji, Agencji, 

Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w 

dziedzinie Azylu i innym właściwym 

agencjom Unii, zwłaszcza Europolowi, 

wniosek o przydział wzmocnienia oraz 

ocenę własnych potrzeb. 

Or. en 

 

Poprawka  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z innymi właściwymi 

agencjami Unii, ocenia wniosek państwa 

członkowskiego o pomoc i ocenę jego 

potrzeb w celu określenia całościowego 

pakietu wsparcia składającego się z 

różnych działań koordynowanych przez 

właściwe agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z innymi właściwymi 

agencjami Unii, ocenia wniosek państwa 

członkowskiego o pomoc i ocenę jego 

potrzeb w celu określenia całościowego 

pakietu wsparcia składającego się z 

różnych działań koordynowanych przez 

właściwe agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

Jeżeli sprawa dotyczy dzieci, w skład 

zespołów wchodzą specjaliści w dziedzinie 

ochrony dzieci.  

Or. en 

 

Poprawka  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z innymi właściwymi 

agencjami Unii, ocenia wniosek państwa 

członkowskiego o pomoc i ocenę jego 

potrzeb w celu określenia całościowego 

pakietu wsparcia składającego się z 

różnych działań koordynowanych przez 

właściwe agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz innymi 

właściwymi agencjami Unii, ocenia 

wniosek państwa członkowskiego o 

pomoc. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz innymi 

właściwymi agencjami Unii, przekazuje 

ich ocenę potrzeb państwa członkowskiego 

do Komisji, która określa całościowy 

pakiet wsparcia składającego się z różnych 

działań koordynowanych przez właściwe 

agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

Regułą jest, że w skład zespołów wchodzą 

w sposób proporcjonalny specjaliści w 

dziedzinie praw podstawowych i ochrony 

dzieci. 

Or. en 

 

Poprawka  611 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z innymi właściwymi 

agencjami Unii, ocenia wniosek państwa 

członkowskiego o pomoc i ocenę jego 

potrzeb w celu określenia całościowego 

pakietu wsparcia składającego się z 

różnych działań koordynowanych przez 

właściwe agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

2. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz innymi 

właściwymi agencjami Unii, ocenia 

wniosek państwa członkowskiego o 

pomoc. Dyrektor Wykonawczy, w 

koordynacji z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz innymi 

właściwymi agencjami Unii, przekazuje 

ich ocenę potrzeb państwa członkowskiego 

do Komisji, która określa całościowy 

pakiet wsparcia składającego się z różnych 
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działań koordynowanych przez właściwe 

agencje Unii, uzgadnianego z 

przedmiotowym państwem członkowskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wprowadza niniejszy ustęp zgodnie z ustępem 4 danego artykułu, który stanowi, że 

to Komisja, a nie Agencja, zajmuje się koordynacją zespołów odpowiedzialnych za 

zarządzanie migracją. 

 

Poprawka  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W skład zespołów wchodzą 

specjaliści w dziedzinie: praw 

podstawowych, ofiar handlu ludźmi, 

prześladowania z powodu płci oraz 

ochrony dzieci. 

Or. en 

 

Poprawka  613 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W skład zespołów wchodzą 

specjaliści w dziedzinie praw 

podstawowych i ochrony dzieci. 

Or. en 

 



 

PE582.070v01-00 138/148 AM\1092760PL.doc 

PL 

Poprawka  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie mogą 

zaskarżyć do Rady Zarządzającej decyzję 

Dyrektora Wykonawczego dotyczącą ich 

prośby o wsparcie operacyjne i 

techniczne. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 61 lit. h) Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia dyscyplinarne w stosunku 

do Dyrektora Wykonawczego oraz – w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym – w 

stosunku do Zastępcy Dyrektora; 

Poprawka  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wzmocnienie operacyjne i 

techniczne, zapewniane przez europejskie 

zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, 

europejskie zespoły interwencji 

powrotowych oraz ekspertów spośród 

pracowników Agencji w ramach zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami, 

może obejmować: 

3. Wzmocnienie operacyjne i 

techniczne, zapewniane przez europejskie 

zespoły agencji granicznej w ścisłej i stałej 

współpracy z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i właściwymi 

krajowymi organami zainteresowanych 

państw członkowskich, a także ekspertów 

spośród pracowników Agencji w ramach 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami, może obejmować: 

Or. en 

 

Poprawka  616 

Ska Keller 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich; 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich przy pełnym 

poszanowaniu praw podstawowych oraz 

udzielanie informacji na temat celu i 

wyników wszystkich procedur; 

Or. en 

 

Poprawka  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich; 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich przy pełnym 

poszanowaniu prawa do godności ludzkiej 

i bez stosowania przymusu; 

Or. en 

 

Poprawka  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich; 

a) zapewnienie wsparcia przy kontroli 

obywateli państw trzecich przybywających 

na granice zewnętrzne, w tym 

identyfikację, rejestrację i odprawę tych 

obywateli państw trzecich oraz, na wniosek 

państwa członkowskiego, pobranie 

odcisków palców od obywateli państw 

trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich; 

a) kontrolę obywateli państw trzecich 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich, udzielanie 

wstępnych informacji i kierowanie dalej 

tych przybywających osób, które 

potrzebują lub pragną wystąpić o ochronę 

międzynarodową oraz, na wniosek państwa 

członkowskiego, pobranie odcisków 

palców od obywateli państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kontrolę obywateli państw trzecich a) kontrolę obywateli państw trzecich 
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przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich; 

przybywających na granice zewnętrzne, w 

tym identyfikację, rejestrację i odprawę 

tych obywateli państw trzecich oraz, na 

wniosek państwa członkowskiego, 

pobranie odcisków palców od obywateli 

państw trzecich przy pełnym 

poszanowaniu praw podstawowych oraz 

udzielanie informacji na temat celu i 

wyników wszystkich procedur; 

Or. en 

 

Poprawka  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przekazywanie informacji osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej lub 

wnioskującym o ochronę międzynarodową jest przede wszystkim zadaniem dla EASO, nie dla 

Agencji. Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a), Agencja przekazuje podstawowe informacje i kieruje 

osoby do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu lub innego właściwego organu 

krajowego, gdzie następuje dostarczenie dalszych informacji i ich przetwarzanie. 

 

Poprawka  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  623 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację; 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację, przy zwróceniu szczególnej 

uwagi na dzieci; 

Or. en 
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Poprawka  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przekazywanie informacji osobom 

jednoznacznie wymagającym ochrony 

międzynarodowej lub osobom 

wnioskującym lub mogącym wnioskować 

o relokację; 

b) udzielanie wszystkim osobom 

informacji na temat procedury azylowej, 

praw procesowych i innych praw 

podstawowych dokonywane pod 

kierownictwem Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i Agencji 

Praw Podstawowych oraz zgodnie z 

dyrektywą 2013/32/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  626 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) udzielanie pomocy Europejskiemu 

Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu w 

dostarczaniu wszystkim osobom 

informacji na temat procedury azylowej, 

praw procesowych i innych praw 

podstawowych, zgodnie z art. 6, 8 i 12 

dyrektywy 2013/32/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) kierowanie osób pragnących 

ubiegać się o ochronę międzynarodową do 

specjalistów w dziedzinie azylu z 

krajowych organów danego państwa 

członkowskiego lub Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i kierowanie 

wszystkich grup wymagających specjalnej 

troski do odpowiednich specjalistów w 

dziedzinie ochrony z krajowych organów 

danego państwa członkowskiego lub 

agencji UE, w tym dzieci i rodziny z 

dziećmi do specjalistów w dziedzinie 

ochrony dzieci, a kobiety do specjalistów 

w dziedzinie równości płci; 

Or. en 

 

Poprawka  628 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) kierowanie osób pragnących 

ubiegać się o ochronę międzynarodową do 

specjalistów w dziedzinie azylu z 

krajowych organów danego państwa 

członkowskiego lub Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i kierowanie 

wszystkich dzieci i rodzin z dziećmi do 

specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci z 

krajowych organów państwa 

członkowskiego lub agencji UE; 

Or. en 

 

Poprawka  629 

Ska Keller 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pomoc techniczną i operacyjną w 

dziedzinie powrotów, w tym 

przygotowanie i organizację operacji 

powrotowych. 

c) pomoc techniczną i operacyjną w 

dziedzinie powrotów, w tym 

przygotowanie i organizację operacji 

powrotowych z pełnym poszanowaniem 

praw podstawowych, prawa do rzetelnego 

procesu sądowego oraz zasady 

niedopuszczalności wydalenia. 

Or. en 

 

Poprawka  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pomoc techniczną i operacyjną w 

dziedzinie powrotów, w tym 

przygotowanie i organizację operacji 

powrotowych. 

c) pomoc techniczną i operacyjną w 

dziedzinie powrotów, w tym 

przygotowanie i organizację operacji 

powrotowych z pełnym poszanowaniem 

praw podstawowych, prawa do rzetelnego 

procesu sądowego, zasady 

niedopuszczalności wydalenia oraz zakazu 

zbiorowego wydalania. 

Or. en 

 

Poprawka  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) kierowanie osób pragnących 

ubiegać się o ochronę międzynarodową do 

specjalistów w dziedzinie azylu z 
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krajowych organów danego państwa 

członkowskiego lub Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i kierowanie 

wszystkich dzieci i rodzin z dziećmi do 

specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci z 

krajowych organów państwa 

członkowskiego lub agencji UE. 

Or. en 

 

Poprawka  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) Agencja we współpracy z 

Europejskim Urzędem Wsparcia w 

dziedzinie Azylu, Agencją Praw 

Podstawowych oraz innymi właściwymi 

agencjami Unii Europejskiej i pod 

kierunkiem Komisji zapewnia zgodność 

tych działań z zasadami wspólnego 

europejskiego systemu azylowego i 

prawami podstawowymi; obejmuje to 

zapewnianie schronienia, higienicznych 

warunków i obiektów umożliwiających 

poszanowanie szczególnych potrzeb 

związanych z płcią i potrzeb dzieci w 

obszarach hotspot; 

Or. en 

 

Poprawka  633 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Agencja wspiera właściwe państwo 

członkowskiego oraz Europejski Urząd 
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Wsparcia w dziedzinie Azylu w zakresie 

zgodności ich działalności z zasadami 

wspólnego europejskiego systemu 

azylowego i prawami podstawowymi; 

obejmuje to zapewnianie schronienia, 

sanitarnych warunków i obiektów 

umożliwiających poszanowanie 

szczególnych potrzeb związanych z płcią i 

potrzeb dzieci w obszarach hotspot. 

Or. en 

 

Poprawka  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Agencja, we współpracy z 

Europejskim Urzędem Wsparcia w 

dziedzinie Azylu, Agencją Praw 

Podstawowych oraz innymi właściwymi 

agencjami Unii Europejskiej i pod 

kierunkiem Komisji zapewnia zgodność 

tych działań z zasadami wspólnego 

europejskiego systemu azylowego i 

prawami podstawowymi; obejmuje to 

zapewnianie schronienia, higienicznych 

warunków i obiektów umożliwiających 

poszanowanie szczególnych potrzeb kobiet 

i dzieci w obszarach hotspot. 

Or. en 

 

Poprawka  635 

Ska Keller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Agencja wspomaga Komisję w 

koordynacji działalności zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami, we 

współpracy z innymi właściwymi 

agencjami Unii. 

4. Agencja wspomaga Komisję w 

koordynacji działalności zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami, we 

współpracy z Europejskim Urzędem 

Wsparcia w dziedzinie Azylu i innymi 

właściwymi agencjami Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  636 

Ana Gomes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Wszystkie zadania wykonywane 

przez zespoły wspierające do spraw 

zarządzania migracją powinny być zgodne 

z Kartą praw podstawowych UE i szerszej 

rozumianymi międzynarodowymi 

prawami człowieka. Wszelkie naruszenia 

prawa unijnego i międzynarodowego 

muszą być należycie i w pełni zgłaszane 

Komisji, Parlamentowi i państwom 

członkowskim. Komisja ponosi 

odpowiedzialność za przeprowadzenie 

pełnego dochodzenia w przypadku 

zgłoszenia łamania praw człowieka w 

kontekście działań zespołów 

wspierających do spraw zarządzania 

migracją. 

Or. en 

 


