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Poprawka 637
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

[...]

Or. en

Poprawka 638
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

[...]

Or. en

Poprawka 639
Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

[...]

Or. fr
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Poprawka 640
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowych wyzwań w dziedzinie
migracji i azylu stojących przed UE na jej
granicach zewnętrznych, Rada może
przyjąć zalecenie w sprawie środków do
przyjęcia przez państwo członkowskie przy
pomocy Agencji. Zalecenie to obejmuje
ocenę wpływu takich środków na prawa
podstawowe, a także zapewnienie
przestrzegania zobowiązań wynikających z
prawa międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 641
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 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Dyrektora
Wykonawczego, o której mowa w art. 12
ust. 5, lub w przypadku wyjątkowej presji
migracyjnej na granicach zewnętrznych,
wskutek której kontrola granic
zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że
naraża funkcjonowanie strefy Schengen na
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Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

niebezpieczeństwo, Komisja, po
zasięgnięciu opinii Agencji, niezwłocznie
zaleca Radzie przyjęcie zwykłą
większością głosów decyzji stwierdzającej,
że nie podjęto skutecznych działań i
wskazującej środki do przyjęcia przez
Agencję i zobowiązującej dane państwo
członkowskie do współpracy z Agencją
przy wdrażaniu tych środków. Komisja
powiadamia Parlament Europejski.
Or. en

Uzasadnienie
The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie.
to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute
a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border
management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following
one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the
Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse
qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of
the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic
policies .

Poprawka 642
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może zalecić w drodze aktu
wykonawczego środki, które powinny
zostać przyjęte przez Agencję, i zalecić
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dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.

danemu państwu członkowskiemu
współpracę z Agencją przy wdrażaniu tych
środków. Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.
Or. en

Uzasadnienie
Komisja może zalecić, jakie środki należy podjąć w przypadku poważnych trudności
związanych z kontrolą granic zewnętrznych. Takie zalecenia nie powinny być wiążące
prawnie bez zgody zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka 643
Geoffrey Van Orden
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.

W przypadku wyjątkowej presji
migracyjnej na granicach zewnętrznych,
wskutek której kontrola granic
zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że
zagraża bezpieczeństwu i dobru państw
członkowskich, Komisja, po zasięgnięciu
opinii Agencji oraz państwa
członkowskiego borykającego się z
niewspółmierną presją w tym względzie,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.

Or. en
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Poprawka 644
Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Hallaaho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, stanowiąc kwalifikowaną
większością głosów i po zasięgnięciu opinii
Agencji, przyjmuje decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.

Or. en

Poprawka 645
Filiz Hyusmenova
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii lub funkcjonowanie
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Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.

strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.
Or. en

Poprawka 646
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6 Komisja, po zasięgnięciu
opinii Agencji, a także biorąc pod uwagę
mechanizm oceny Schengen, może
przedstawić Radzie wniosek w sprawie
decyzji wskazującej środki do przyjęcia
przez Agencję i zobowiązującej dane
państwo członkowskie do współpracy z
Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Rada podejmuje taką decyzję
kwalifikowaną większością głosów
natychmiast po otrzymaniu wniosku
Komisji.

Or. en

Poprawka 647
Miriam Dalli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 8, lub w przypadku
szczególnej i wyjątkowej presji
migracyjnej na granicach zewnętrznych, w
sytuacji gdy państwo członkowskie nie
zwróciło się do Agencji o wystarczającą
pomoc w drodze działań, o których mowa
w art. 14, 16 i 17, lub nie podejmuje
koniecznych kroków na rzecz wdrożenia
tych działań, wskutek czego kontrola
granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna,
że naraża funkcjonowanie strefy Schengen
na niebezpieczeństwo, Rada, w oparciu o
wniosek Komisji, może niezwłocznie
przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki, które
ograniczą to ryzyko, do przyjęcia przez
Agencję i zobowiązującą dane państwo
członkowskie do współpracy z Agencją
przy wdrażaniu tych środków. Przed
złożeniem wniosku Komisja zasięga opinii
Agencji.
Or. en

Uzasadnienie
Należy zidentyfikować takie środki, które pozwolą złagodzić zidentyfikowane czynniki ryzyka.

Poprawka 648
Petri Sarvamaa
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
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niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja może zaproponować poddanie
pod głosowanie w Radzie decyzji o
wykluczeniu tego państwa członkowskiego
ze strefy Schengen na określony czas w
celu ochrony bezpieczeństwa granic Unii.

Or. en

Poprawka 649
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, Komisja, po zasięgnięciu
opinii Agencji, może przyjąć decyzję w
drodze aktu wykonawczego, wskazującą
środki do przyjęcia przez Agencję i
zobowiązującą dane państwo członkowskie
do współpracy z Agencją przy wdrażaniu
tych środków. Przedmiotowe akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 79 ust. 2.
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2.
Or. en

Poprawka 650
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, w przypadku
której nie wnioskowało ono o wsparcie ze
strony Agencji i wskutek której kontrola
granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna,
że naraża funkcjonowanie strefy Schengen
na niebezpieczeństwo, Rada, na podstawie
wniosku Komisji, która uprzednio
zasięgnęła opinii Agencji, przyjmuje jak
najszybciej decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Or. fr

Poprawka 651
Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
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wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.

wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że zagraża porządkowi
publicznemu i bezpieczeństwu
wewnętrznemu UE, Komisja, po
zasięgnięciu opinii Agencji, może przyjąć
decyzję w drodze aktu wykonawczego,
wskazującą środki do przyjęcia przez
Agencję i zobowiązującą dane państwo
członkowskie do współpracy z Agencją
przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust.
2.
Or. en

Poprawka 652
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie
strefy Schengen na niebezpieczeństwo,
Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji,
może przyjąć decyzję w drodze aktu
wykonawczego, wskazującą środki do
przyjęcia przez Agencję i zobowiązującą
dane państwo członkowskie do współpracy
z Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 79 ust. 2.

Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie
niezbędnych środków naprawczych
zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa
w art. 12 ust. 6, lub w przypadku
wyjątkowej presji migracyjnej na
granicach zewnętrznych, wskutek której
kontrola granic zewnętrznych jest tak
nieskuteczna, że naraża na
niebezpieczeństwo funkcjonowanie strefy
Schengen jako strefy bez kontroli granic
wewnętrznych, Komisja, po zasięgnięciu
opinii Agencji, może przedstawić Radzie
wniosek dotyczący decyzji wykonawczej,
wskazującej środki do przyjęcia przez
Agencję i zobowiązującej dane państwo
członkowskie do współpracy z Agencją
przy wdrażaniu tych środków. Rada
przyjmuje decyzję wykonawczą
kwalifikowaną większością głosów.
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Or. en

Poprawka 653
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Parlament Europejski otrzymuje
niezwłocznie informacje na ten temat, w
szczególności otrzymuje wniosek Komisji
oraz decyzję Rady, o której mowa w ust. 1.
Or. en

Poprawka 654
Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

skreśla się

Or. en

Poprawka 655
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

skreśla się

Or. en

Poprawka 656
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

skreśla się

Or. en

Poprawka 657
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
PE582.071v01-00
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Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
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zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5 jedynie do momentu podjęcia decyzji
przez Radę.
Or. en

Poprawka 658
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

Rada zbiera się niezwłocznie po
otrzymaniu wniosku Komisji.

Or. en

Poprawka 659
Filiz Hyusmenova
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.

Na podstawie należycie uzasadnionej
nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z
bezpieczeństwem wewnętrznym Unii lub
funkcjonowaniem strefy Schengen,
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą określoną w art. 79
ust. 5.
Or. en
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Poprawka 660
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 18 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a.
W przypadku gdy Rada nie
przyjmie decyzji w sprawie zalecenia
Komisji, a zainteresowane państwo
członkowskie nadal nie podejmuje
odpowiedniego działania lub utrzymuje
się wyjątkowa presja migracyjna na
granicach zewnętrznych, która zagraża
funkcjonowaniu strefy Schengen,
Komisja – po upływie jednego miesiąca od
swego wcześniejszego zalecenia – zaleca
Radzie przyjęcie decyzji stwierdzającej, że
nie podjęto skutecznych działań i
wskazującej środki do przyjęcia przez
Agencję, a także zobowiązującej dane
państwo członkowskie do współpracy z
Agencją przy wdrażaniu tych środków.
Decyzję uznaje się za przyjętą przez Radę,
jeżeli w terminie dziesięciu dni od
przyjęcia zalecenia przez Komisję Rada
nie odrzuci go kwalifikowaną większością
głosów. Zainteresowane państwo
członkowskie może zwrócić się do Rady o
zorganizowanie w tym terminie spotkania.
Komisja powiadamia Parlament
Europejski.
Or. en
Uzasadnienie

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie.
to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute
a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border
management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following
one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the
Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse
qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of
the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic
policies .
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Poprawka 661
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Do celów ust. 1 Komisja zapewnia
podjęcie przez Agencję jednego lub
większej liczby następujących środków:

2.
Aby złagodzić ryzyko zagrożenia
strefy Schengen, decyzja, o której mowa w
art. 18 ust. 1, zapewnia podjęcie przez
Agencję jednego lub większej liczby
następujących środków:
Or. en

Uzasadnienie
Należy wskazać środki, których celem jest złagodzenie ryzyka zagrożenia strefy Schengen.
Będą one pełnić rolę zabezpieczeń przed środkami, które mogłyby przyczynić się do
pogorszenia sytuacji.

Poprawka 662
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Do celów ust. 1 Komisja zapewnia
podjęcie przez Agencję jednego lub
większej liczby następujących środków:

2.
Do celów ust. 1 Komisja zaleca
podjęcie przez Agencję jednego lub
większej liczby następujących środków:
Or. en

Poprawka 663
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c
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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, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez
zainteresowane państwa członkowskie;
Or. en

Poprawka 664
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – 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, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez
zainteresowane państwa członkowskie;
Or. en

Poprawka 665
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

e)
organizacji interwencji
powrotowych.

Or. en
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Poprawka 666
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

e)
organizacji interwencji
powrotowych.

Or. en
Uzasadnienie
W przypadkach gdy zaleca się konkretną procedurę pilnego działania na granicach
zewnętrznych państwa członkowskiego, nie należy tego czynić dlatego, że należy
przeprowadzić operacje powrotowe.

Poprawka 667
Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)
organizacji interwencji
powrotowych.

e)
pomocy w organizacji interwencji
powrotowych.
Or. en

Poprawka 668
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie
z opinią Rady Nadzorczej, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Rady, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Rady, w
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środków wskazanych w decyzji Komisji, w
tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

Or. fr

Poprawka 669
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie
z opinią Rady Nadzorczej, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Komisji, w
tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie
z opinią Rady Doradczej, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Komisji, w
tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.
Or. en

Poprawka 670
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie
z opinią Rady Nadzorczej, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Komisji, w

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia zalecenia Komisji i
zgodnie z opinią Zarządu, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w zaleceniu Komisji,
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tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

w tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.
Or. en

Poprawka 671
Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie
z opinią Rady Nadzorczej, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Komisji, w
tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

3.
W terminie dwóch dni roboczych
od daty przyjęcia decyzji Rady, Dyrektor
Wykonawczy określa działania, jakie
należy podjąć w celu realizacji w praktyce
środków wskazanych w decyzji Rady, w
tym ustala wyposażenie techniczne oraz
liczbę i profile funkcjonariuszy straży
granicznej i innych właściwych
pracowników niezbędnych do osiągnięcia
celów tej decyzji.

Or. en

Poprawka 672
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Jednocześnie i w okresie tych
samych dwu dni roboczych Dyrektor
Wykonawczy przedkłada danemu państwu
członkowskiemu projekt planu
operacyjnego. Dyrektor Wykonawczy i
dane państwo członkowskie sporządzają
plan operacyjny w terminie dwóch dni

4.
Jednocześnie i w okresie tych
samych dwu dni roboczych Dyrektor
Wykonawczy przedkłada danemu państwu
członkowskiemu projekt planu
operacyjnego. Dyrektor Wykonawczy i
dane państwo członkowskie sporządzają
plan operacyjny w terminie dwóch dni
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roboczych od jego przedłożenia.

roboczych od jego przedłożenia, o ile
zainteresowane państwo członkowskie nie
wyrazi sprzeciwu wobec wdrożenia
zalecenia Komisji.
Or. en

Poprawka 673
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Jednocześnie i w okresie tych
samych dwu dni roboczych Dyrektor
Wykonawczy przedkłada danemu państwu
członkowskiemu projekt planu
operacyjnego. Dyrektor Wykonawczy i
dane państwo członkowskie sporządzają
plan operacyjny w terminie dwóch dni
roboczych od jego przedłożenia.

4.
Dyrektor Wykonawczy i dane
państwo członkowskie uzgadniają plan
operacyjny w terminie czterech dni
roboczych od przedłożenia jego projektu.

Or. en
Uzasadnienie
Termin uzgodnienia planu operacyjnego powinien wynosić cztery dni od przedłożenia jego
projektu, aby obie strony miały wystarczająco dużo czasu na uzgodnienie możliwego do
przyjęcia przez nie planu operacyjnego.

Poprawka 674
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Jednocześnie i w okresie tych
samych dwu dni roboczych Dyrektor
Wykonawczy przedkłada danemu państwu
PE582.071v01-00

PL

4.
Jednocześnie i w okresie tych
samych dwu dni roboczych Dyrektor
Wykonawczy przedstawia danemu
22/156
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członkowskiemu projekt planu
operacyjnego. Dyrektor Wykonawczy i
dane państwo członkowskie sporządzają
plan operacyjny w terminie dwóch dni
roboczych od jego przedłożenia.

państwu członkowskiemu projekt planu
operacyjnego.

Or. en
Uzasadnienie
Aktualny wniosek, wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Radę oraz sprawozdawcę
(polegającymi na zastąpieniu decyzji Komisji decyzją Rady), nie skutkuje utworzeniem i
ukonstytuowaniem się właściwego organu/agencji straży granicznej i przybrzeżnej.
Prawdziwie zintegrowane europejskie zarządzanie granicami wymagałoby decyzji
„europejskiej”.

Poprawka 675
Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie trzech dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja udostępnia niezbędne
wyposażenie techniczne i deleguje
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Komisji. Dodatkowe
wyposażenie techniczne i europejskie
zespoły straży granicznej i przybrzeżnej są,
o ile to konieczne, rozmieszczane w
drugim etapie i w każdym razie w terminie
pięciu dni roboczych od oddelegowania
zasobu szybkiej rezerwy.

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie trzech dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja udostępnia niezbędne
wyposażenie techniczne i deleguje
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Rady. Dodatkowe wyposażenie
techniczne i europejskie zespoły straży
granicznej i przybrzeżnej są, o ile to
konieczne, rozmieszczane w drugim etapie
i w każdym razie w terminie pięciu dni
roboczych od oddelegowania zasobu
szybkiej rezerwy.
Or. en

Poprawka 676
Brice Hortefeux, Rachida Dati
AM\1092761PL.doc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie trzech dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja udostępnia niezbędne
wyposażenie techniczne i deleguje
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Komisji. Dodatkowe
wyposażenie techniczne i europejskie
zespoły straży granicznej i przybrzeżnej są,
o ile to konieczne, rozmieszczane w
drugim etapie i w każdym razie w terminie
pięciu dni roboczych od oddelegowania
zasobu szybkiej rezerwy.

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie trzech dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja udostępnia niezbędne
wyposażenie techniczne i deleguje
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Rady. Dodatkowe wyposażenie
techniczne i europejskie zespoły straży
granicznej i przybrzeżnej są, o ile to
konieczne, rozmieszczane w drugim etapie
i w każdym razie w terminie pięciu dni
roboczych od oddelegowania zasobu
szybkiej rezerwy.
Or. fr

Poprawka 677
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie trzech dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja udostępnia niezbędne
wyposażenie techniczne i deleguje
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Komisji. Dodatkowe
wyposażenie techniczne i europejskie
zespoły straży granicznej i przybrzeżnej są,
o ile to konieczne, rozmieszczane w
drugim etapie i w każdym razie w terminie
pięciu dni roboczych od oddelegowania
zasobu szybkiej rezerwy.

5.
Niezwłocznie i w każdym razie nie
później niż w terminie pięciu dni
roboczych od ustalenia planu operacyjnego
Agencja deleguje niezbędnych
pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o
którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu
realizacji w praktyce środków określonych
w decyzji Rady. Dodatkowe wyposażenie
techniczne i europejskie zespoły straży
granicznej i przybrzeżnej są, o ile to
konieczne, rozmieszczane w drugim etapie
i w każdym razie w terminie siedmiu dni
roboczych od oddelegowania zasobu
szybkiej rezerwy.
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Or. en
Uzasadnienie
Aktywa i sprzęt zostały omówione w art. 38. Niniejszy artykuł powinien zatem skupiać się na
pracownikach oraz wydłużeniu terminu o dwa dni, aby łatwiej było zrealizować niezbędne
rozmieszczenie.

Poprawka 678
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Dane państwo członkowskie
wykonuje decyzję Komisji i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.

6.
Dane państwo członkowskie podaje
powody, jeżeli wyrazi sprzeciw wobec
wdrożenia zalecenia Komisji. Jeżeli dane
państwo członkowskie nie wyrazi
sprzeciwu, podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania zalecenia oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w nim oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.
Or. en

Uzasadnienie
Zainteresowane państwo członkowskie powinno móc wyrazić sprzeciw wobec wdrożenia
zalecenia Komisji.

Poprawka 679
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję
6.

Poprawka

Dane państwo członkowskie

AM\1092761PL.doc

6.
25/156

Dane państwo członkowskie
PE582.071v01-00

PL

wykonuje decyzję Komisji i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.

wykonuje decyzję Rady i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.
Or. fr

Poprawka 680
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 18 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Dane państwo członkowskie
wykonuje decyzję Komisji i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.

6.
Dane państwo członkowskie
wykonuje decyzję Rady i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym.

Or. en
Uzasadnienie
Aktualny wniosek, wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Radę oraz sprawozdawcę
(polegającymi na zastąpieniu decyzji Komisji decyzją Rady), nie skutkuje utworzeniem i
ukonstytuowaniem się właściwego organu/agencji straży granicznej i przybrzeżnej.
Prawdziwie zintegrowane europejskie zarządzanie granicami wymagałoby decyzji
„europejskiej”.

Poprawka 681
Anna Maria Corazza Bildt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Dane państwo członkowskie
wykonuje decyzję Komisji i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.

6.
Dane państwo członkowskie
wykonuje decyzję Rady i w tym celu
niezwłocznie podejmuje współpracę z
Agencją i niezbędne działania w celu
ułatwienia wykonania decyzji oraz
realizacji w praktyce środków określonych
w niej oraz w planie operacyjnym
uzgodnionym z Dyrektorem
Wykonawczym.
Or. en

Poprawka 682
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 7 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a.
Komisja nadzoruje właściwe
wdrażanie środków wskazanych w decyzji
Rady oraz działań podjętych w tym celu
przez Agencję, aby zagwarantować
właściwe europejskie zarządzanie
granicami.
Or. en
Uzasadnienie

Obecnie w art. 18 nie ma mechanizmu egzekwowania.

Poprawka 683
Carlos Coelho, Barbara Matera
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 7 a (nowy)
AM\1092761PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a.
Jeżeli dane państwo członkowskie
nie stosuje się do decyzji Rady i nie
współpracuje w wystarczającym zakresie z
Agencją, można tymczasowo przywrócić
kontrole graniczne na granicach
wewnętrznych, jeżeli ogólne
funkcjonowanie strefy bez wewnętrznych
kontroli granicznej jest zagrożone.
Or. en

Poprawka 684
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 7 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a.
W sytuacji gdy państwo
członkowskie UE odmówi zastosowania
się do decyzji Rady, wszystkie pozostałe
państwa członkowskie UE mają prawo
niezwłocznie przywrócić wewnętrzne
kontrole graniczne do momentu pełnego
zastosowania się do tej decyzji lub dane
państwo członkowskie opuszcza strefę
Schengen.
Or. en

Poprawka 685
Carlos Coelho, Barbara Matera
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 7 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7b.
Ustęp 7a uruchamia się po art. 26,
26a i 27 rozporządzenia 562/2006

PE582.071v01-00

PL

28/156

AM\1092761PL.doc

Parlamentu Europejskiego i Rady.
Or. en

Poprawka 686
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja oddelegowuje
funkcjonariuszy straży granicznej i innych
właściwych pracowników jako członków
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej do wspólnych operacji,
szybkich interwencji na granicy oraz w
ramach zespołów wspierających
zarządzanie migracjami. Agencja może
również oddelegować ekspertów spośród
swoich pracowników.

1.
Agencja oddelegowuje
funkcjonariuszy straży granicznej i innych
właściwych pracowników jako członków
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej do wspólnych operacji,
szybkich interwencji na granicy oraz w
ramach zespołów wspierających
zarządzanie migracjami. Agencja może
również oddelegować ekspertów spośród
swoich pracowników. Agencja może
oddelegować do danego działania jedynie
funkcjonariuszy straży granicznej,
ekspertów i pracowników, którzy zostali
przeszkoleni zgodnie z art. 35 niniejszego
rozporządzenia.
Or. en

Poprawka 687
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja oddelegowuje
funkcjonariuszy straży granicznej i innych
właściwych pracowników jako członków
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej do wspólnych operacji,
szybkich interwencji na granicy oraz w

1.
Agencja oddelegowuje
funkcjonariuszy straży granicznej i innych
właściwych pracowników jako członków
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej do wspólnych operacji,
szybkich interwencji na granicy oraz w
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ramach zespołów wspierających
zarządzanie migracjami. Agencja może
również oddelegować ekspertów spośród
swoich pracowników.

ramach zespołów wspierających
zarządzanie migracjami. Agencja może
również oddelegować ekspertów spośród
swoich pracowników. Agencja może
oddelegować jedynie funkcjonariuszy
straży granicznej, ekspertów i
pracowników, którzy zostali przeszkoleni
zgodnie z art. 35.
Or. en

Poprawka 688
Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Na wniosek Dyrektora
Wykonawczego Zarząd bezwzględną
większością głosów swoich członków
posiadających prawo głosu podejmuje
decyzję w sprawie profili i łącznej liczby
funkcjonariuszy straży granicznej, którzy
mają być udostępniani do europejskich
zespołów straży granicznej i przybrzeżnej.
Ta sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian w profilach i łącznej liczbie
funkcjonariuszy straży granicznej. Państwa
członkowskie uczestniczą w europejskich
zespołach straży granicznej i przybrzeżnej
za pośrednictwem zasobu krajowego w
oparciu o poszczególne określone profile,
poprzez wyznaczanie funkcjonariuszy
straży granicznej odpowiadających
wymaganym profilom.

2.
Na wniosek Dyrektora
Wykonawczego Zarząd bezwzględną
większością głosów swoich członków
posiadających prawo głosu podejmuje
decyzję w sprawie profili i łącznej liczby
funkcjonariuszy straży granicznej, którzy
mają być udostępniani do europejskich
zespołów straży granicznej i przybrzeżnej.
Ta sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian w profilach i łącznej liczbie
funkcjonariuszy straży granicznej. Państwa
członkowskie uczestniczą w europejskich
zespołach straży granicznej i przybrzeżnej
za pośrednictwem zasobu krajowego w
oparciu o poszczególne określone profile,
poprzez wyznaczanie funkcjonariuszy
straży granicznej odpowiadających
wymaganym profilom i przy
uwzględnieniu własnych potrzeb w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich
granic zewnętrznych.
Or. en
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Poprawka 689
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadającą co
najmniej 3 % pracowników państw
członkowskich nieposiadających
lądowych lub morskich granic
zewnętrznych oraz 2 % pracowników
państw członkowskich posiadających
lądowe lub morskie granice zewnętrzne,
których łączna liczba powinna wynosić co
najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży
granicznej, odpowiadających profilom
wskazanym w decyzji Zarządu.

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, tak by ich łączna liczba
wynosiła co najmniej 1500
funkcjonariuszy straży granicznej,
odpowiadających profilom wskazanym w
decyzji Zarządu.

Or. fr

Poprawka 690
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
AM\1092761PL.doc

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
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państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadającą co
najmniej 3 % pracowników państw
członkowskich nieposiadających lądowych
lub morskich granic zewnętrznych oraz 2
% pracowników państw członkowskich
posiadających lądowe lub morskie granice
zewnętrzne, których łączna liczba powinna
wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadających
profilom wskazanym w decyzji Zarządu.

państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadającą co
najmniej 3 % pracowników państw
członkowskich nieposiadających lądowych
lub morskich granic zewnętrznych oraz 2
% pracowników państw członkowskich
posiadających lądowe lub morskie granice
zewnętrzne, których łączna liczba powinna
wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadających
profilom wskazanym w decyzji Zarządu.
Agencja ocenia, czy funkcjonariusze
straży granicznej oddelegowani przez
państwa członkowskie odpowiadają
określonym profilom i decyduje, którzy
funkcjonariusze są wybierani do szybkiej
rezerwy. Agencja jest uprawniona do
usunięcia funkcjonariusza straży
granicznej z zasobu rezerwy za
niewłaściwe zachowanie lub naruszenie
obowiązujących przepisów.
Or. en

Poprawka 691
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadającą co
najmniej 3 % pracowników państw
członkowskich nieposiadających

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie pięciu dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej lub innych odnośnych
pracowników, których łączna liczba
powinna wynosić co najmniej 1500
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lądowych lub morskich granic
zewnętrznych oraz 2 % pracowników
państw członkowskich posiadających
lądowe lub morskie granice zewnętrzne,
których łączna liczba powinna wynosić co
najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży
granicznej, odpowiadających profilom
wskazanym w decyzji Zarządu.

funkcjonariuszy straży granicznej,
odpowiadających profilom wskazanym w
decyzji Zarządu.

Or. en
Uzasadnienie
Zastosowanie systemu procentowego może być bardzo trudne, zwłaszcza dlatego, że różne
państwa członkowskie stosują różne systemy i są odmiennie zorganizowane. System, w którym
zobowiązania państw członkowskich są wyrażone liczbowo będzie funkcjonował lepiej.

Poprawka 692
Geoffrey Van Orden
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Zasób szybkiej rezerwy stanowi
stałą służbę oddaną do natychmiastowej
dyspozycji Agencji, która może być
oddelegowana z każdego państwa
członkowskiego w terminie trzech dni od
uzgodnienia planu operacyjnego przez
Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące
państwo członkowskie. W tym celu każde
państwo członkowskie udostępnia co roku
Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadającą co
najmniej 3 % pracowników państw
członkowskich nieposiadających lądowych
lub morskich granic zewnętrznych oraz 2
% pracowników państw członkowskich
posiadających lądowe lub morskie granice
zewnętrzne, których łączna liczba powinna
wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadających
profilom wskazanym w decyzji Zarządu.

5.
Zasób szybkiej rezerwy to zasób
pozostający w pełnej gotowości, który
może być oddelegowany z każdego
państwa członkowskiego w terminie trzech
dni roboczych od uzgodnienia planu
operacyjnego przez Dyrektora
Wykonawczego i przyjmujące państwo
członkowskie. W tym celu każde państwo
członkowskie przeznacza określoną liczbę
funkcjonariuszy straży granicznej,
odpowiadającą co najmniej 3 %
pracowników państw członkowskich
nieposiadających lądowych lub morskich
granic zewnętrznych oraz 2 %
pracowników państw członkowskich
posiadających lądowe lub morskie granice
zewnętrzne, których łączna liczba powinna
wynosić co najmniej 1500 funkcjonariuszy
straży granicznej, odpowiadających
profilom wskazanym w decyzji Zarządu.
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Or. en

Poprawka 693
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Takie oddelegowanie może nastąpić na
okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w
żadnym razie nie może być krótsze niż trzy
miesiące. Oddelegowanych
funkcjonariuszy straży granicznej uznaje
się za członków zespołów i mają oni
zadania i uprawnienia członków zespołów.
Państwo członkowskie, które
oddelegowało funkcjonariuszy straży
granicznej, uznaje się za rodzime państwo
członkowskie.

Takie oddelegowanie nie może być krótsze
niż trzy miesiące. Oddelegowanych
funkcjonariuszy straży granicznej uznaje
się za członków zespołów i mają oni
zadania i uprawnienia członków zespołów.
Państwo członkowskie, które
oddelegowało funkcjonariuszy straży
granicznej, uznaje się za rodzime państwo
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 694
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Takie oddelegowanie może nastąpić na
okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w
żadnym razie nie może być krótsze niż trzy
miesiące. Oddelegowanych
funkcjonariuszy straży granicznej uznaje
się za członków zespołów i mają oni
zadania i uprawnienia członków zespołów.
Państwo członkowskie, które
oddelegowało funkcjonariuszy straży
granicznej, uznaje się za rodzime państwo
członkowskie.

Takie oddelegowanie może nastąpić na
okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w
żadnym razie nie może być krótsze niż trzy
miesiące. Oddelegowanych
funkcjonariuszy straży granicznej uznaje
się za członków zespołów i mają oni
zadania i uprawnienia członków zespołów.
Państwo członkowskie, które
oddelegowało funkcjonariuszy straży
granicznej, uznaje się za rodzime państwo
członkowskie. Procedura dyscyplinarna
Agencji odnosi się również do
oddelegowanych funkcjonariuszy straży
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granicznej.
Or. en

Poprawka 695
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.
Agencja co roku informuje
Parlament Europejski o liczbie
funkcjonariuszy straży granicznej
udostępnianych przez każde z państw
członkowskich do europejskich zespołów
straży granicznej i przybrzeżnej zgodnie z
niniejszym artykułem.

9.
Agencja co roku informuje
Parlament Europejski o liczbie
funkcjonariuszy straży granicznej, którą
każde z państw członkowskich
zobowiązuje się oddać do dyspozycji
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej, oraz o liczbie
funkcjonariuszy faktycznie oddanych do
dyspozycji, zgodnie z niniejszym
artykułem.
Or. fr

Poprawka 696
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień,
członkowie zespołów w pełni przestrzegają
praw podstawowych, w tym również prawa
dostępu do procedur azylowych, oraz
respektują godność ludzką. Wszelkie
działania podjęte przez nich w ramach
wykonywania zadań i korzystania z
uprawnień są proporcjonalne do celu takich
działań. Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień, nie mogą
oni dyskryminować osób ze względu na

4.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień,
członkowie zespołów w pełni i przez cały
czas przestrzegają praw podstawowych, w
tym również prawa dostępu do procedur
azylowych, oraz respektują godność
ludzką. Wszelkie środki i działania podjęte
przez nich w ramach wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień są proporcjonalne
do celu takich działań. Wykonując swoje
zadania i korzystając ze swoich uprawnień,
nie mogą oni dyskryminować osób ze

AM\1092761PL.doc

35/156

PE582.071v01-00

PL

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną.

względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek, tożsamość
płciową i orientację seksualną lub
narodowość.
Or. en

Poprawka 697
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień,
członkowie zespołów w pełni przestrzegają
praw podstawowych, w tym również prawa
dostępu do procedur azylowych, oraz
respektują godność ludzką. Wszelkie
działania podjęte przez nich w ramach
wykonywania zadań i korzystania z
uprawnień są proporcjonalne do celu takich
działań. Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień, nie mogą
oni dyskryminować osób ze względu na
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 698
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Hallaaho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień,
PE582.071v01-00

PL

4.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień,
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członkowie zespołów w pełni przestrzegają
praw podstawowych, w tym również prawa
dostępu do procedur azylowych, oraz
respektują godność ludzką. Wszelkie
działania podjęte przez nich w ramach
wykonywania zadań i korzystania z
uprawnień są proporcjonalne do celu takich
działań. Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień, nie mogą
oni dyskryminować osób ze względu na
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną.

członkowie zespołów w pełni przestrzegają
praw podstawowych oraz respektują
godność ludzką. Wszelkie działania
podjęte przez nich w ramach wykonywania
zadań i korzystania z uprawnień są
proporcjonalne do celu takich działań.
Wykonując swoje zadania i korzystając ze
swoich uprawnień, nie mogą oni
dyskryminować osób ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną.

Or. en

Poprawka 699
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
Agencja oferuje odpowiednie
obowiązkowe szkolenia uwzględniające
kwestie płci wszystkim funkcjonariuszom
straży granicznej, pracownikom organów
ścigania, w tym pracownikom zasobu
szybkiego reagowania; w szkoleniach
kładzie się nacisk na wymiar płci, kwestie
dzieci, osób LGBTI oraz innych grup
wymagających szczególnego traktowania,
aby funkcjonariusze straży granicznej
oraz pracownicy organów ścigania w
pełni rozumieli to zjawisko i umieli
rozpoznawać grupy wymagające
szczególnego traktowania.
Or. en

Poprawka 700
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4b.
Agencja skupia się na dobru
małoletnich bez opieki, aby niepotrzebnie
nie przedłużać procedury, a także by
zagwarantować małoletnim bez opieki
szybki dostęp do procedury określania
statusu ochrony międzynarodowej.
Or. en

Poprawka 701
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
5a.
Odrzuca regularne
przetrzymywanie uchodźców w ośrodkach
detencyjnych, podkreśla potrzebę
zagwarantowania, by nie łamano praw
człowieka; nalega na potrzebę
przeprowadzania indywidualnej oceny w
celu stwierdzenia, czy spełniono wszystkie
wymagane warunki oraz na potrzebę
preferowania w każdym przypadku
rozwiązań alternatywnych w stosunku do
skierowania do ośrodka detencyjnego.
Or. en

Poprawka 702
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
5b.
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zaprzestania umieszczania dzieci w
ośrodkach detencyjnych na terenie UE
oraz umożliwienia rodzicom przebywania
wraz z dziećmi w odpowiednich,
dostosowanych do ich potrzeb placówkach
w oczekiwaniu na decyzję w sprawie
udzielenia azylu.
Or. en

Poprawka 703
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy wyznacza
spośród personelu Agencji przynajmniej
jednego eksperta, który zostanie
oddelegowany do wzięcia udziału we
wspólnej operacji lub szybkiej interwencji
na granicy jako oficer koordynujący.
Dyrektor Wykonawczy powiadamia
przyjmujące państwo członkowskie o
wyznaczonej osobie.

2.
Dyrektor Wykonawczy wyznacza
spośród personelu Agencji jednego
eksperta, który zostanie oddelegowany do
wzięcia udziału we wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy jako oficer
koordynujący. Dyrektor Wykonawczy
powiadamia przyjmujące państwo
członkowskie o wyznaczonej osobie.

Or. en

Poprawka 704
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)
monitoruje prawidłową realizację
planu operacyjnego;

b)
monitoruje prawidłową realizację
planu operacyjnego, w tym w kwestię
ochrony praw podstawowych;
Or. en
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Poprawka 705
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)
składa Agencji sprawozdania w
odniesieniu do aspektów związanych z
zapewnieniem przez przyjmujące państwo
członkowskie odpowiednich gwarancji
ochrony praw podstawowych w trakcie
całej wspólnej operacji lub szybkiej
interwencji na granicy;

d)
zapewnia przestrzeganie unijnych
norm zarządzania granicami i
poszanowane praw podstawowych na
granicach, w tym składa Agencji
sprawozdania w odniesieniu do aspektów
związanych z zapewnieniem przez
przyjmujące państwo członkowskie
odpowiednich gwarancji ochrony praw
podstawowych w trakcie całej wspólnej
operacji lub szybkiej interwencji na
granicy;
Or. en

Poprawka 706
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer,
Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)
składa Agencji sprawozdania w
odniesieniu do aspektów związanych z
zapewnieniem przez przyjmujące państwo
członkowskie odpowiednich gwarancji
ochrony praw podstawowych w trakcie
całej wspólnej operacji lub szybkiej
interwencji na granicy;

d)
przestrzega stosowania
istniejących już i przyszłych środków
unijnych odnoszących się do zarządzania
granicami zewnętrznymi i przestrzegania
praw podstawowych w działalności
odnoszącej się do zarządzania granicami i
propaguje je oraz składa Agencji
sprawozdania dotyczące aspektów
związanych z zapewnieniem przez
przyjmujące państwo członkowskie
odpowiednich gwarancji ochrony praw
podstawowych w trakcie całej wspólnej
operacji lub szybkiej interwencji na
granicy, a także składa Agencji
sprawozdania w odniesieniu do aspektów
związanych z zapewnieniem przez
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przyjmujące państwo członkowskie
odpowiednich gwarancji ochrony praw
podstawowych w trakcie całej wspólnej
operacji lub szybkiej interwencji na
granicy;
Or. en

Poprawka 707
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
Jeżeli ocena narażenia wykaże, że
państwo członkowskie UE jest winne
niedociągnięć w ochronie zewnętrznych
granic UE, państwo to sfinansuje część
budżetu Agencji przeznaczoną na
operacje w wysokości wynikającej z oceny,
jaką część budżetu krajowego należałoby
dodatkowo przeznaczyć na odpowiednie
zarządzanie granicami.
Or. en

Poprawka 708
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zawieszenie lub zakończenie wspólnych
operacji i szybkich interwencji na granicy

Zawieszenie lub zakończenie operacji

Or. en

Poprawka 709
Ska Keller
AM\1092761PL.doc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa członkowskiego
Dyrektor Wykonawczy kończy wspólne
operacje lub szybkie interwencje na
granicy, jeżeli warunki realizacji tych
działań nie są już spełniane.

1.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa członkowskiego
Dyrektor Wykonawczy kończy wspólne
operacje lub szybkie interwencje na
granicy, projekty pilotażowe, operacje i
interwencje powrotowe, rozwiązania
robocze, a także rozwiązuje zespoły
wspierające zarządzanie migracją, jeżeli
warunki realizacji tych działań nie są już
spełniane.
Or. en

Poprawka 710
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa członkowskiego
Dyrektor Wykonawczy kończy wspólne
operacje lub szybkie interwencje na
granicy, jeżeli warunki realizacji tych
działań nie są już spełniane.

1.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa członkowskiego
i Zarządu Dyrektor Wykonawczy kończy
wspólne operacje lub szybkie interwencje
na granicy, jeżeli warunki realizacji tych
działań nie są już spełniane.
Or. fr

Poprawka 711
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.

Po poinformowaniu

PE582.071v01-00

PL

Poprawka
1.
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zainteresowanego państwa
członkowskiego Dyrektor Wykonawczy
kończy wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeżeli warunki
realizacji tych działań nie są już spełniane.

zainteresowanym państwem
członkowskim i poinformowaniu go o tym
fakcie, Dyrektor Wykonawczy może
zakończyć wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeżeli warunki
realizacji tych działań nie są już spełniane.
Or. en

Poprawka 712
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy może
wycofać finansowanie wspólnej operacji
lub szybkiej interwencji na granicy bądź je
zawiesić lub zakończyć, jeżeli przyjmujące
państwo członkowskie nie przestrzega
planu operacyjnego.

2.
Dyrektor Wykonawczy może
wycofać finansowanie wspólnej operacji
lub szybkiej interwencji na granicy, projekt
pilotażowy, operację lub interwencję
powrotową, a także rozwiązać zespół
wspierający zarządzanie migracją,
zawiesić je lub zakończyć, jeżeli
przyjmujące państwo członkowskie nie
przestrzega planu operacyjnego.
Or. en

Poprawka 713
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy może
wycofać finansowanie wspólnej operacji
lub szybkiej interwencji na granicy bądź je
zawiesić lub zakończyć, jeżeli przyjmujące
państwo członkowskie nie przestrzega
planu operacyjnego.

2.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa
członkowskiego Dyrektor Wykonawczy
może wycofać finansowanie wspólnej
operacji, szybkiej interwencji na granicy
lub rozmieszczenia zespołu wspierającego
zarządzanie migracją bądź je zawiesić lub
zakończyć, jeżeli przyjmujące państwo
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członkowskie nie przestrzega planu
operacyjnego.
Or. en
Uzasadnienie
Zainteresowane państwo członkowskie powinno zostać poinformowane zanim Dyrektor
Wykonawczy wycofa finansowanie operacji, aby państwo to mogło podjąć odpowiednie
działania w kierunku przejęcia tej operacji.

Poprawka 714
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

Or. en

Poprawka 715
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
PE582.071v01-00

PL

3.
Po poinformowaniu
zainteresowanego państwa
członkowskiego Dyrektor Wykonawczy
wycofuje finansowanie wspólnej operacji,
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częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

szybkiej interwencji na granicy lub
rozmieszczenia zespołów wspierających
zarządzanie migracją bądź zawiesza lub
kończy – całkowicie lub częściowo –
wspólne operacje, szybkie interwencje na
granicy lub rozmieszczenie zespołów
wspierających zarządzanie migracją, jeśli
uzna, że występują naruszenia praw
podstawowych lub zobowiązań w zakresie
ochrony międzynarodowej mające
poważny charakter lub mogące się
powtarzać. Dyrektor Wykonawczy
informuje Zarząd o takiej decyzji.
Or. en

Uzasadnienie
Państwo członkowskie powinno zostać poinformowane o wszelkich decyzjach podjętych przez
Dyrektora Wykonawczego, które mają bezpośredni wpływ na to państwo.

Poprawka 716
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać. W tym
celu Agencja opracowuje i publikuje
kryteria prowadzące decyzji o zawieszeniu,
zakończeniu wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź o
zawieszeniu ich finansowania.
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Or. en

Poprawka 717
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

3.
Dyrektor Wykonawczy, w bliskiej
współpracy z Forum Konsultacyjnym oraz
z urzędem ds. praw podstawowych
wycofuje finansowanie wspólnej operacji
lub szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.
Decyzję taką podejmuje się w oparciu o
obiektywne i publicznie dostępne kryteria,
jest ona również powiązana z elementami
praw podstawowych analizy ryzyka i
oceny narażenia, a także z wynikami
mechanizmu składania skarg.
Or. en

Poprawka 718
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
PE582.071v01-00

PL

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji, szybkiej
interwencji na granicy, projektu
pilotażowego, zespołów wspierających
zarządzanie migracją, operacji i
46/156

AM\1092761PL.doc

interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

interwencji powrotowej lub ustalenia
roboczego bądź zawiesza lub kończy –
całkowicie lub częściowo – wspólne
operacje, szybkie interwencje na granicy,
projekty pilotażowe, zespoły wspierające
zarządzanie migracją, operacje i
interwencje powrotowe lub ustalenia
robocze, jeśli uzna, że występują
naruszenia praw podstawowych lub
zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać. W
oparciu o zalecenia urzędnika ds. praw
podstawowych, po konsultacjach z Forum
Konsultacyjnym oraz innymi odnośnymi
podmiotami, Dyrektor Wykonawczy
przyjmuje kryteria wycofania
finansowania, zawieszenia lub
zakończenia działalności Agencji.
Uwzględnia się ustalenia urzędnika ds.
praw podstawowych poczynione w ramach
mechanizmu składania skarg. Urzędnik
ten może zalecić wycofanie finansowania,
zawieszenie lub zakończenie działania.
Or. en

Poprawka 719
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji lub
szybkiej interwencji na granicy bądź
zawiesza lub kończy – całkowicie lub
częściowo – wspólne operacje lub szybkie
interwencje na granicy, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.

AM\1092761PL.doc

3.
Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie wspólnej operacji, szybkiej
interwencji na granicy, projektu
pilotażowego, zespołów wspierających
zarządzanie migracją, operacji i
interwencji powrotowej lub ustalenia
roboczego bądź zawiesza lub kończy –
całkowicie lub częściowo – wspólne
operacje, szybkie interwencje na granicy,
projekty pilotażowe, zespoły wspierające
zarządzanie migracją, operacje i
interwencje powrotowe lub ustalenia
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robocze, jeśli uzna, że występują
naruszenia praw podstawowych lub
zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać. W
oparciu o zalecenia urzędnika ds. praw
podstawowych, po konsultacjach z Forum
Konsultacyjnym oraz innymi odnośnymi
podmiotami, Dyrektor Wykonawczy
przyjmuje kryteria wycofania
finansowania, zawieszenia lub
zakończenia działalności Agencji.
Urzędnik ds. praw podstawowych może
zalecić wycofanie, finansowanie lub
zawieszenie zakończenia działania.
Or. en

Poprawka 720
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Łączne koszty pokrywane przez
Agencję w myśl art. 23 niniejszego
rozporządzenia Agencja ponosi do czasu
faktycznego powrotu funkcjonariuszy
straży granicznej i przybrzeżnej do ich
państwa członkowskiego pochodzenia.
Or. fr

Poprawka 721
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3b.
Państwo członkowskie może
zakwestionować w Zarządzie podjętą przez
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Dyrektora Wykonawczego decyzję o
zawieszeniu lub zakończeniu wspólnych
operacji i szybkich interwencji na
granicach.
Or. fr
Uzasadnienie
W myśl art. 61 lit. h) Zarząd wykonuje uprawnienia dyscyplinarne w stosunku do Dyrektora
Wykonawczego oraz – w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym – w stosunku do
Zastępcy Dyrektora;

Poprawka 722
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy

Ocena operacji

Or. en

Poprawka 723
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy oraz przekazuje
Zarządowi szczegółowe sprawozdania z
oceny w terminie 60 dni od zakończenia
tych operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji, szybkich
interwencji na granicy, projektów
pilotażowych, zespołów wspierających
zarządzenie migracją, operacji i
interwencji powrotowych oraz współpracy
operacyjnej z państwami trzecimi, w tym w
odniesieniu do poszanowania praw
podstawowych oraz przekazuje Zarządowi
szczegółowe sprawozdania z oceny w
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zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy, oraz włącza je do
swojego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania z działalności.

terminie 60 dni od zakończenia tych
operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych oraz
Forum Konsultacyjnego Fronteksu.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych działań, oraz włącza
je do swojego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania z działalności.
Or. en

Poprawka 724
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy oraz przekazuje
Zarządowi szczegółowe sprawozdania z
oceny w terminie 60 dni od zakończenia
tych operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy, oraz włącza je do
swojego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania z działalności.

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji, szybkich
interwencji na granicy, projektów
pilotażowych, zespołów wspierających
zarządzenie migracją, operacji i
interwencji powrotowych oraz współpracy
operacyjnej z państwami trzecimi, w tym w
odniesieniu do poszanowania praw
podstawowych oraz przekazuje Zarządowi
szczegółowe sprawozdania z oceny w
terminie 60 dni od zakończenia tych
operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych działań, oraz włącza
je do swojego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania z działalności.
Or. en
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Poprawka 725
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy oraz przekazuje
Zarządowi szczegółowe sprawozdania z
oceny w terminie 60 dni od zakończenia
tych operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych operacji i szybkich
interwencji na granicy, oraz włącza je do
swojego skonsolidowanego rocznego
sprawozdania z działalności.

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników wspólnych operacji, szybkich
interwencji na granicy, projektów
pilotażowych, zespołów wspierających
zarządzenie migracją, operacji i
interwencji powrotowych oraz współpracy
operacyjnej z państwami trzecimi, w tym w
odniesieniu do poszanowania praw
podstawowych oraz przekazuje Zarządowi
szczegółowe sprawozdania z oceny w
terminie 60 dni od zakończenia tych
operacji i projektów, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych wspólnych operacji, oraz
włącza je do swojego skonsolidowanego
rocznego sprawozdania z działalności.
Or. en

Poprawka 726
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – sekcja 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

[...]

Or. en

Poprawka 727
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
AM\1092761PL.doc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

skreśla się

Biuro ds. Powrotów
1. Biuro ds. Powrotów jest odpowiedzialne
za realizację działań Agencji w dziedzinie
powrotów, przy jednoczesnym
poszanowaniu praw podstawowych i
ogólnych zasad prawa Unii, a także prawa
międzynarodowego, w tym zobowiązań
dotyczących ochrony uchodźców i praw
człowieka. Biuro ds. Powrotów w
szczególności:
a) koordynuje na poziomie technicznym i
operacyjnym działania państw
członkowskich w dziedzinie powrotów, aby
osiągnąć zintegrowany system
zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
b) zapewnia państwom członkowskim,
których systemy powrotów są przedmiotem
wyjątkowej presji wsparcie operacyjne;
c) koordynuje stosowanie właściwych
systemów informatycznych i zapewnia
wsparcie w zakresie współpracy
konsularnej służące ustalaniu tożsamości
obywateli państw trzecich i nabywaniu
dokumentów podróży, organizuje i
koordynuje operacje powrotowe i
zapewnia wsparcie dla dobrowolnych
wyjazdów;
d) koordynuje działania Agencji w
dziedzinie powrotów, określone w
niniejszym rozporządzeniu;
e) organizuje, wspiera i koordynuje
działania umożliwiające udostępnianie
informacji oraz identyfikację i
gromadzenie najlepszych praktyk w
dziedzinie powrotów między państwami
PE582.071v01-00
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członkowskimi;
f) finansuje lub współfinansuje operacje,
interwencje i działania, o których mowa w
niniejszym rozdziale, dotacjami ze swojego
budżetu zgodnie z przepisami
finansowymi mającymi zastosowanie do
Agencji.
2. Wsparcie operacyjne, o którym mowa w
ust. 1 lit. b), obejmuje działania
wspierające państwa członkowskie przy
przeprowadzaniu procedur powrotu przez
właściwe organy krajowe, zapewniając w
szczególności:
a) tłumaczenia ustne;
b) informacje o państwach trzecich
będących miejscem docelowym powrotów;
c) doradztwo w zakresie przeprowadzania
procedur powrotu i zarządzania nimi
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE;
d) pomoc w odniesieniu do środków
niezbędnych dla zapewnienia dostępności
osób powracających do celów powrotów i
zapobiegania ucieczkom osób
powracających.
3. Biuro ds. Powrotów dąży do tworzenia
synergii i łączenia finansowanych przez
Unię sieci i programów w dziedzinie
powrotów w ścisłej współpracy z Komisją
Europejską oraz Europejską Siecią
Migracyjną.
4. Agencja może korzystać ze środków
finansowych Unii dostępnych w dziedzinie
powrotów. Agencja zapewnia, aby w
umowach z państwami członkowskimi o
przyznaniu dotacji wszelkie wsparcie
finansowe było uzależnione od pełnego
poszanowania karty praw podstawowych.
__________________
43

Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7.
Or. en
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Poprawka 728
Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Biuro ds. Powrotów jest
odpowiedzialne za realizację działań
Agencji w dziedzinie powrotów, przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
podstawowych i ogólnych zasad prawa
Unii, a także prawa międzynarodowego, w
tym zobowiązań dotyczących ochrony
uchodźców i praw człowieka. Biuro ds.
Powrotów w szczególności:

1.
Biuro ds. Powrotów jest
odpowiedzialne za realizację działań
Agencji w dziedzinie powrotów, przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
podstawowych i ogólnych zasad prawa
Unii, a także prawa międzynarodowego, w
tym zobowiązań dotyczących ochrony
uchodźców i praw człowieka oraz praw
dziecka. Biuro ds. Powrotów w
szczególności:
Or. en

Poprawka 729
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Biuro ds. Powrotów jest
odpowiedzialne za realizację działań
Agencji w dziedzinie powrotów, przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
podstawowych i ogólnych zasad prawa
Unii, a także prawa międzynarodowego, w
tym zobowiązań dotyczących ochrony
uchodźców i praw człowieka. Biuro ds.
Powrotów w szczególności:

1.
Biuro ds. Powrotów jest
odpowiedzialne za realizację działań
Agencji w dziedzinie powrotów, przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
podstawowych i ogólnych zasad prawa
Unii, a także prawa międzynarodowego i
praw człowieka. Biuro ds. Powrotów w
szczególności:

Or. en
Poprawka 730
Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, w tym powrotów
dobrowolnych, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
Or. fr

Poprawka 731
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale obserwatorów
przymusowych powrotów i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
Or. en

Poprawka 732
Jaromír Štětina
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję
a)

Poprawka

koordynuje na poziomie

AM\1092761PL.doc

a)
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technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;

technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, w tym powrotów
dobrowolnych, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
Or. en

Poprawka 733
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, w tym powrotów
dobrowolnych, aby osiągnąć zintegrowany
system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
Or. fr

Poprawka 734
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
PE582.071v01-00
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a)
koordynuje na poziomie
technicznym i operacyjnym działania
państw członkowskich w dziedzinie
powrotów, aby osiągnąć zintegrowany
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system zarządzania powrotami między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;

system zarządzania powrotami, w tym
wyjazdami dobrowolnymi, między
właściwymi organami państw
członkowskich, przy udziale właściwych
organów państw trzecich i innych
właściwych zainteresowanych podmiotów;
Or. en

Poprawka 735
Jaromír Štětina
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
aa)
współpracuje z państwami trzecim,
aby ułatwiać działania państw
członkowskich w dziedzinie powrotów;
Or. en

Poprawka 736
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
aa)
koordynuje na szczeblu
technicznym i operacyjnym wspomagane
dobrowolne powroty z państw
członkowskich, zapewniając pomoc na
etapie przed wyjazdem, w trakcie podróży i
po przyjeździe, przy uwzględnieniu potrzeb
migrantów wymagających szczególnej
troski;
Or. en

AM\1092761PL.doc
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Uzasadnienie
Plan działania UE w zakresie powrotów (COM(2015)453final) stanowi, że: „Dobrowolny
powrót nielegalnych migrantów do ich krajów pochodzenia jest, w miarę możliwości,
wariantem preferowanym”. Z uwagi na fakt, że proponowane rozporządzenie zakłada
zwiększoną rolę Agencji w dziedzinie powrotów, należy przewidzieć możliwość, by Agencja
koordynowała na szczeblu technicznym i operacyjnym dobrowolne powroty z państw
członkowskich UE na wszystkich etapach procedury dobrowolnego powrotu, w tym przed
wyjazdem, w trakcie podróży i po przyjeździe.

Poprawka 737
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)
koordynuje stosowanie właściwych
systemów informatycznych i zapewnia
wsparcie w zakresie współpracy
konsularnej służące ustalaniu tożsamości
obywateli państw trzecich i nabywaniu
dokumentów podróży, organizuje i
koordynuje operacje powrotowe i
zapewnia wsparcie dla dobrowolnych
wyjazdów;

c)
koordynuje stosowanie właściwych
systemów informatycznych i zapewnia
wsparcie w zakresie współpracy
konsularnej służące ustalaniu tożsamości
obywateli państw trzecich i nabywaniu
dokumentów podróży, bez ujawniania, czy
obywatel państwa trzeciego ubiegał się o
azyl, organizuje i koordynuje operacje
powrotowe i zapewnia wsparcie dla
dobrowolnych wyjazdów;
Or. en

Uzasadnienie
Artykuł 25 konwencji genewskiej dotyczący pomocy administracyjnej odzwierciedla również
fakt, że uchodźca nie może polegać na ochronie ze strony swojego kraju pochodzenia. Ma on
również na celu niedopuszczenie do tego, by uchodźca był narażony na prześladowanie przez
kontakt z władzami swojego kraju pochodzenia oraz niedopuszczenie do tego, by członkowie
rodziny lub towarzysze, którzy pozostają w kraju pochodzenia, byli narażeni na ryzyko.

Poprawka 738
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)
koordynuje stosowanie właściwych
systemów informatycznych i zapewnia
wsparcie w zakresie współpracy
konsularnej służące ustalaniu tożsamości
obywateli państw trzecich i nabywaniu
dokumentów podróży, organizuje i
koordynuje operacje powrotowe i
zapewnia wsparcie dla dobrowolnych
wyjazdów;

c)
koordynuje stosowanie właściwych
systemów informatycznych i zapewnia
wsparcie w zakresie współpracy
konsularnej służące ustalaniu tożsamości
obywateli państw trzecich i nabywaniu
dokumentów podróży, inicjuje, organizuje
i koordynuje operacje powrotowe i
zapewnia wsparcie dla dobrowolnych
wyjazdów we współpracy z państwami
członkowskimi;
Or. fr

Poprawka 739
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy
Kirkhope, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)
koordynuje działania Agencji w
dziedzinie powrotów, określone w
niniejszym rozporządzeniu;

d)
koordynuje lub organizuje
działania Agencji w dziedzinie powrotów,
określone w niniejszym rozporządzeniu;
Or. en

Poprawka 740
Michał Boni
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)
organizuje, wspiera i koordynuje
działania umożliwiające udostępnianie
informacji oraz identyfikację i
gromadzenie najlepszych praktyk w
dziedzinie powrotów między państwami
członkowskimi;
AM\1092761PL.doc

e)
organizuje, wspiera i koordynuje
działania umożliwiające udostępnianie
informacji oraz identyfikację i
gromadzenie najlepszych praktyk w
dziedzinie powrotów między państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
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państwami trzecimi;
Or. en

Poprawka 741
Csaba Sógor, Traian Ungureanu
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)
finansuje lub współfinansuje
operacje, interwencje i działania, o których
mowa w niniejszym rozdziale, dotacjami
ze swojego budżetu zgodnie z przepisami
finansowymi mającymi zastosowanie do
Agencji.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 742
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
fa)
doradza państwom członkowskim i
wspiera je w stosowaniu procedur
powrotów, zgodnie z dyrektywą z 2008 r. w
sprawie wspólnych norm i procedur
stosowanych przez państwa członkowskie
w odniesieniu do powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw
trzecich.
Or. fr

Poprawka 743
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
PE582.071v01-00
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)
informacje o państwach trzecich
będących miejscem docelowym powrotów;

skreśla się

Or. en
Uzasadnienie
Zadaniem EBCG nie powinno być udzielanie informacji o państwach trzecich. ESDZ i EASO
już udzielają dużo informacji o państwach trzecich, państwach trzecich pochodzenia itd.

Poprawka 744
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)
informacje o państwach trzecich
będących miejscem docelowym powrotów;

skreśla się

Or. en
Uzasadnienie
Agencja nie jest i nie może być odpowiedzialna za ocenę, czy państwo trzecie jest
odpowiednim miejscem docelowym powrotów na mocy prawa UE. Jest to raczej zadanie dla
jednej z wyspecjalizowanych agencji unijnych takich jak EASO czy FRA.

Poprawka 745
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję
b)

Poprawka

informacje o państwach trzecich
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będących miejscem docelowym powrotów;

będących miejscem docelowym powrotów,
w tym informacje o sytuacji w dziedzinie
przestrzegania praw podstawowych, we
współpracy z Europejskim Urzędem
Wsparcia w dziedzinie Azylu i Europejską
Agencją Praw Podstawowych;
Or. en

Poprawka 746
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)
pomoc w odniesieniu do środków
niezbędnych dla zapewnienia dostępności
osób powracających do celów powrotów i
zapobiegania ucieczkom osób
powracających.

d)
pomoc w odniesieniu do środków,
które są uzasadnione, proporcjonalne i
niezbędne dla zapewnienia dostępności
osób powracających do celów powrotów i
zapobiegania ucieczkom osób
powracających, na mocy dyrektywy
2008/115/UE i prawa międzynarodowego.
Or. en

Poprawka 747
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)
pomoc w odniesieniu do środków
niezbędnych dla zapewnienia dostępności
osób powracających do celów powrotów i
zapobiegania ucieczkom osób
powracających.
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d)
pomoc w odniesieniu do środków,
które są uzasadnione, proporcjonalne i
niezbędne dla zapewnienia dostępności
osób powracających do celów powrotów i
zapobiegania ucieczkom osób
powracających, a także doradztwo w
sprawie alternatyw dla zatrzymania mocy
dyrektywy 2008/115/UE i prawa
międzynarodowego.
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Or. en
Uzasadnienie
Artykuł 15 dyrektywy 2008/115/WE i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2013/33/UE stanowią, że
państwa członkowskie muszą dopilnować, by zatrzymanie było środkiem stosowanym jako
ostateczność, tylko „o ile w danej sprawie nie mogą zostać zastosowane wystarczające, lecz
mniej represyjne środki”. Agencja udziela zatem państwom członkowskim pomocy w
odniesieniu do środków, które są uzasadnione, proporcjonalne i niezbędne, skupiając się na
alternatywach dla zatrzymania mocy art. 15 dyrektywy 2008/115/WE i art. 8 dyrektywy
2013/33/UE.

Poprawka 748
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja może korzystać ze
środków finansowych Unii dostępnych w
dziedzinie powrotów. Agencja zapewnia,
aby w umowach z państwami
członkowskimi o przyznaniu dotacji
wszelkie wsparcie finansowe było
uzależnione od pełnego poszanowania
karty praw podstawowych.

4.
Agencja może korzystać ze
środków finansowych Unii dostępnych w
dziedzinie powrotów. Agencja zapewnia,
aby w umowach z władzami państw
trzecich wszelkie wsparcie finansowe było
uzależnione od zawarcia umów o
readmisji.

Or. en

Poprawka 749
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja, zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej
decyzji nakazujących powrót, zapewnia
niezbędną pomoc oraz – na wniosek co
najmniej jednego uczestniczącego państwa

1.
Agencja, zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej
decyzji nakazujących powrót, zapewnia
niezbędną pomoc oraz – na wniosek co
najmniej jednego uczestniczącego państwa
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członkowskiego – zapewnia koordynację
lub organizację operacji powrotowych, w
tym również w zakresie lotów
czarterowych na potrzeby takich operacji.
Agencja może z własnej inicjatywy
zaproponować państwom członkowskim
koordynację lub organizację operacji
powrotowych.

członkowskiego – zapewnia koordynację
lub organizację operacji powrotowych, w
tym również w zakresie lotów
czarterowych na potrzeby takich operacji.

Or. en

Poprawka 750
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja, zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej
decyzji nakazujących powrót, zapewnia
niezbędną pomoc oraz – na wniosek co
najmniej jednego uczestniczącego państwa
członkowskiego – zapewnia koordynację
lub organizację operacji powrotowych, w
tym również w zakresie lotów
czarterowych na potrzeby takich operacji.
Agencja może z własnej inicjatywy
zaproponować państwom członkowskim
koordynację lub organizację operacji
powrotowych.

1.
Agencja, zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej
decyzji nakazujących powrót, zapewnia
niezbędną pomoc oraz – na wniosek co
najmniej jednego uczestniczącego państwa
członkowskiego – zapewnia koordynację
lub organizację operacji powrotowych, w
tym również w zakresie lotów
czarterowych na potrzeby takich operacji.
Agencja może z własnej inicjatywy
zaproponować państwom członkowskim
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, w tym za pomocą
czarterowania samolotów do celów takich
operacji.
Or. en

Poprawka 751
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a.
Agencja nie koordynuje,
organizuje ani nie proponuje operacji
powrotowych do państw trzecich, w
których w wyniku analiz ryzyka albo
sprawozdań urzędnika ds. praw
podstawowych, agencji UE, organizacji
ds. praw człowieka i organizacji
międzyrządowych lub pozarządowych
stwierdzono ryzyko naruszania praw
podstawowych lub rażących usterek w
odnośnych przepisach i procedurach
prawa cywilnego i karnego.
Or. en
Uzasadnienie

Artykuł 19 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że „nikt nie może być
usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w
którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom lub innemu
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

Poprawka 752
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a.
Agencja nie koordynuje,
organizuje ani nie proponuje operacji
powrotowych z państw członkowskich,
które nie stosują w pełni mającego
zastosowanie prawa unijnego, zwłaszcza
dyrektywy 2008/115/UE, dyrektywy
2013/32/UE (zastępującej dyrektywę
2005/85/WE) i dyrektywy 2011/95/UE lub
do państw trzecich, w których w wyniku
analiz ryzyka albo sprawozdań urzędnika
ds. praw podstawowych, agencji UE,
organizacji ds. praw człowieka i
organizacji międzyrządowych lub
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pozarządowych stwierdzono ryzyko
naruszania praw podstawowych lub
rażących usterek w odnośnych przepisach
i procedurach prawa cywilnego i karnego.
Or. en

Poprawka 753
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może z własnej
inicjatywy uwzględnić w aktualizowanym
na bieżąco planie operacyjnym daty i
miejsca docelowe operacji powrotowych,
które uznaje za konieczne, na podstawie
oceny potrzeb. Na wniosek Dyrektora
Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję
w sprawie sposobu działania
przewidzianego w aktualizowanym na
bieżąco planie operacyjnym.

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może uwzględnić w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym daty i miejsca docelowe
operacji powrotowych, które wnioskujące
państwa członkowskie uznają za
konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na
wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd
podejmuje decyzję w sprawie sposobu
działania przewidzianego w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym.
Or. en

Poprawka 754
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może z własnej
inicjatywy uwzględnić w aktualizowanym
na bieżąco planie operacyjnym daty i
miejsca docelowe operacji powrotowych,
które uznaje za konieczne, na podstawie
oceny potrzeb. Na wniosek Dyrektora
Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję
w sprawie sposobu działania
przewidzianego w aktualizowanym na
bieżąco planie operacyjnym.

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może z własnej
inicjatywy lub na wniosek państwa
członkowskiego uwzględnić w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym daty i miejsca docelowe
operacji powrotowych, które uznaje za
konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na
wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd
podejmuje decyzję w sprawie sposobu
działania przewidzianego w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym.
Or. fr

Poprawka 755
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może z własnej

2.
Państwa członkowskie co najmniej
raz w miesiącu informują Agencję o
swoich planowanych krajowych operacjach
powrotowych, a także o swoich potrzebach
w zakresie pomocy lub koordynacji ze
strony Agencji. Agencja opracowuje
aktualizowany na bieżąco plan operacyjny,
aby zapewnić wnioskującym państwom
członkowskim niezbędne wzmocnienie
operacyjne, w tym również wyposażenie
techniczne. Agencja może z własnej
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inicjatywy uwzględnić w aktualizowanym
na bieżąco planie operacyjnym daty i
miejsca docelowe operacji powrotowych,
które uznaje za konieczne, na podstawie
oceny potrzeb. Na wniosek Dyrektora
Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję
w sprawie sposobu działania
przewidzianego w aktualizowanym na
bieżąco planie operacyjnym.

inicjatywy lub na wniosek państwa
członkowskiego uwzględnić w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym daty i miejsca docelowe
operacji powrotowych, które uznaje za
konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na
wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd
podejmuje decyzję w sprawie sposobu
działania przewidzianego w
aktualizowanym na bieżąco planie
operacyjnym.
Or. fr

Poprawka 756
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
Plany operacyjne wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
wspieranych i koordynowanych przez
Agencję są uzgadniane przez Agencję z
uczestniczącymi państwami
członkowskimi i uczestniczącymi
państwami trzecimi i mają charakter
wiążący dla Agencji, uczestniczących
państw członkowskich i uczestniczących
państw trzecich w odniesieniu do
wszystkich operacji powrotowych i
interwencji powrotowych na wniosek
Dyrektora Wykonawczego. Plany
operacyjne są sporządzane zgodnie z
art. 15 i obejmują wszystkie aspekty
niezbędne dla przeprowadzenia operacji
powrotowej, w tym m.in. procedury
monitorowania, sprawozdawczości i
mechanizmy składania skarg, oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania
gwarancji przestrzegania praw
podstawowych i praworządności, w
odniesieniu do odnośnych standardów i
kodeksów postępowania.
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Poprawka 757
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
lub zaproponować z własnej inicjatywy
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu i eskortę przymusowego
powrotu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”). Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zagwarantowano poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu. W trakcie
całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”). Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zagwarantowano poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu. W trakcie
całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.

Or. en
Uzasadnienie
Wytyczna 20(3) zawarta w dokumencie Rady Europy pt. „Dwadzieścia wytycznych w sprawie
powrotów przymusowych” stanowi, że operacje powrotów przymusowych powinny być w
pełni udokumentowane, w szczególności w odniesieniu do wszelkich znaczących incydentów
lub wszelkich środków przymusu zastosowanych w trakcie takich operacji. Kodeks
postępowania Fronteksu w dziedzinie wspólnych działań powrotowych (art. 14 ust. 6)
stanowi, że obserwatorzy przymusowych powrotów mają obowiązek terminowego przesyłania
sprawozdania Fronteksowi po zakończeniu wspólnych operacji powrotowych oraz
uwzględniania uwag w końcowym sprawozdaniu z operacji powrotowych, które jest składane
Fronteksowi.
AM\1092761PL.doc
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Poprawka 758
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
lub zaproponować z własnej inicjatywy
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu i eskortę przymusowego
powrotu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”). Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zagwarantowano poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu. W trakcie
całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
lub zaproponować z własnej inicjatywy
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu i eskortę przymusowego
powrotu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”), pod warunkiem że państwo
trzecie jest związane europejską
konwencją praw człowieka. Uczestniczące
państwa członkowskie i Agencja
zapewniają, by w trakcie całej operacji
wydalenia zagwarantowano poszanowanie
praw podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu. W trakcie
całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.
Or. en

Uzasadnienie
W przypadkach gdy państwa trzecie mają przeprowadzić operację powrotową, musi istnieć
jasność co do odpowiedzialności za dopilnowanie, by operacja ta była zgodna z wymogiem
prawa unijnego dotyczącym praw podstawowych. Jeśli Agencja pragnie pomagać w takiej
operacji lub ją organizować, odpowiedzialność ta powinna spoczywać na niej.

Poprawka 759
Ana Gomes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
lub zaproponować z własnej inicjatywy
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu i eskortę przymusowego
powrotu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”). Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zagwarantowano poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu. W trakcie
całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.

3.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich,
lub zaproponować z własnej inicjatywy
koordynację lub organizację operacji
powrotowych, na potrzeby których środki
transportu i eskortę przymusowego
powrotu zapewnia docelowe państwo
trzecie powrotu („zbiorowe operacje
powrotowe”). Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zagwarantowano poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu, przy
ścisłym przestrzeganiu międzynarodowego
prawa dotyczącego praw człowieka, a w
szczególności zasady non-refoulement. W
trakcie całej operacji powrotowej do czasu
przyjazdu do docelowego państwa
trzeciego powrotu konieczna jest obecność
co najmniej przedstawiciela państwa
członkowskiego i obserwatora
przymusowego powrotu z zasobu
ustanowionego na mocy art. 28.
Or. en

Poprawka 760
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Obserwatorzy przymusowych
powrotów składają Agencji, w tym
urzędnikowi ds. praw podstawowych,
sprawozdanie z wyniku ich obserwacji.
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Or. en

Poprawka 761
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich
lub państwa trzeciego, lub zaproponować
z własnej inicjatywy koordynację lub
organizację operacji powrotowych, w
ramach których określona liczba osób
powracających objętych decyzją państwa
trzeciego nakazującą powrót jest
przekazywana z tego państwa trzeciego do
innego docelowego państwa trzeciego
powrotu („mieszane operacje
powrotowe”), o ile to państwo trzecie,
które wydało decyzję nakazującą powrót,
jest związane europejską konwencją praw
człowieka. Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zapewniono poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu, zwłaszcza
poprzez obecność obserwatorów
przymusowego powrotu i eskorty
przymusowego powrotu z państwa
trzeciego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 762
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich
lub państwa trzeciego, lub zaproponować
z własnej inicjatywy koordynację lub
organizację operacji powrotowych, w
ramach których określona liczba osób
powracających objętych decyzją państwa
trzeciego nakazującą powrót jest
przekazywana z tego państwa trzeciego do
innego docelowego państwa trzeciego
powrotu („mieszane operacje
powrotowe”), o ile to państwo trzecie,
które wydało decyzję nakazującą powrót,
jest związane europejską konwencją praw
człowieka. Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zapewniono poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu, zwłaszcza
poprzez obecność obserwatorów
przymusowego powrotu i eskorty
przymusowego powrotu z państwa
trzeciego.

skreśla się

Or. en
Uzasadnienie
Nie ma jasnego uzasadnienia, dlaczego Agencja powinna przeprowadzać operacje
powrotowe z jednego państwa trzeciego do drugiego dotyczące obywateli, w stosunku do
których decyzje nakazujące powrót wydano również w państwie trzecim. Nie ma w takim
przypadku absolutnie żadnego powiązania z granicami zewnętrznymi Unii. Ponadto Agencja
nie mogłaby dopilnować, by zarówno decyzja nakazująca powrót, jak i procedury powrotowe
w danym państwie trzecim były zgodne z unijnym prawem i normami w zakresie praw
podstawowych.

Poprawka 763
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja może zapewnić niezbędną
pomoc i zapewnić, na wniosek
uczestniczących państw członkowskich
lub państwa trzeciego, lub zaproponować
z własnej inicjatywy koordynację lub
organizację operacji powrotowych, w
ramach których określona liczba osób
powracających objętych decyzją państwa
trzeciego nakazującą powrót jest
przekazywana z tego państwa trzeciego do
innego docelowego państwa trzeciego
powrotu („mieszane operacje
powrotowe”), o ile to państwo trzecie,
które wydało decyzję nakazującą powrót,
jest związane europejską konwencją praw
człowieka. Uczestniczące państwa
członkowskie i Agencja zapewniają, by w
trakcie całej operacji wydalenia
zapewniono poszanowanie praw
podstawowych oraz proporcjonalne
stosowanie środków przymusu, zwłaszcza
poprzez obecność obserwatorów
przymusowego powrotu i eskorty
przymusowego powrotu z państwa
trzeciego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 764
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Każdą operację powrotową
monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6
dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie
operacji powrotowych jest prowadzone na
podstawie obiektywnych i przejrzystych
kryteriów i obejmuje całą operację
powrotową od etapu przed opuszczeniem
kraju do przekazania osób powracających
PE582.071v01-00

PL

5.
Każdą operację powrotową
monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6
dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie
operacji powrotowych jest prowadzone
przez obserwatora przymusowych
powrotów na podstawie obiektywnych i
przejrzystych kryteriów i obejmuje całą
operację powrotową od etapu przed
74/156
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w docelowym państwie trzecim powrotu.

opuszczeniem kraju do przekazania osób
powracających w docelowym państwie
trzecim powrotu. Obserwator
przymusowych powrotów składa
sprawozdanie z monitorowania operacji
Dyrektorowi Wykonawczemu oraz
właściwym organom krajowym wszystkich
państw członkowskich uczestniczących w
tej operacji. Odpowiednio Dyrektor
Wykonawczy i właściwe organy krajowe
podejmują stosowne działania następcze.
Or. en

Uzasadnienie
Należy sprecyzować, że sprawozdania z monitorowania operacji powrotowych powinny być
składane Dyrektorowi Wykonawczemu i właściwym organom krajowym, aby zapewnić
odpowiednie działania następcze na wypadek problemów powstałych w trakcie operacji
powrotowej.

Poprawka 765
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Agencja finansuje lub
współfinansuje operacje powrotowe
dotacjami ze swojego budżetu zgodnie z
przepisami finansowymi mającymi
zastosowanie do Agencji, nadając priorytet
operacjom przeprowadzanym przez więcej
niż jedno państwo członkowskie lub z
obszarów hotspot.

6.
Agencja finansuje lub
współfinansuje operacje powrotowe
dotacjami ze swojego budżetu zgodnie z
przepisami finansowymi mającymi
zastosowanie do Agencji, nadając priorytet
operacjom przeprowadzanym przez
największą liczbę państw członkowskich
lub z obszarów hotspot.
Or. fr

Poprawka 766
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
6a.
Agencja nie może koordynować,
organizować ani proponować operacji ani
interwencji powrotowych do państw
trzecich, w których w wyniku analizy
ryzyka albo sprawozdań instytucji UE,
ESDZ lub agencji UE stwierdzono ryzyko
naruszania praw podstawowych lub
rażących uchybień.
Or. en

Poprawka 767
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Zasób obserwatorów przymusowego
powrotu
1. Agencja tworzy zasób obserwatorów
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, którzy monitorują
przymusowe powroty zgodnie z art. 8 ust.
6 dyrektywy 2008/115/WE i którzy zostali
przeszkoleni zgodnie z art. 35.
2. Dyrektor Wykonawczy określa profil i
liczbę obserwatorów przymusowego
powrotu udostępnianych do tego zasobu.
Ta sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając obserwatorów
przymusowego powrotu odpowiadających
określonemu profilowi.
3. Agencja udostępnia, na wniosek,
obserwatorów przymusowego powrotu
PE582.071v01-00
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uczestniczącym państwom członkowskim,
w celu monitorowania – w ich imieniu –
właściwej realizacji operacji powrotowych
oraz uczestnictwa w interwencjach
powrotowych.
Or. en

Poprawka 768
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja tworzy zasób
obserwatorów przymusowego powrotu z
właściwych organów krajowych, którzy
monitorują przymusowe powroty zgodnie z
art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i
którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art.
35.

1.
Agencja Praw Podstawowych
tworzy zasób obserwatorów
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, którzy w sposób
niezależny monitorują przymusowe
powroty zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy
2008/115/WE i którzy zostali przeszkoleni
zgodnie z art. 35. Obserwatorzy
przymusowych powrotów składają również
sprawozdanie Agencji, w tym urzędnikowi
ds. praw podstawowych.
Or. en

Poprawka 769
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja tworzy zasób
obserwatorów przymusowego powrotu z
właściwych organów krajowych, którzy
monitorują przymusowe powroty zgodnie z
art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i
którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art.
35.

1.
Agencja tworzy zasób
obserwatorów przymusowego powrotu z
właściwych organów krajowych, którzy w
sposób niezależny monitorują przymusowe
powroty zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy
2008/115/WE i którzy zostali przeszkoleni
zgodnie z art. 35. Obserwatorzy

AM\1092761PL.doc

77/156

PE582.071v01-00

PL

przymusowych powrotów składają również
sprawozdanie Agencji, w tym urzędnikowi
ds. praw podstawowych.
Or. en
Uzasadnienie
Wytyczna 20(3) zawarta w dokumencie Rady Europy pt. „Dwadzieścia wytycznych w sprawie
powrotów przymusowych” stanowi, że operacje powrotów przymusowych powinny być w
pełni udokumentowane, w szczególności w odniesieniu do wszelkich znaczących incydentów
lub wszelkich środków przymusu zastosowanych w trakcie takich operacji. Kodeks
postępowania Fronteksu w dziedzinie wspólnych działań powrotowych (art. 14 ust. 6)
stanowi, że obserwatorzy przymusowych powrotów mają obowiązek terminowego przesyłania
sprawozdania Fronteksowi po zakończeniu wspólnych operacji powrotowych oraz
uwzględniania uwag w końcowym sprawozdaniu z operacji powrotowych, które jest składane
Fronteksowi.

Poprawka 770
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja tworzy zasób
obserwatorów przymusowego powrotu z
właściwych organów krajowych, którzy
monitorują przymusowe powroty zgodnie z
art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i
którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art.
35.

1.
Agencja po skonsultowaniu się z
Europejską Agencją Praw Podstawowych
tworzy zasób obserwatorów
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, którzy monitorują
przymusowe powroty zgodnie z art. 8 ust.
6 dyrektywy 2008/115/WE i którzy zostali
przeszkoleni zgodnie z art. 35. Agencja
Praw Podstawowych Unii Europejskiej
opracowuje metody i normy służące
poprawie jakości monitorowania i jest
odpowiedzialna za szkolenie
obserwatorów przymusowych powrotów.
Or. en

Poprawka 771
Ska Keller
PE582.071v01-00
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę obserwatorów
przymusowego powrotu udostępnianych do
tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
liczby. Państwa członkowskie wnoszą
wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę obserwatorów
przymusowego powrotu udostępnianych do
tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
liczby. Państwa członkowskie wnoszą
wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.
Do zasobu włączani są obserwatorzy
przymusowych powrotów
wyspecjalizowani w zajmowaniu się
dziećmi i ich udział jest wymagany w
przypadku wszystkich operacji
powrotowych dotyczących dzieci.
Or. en

Poprawka 772
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 28 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę obserwatorów
przymusowego powrotu udostępnianych do
tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
liczby. Państwa członkowskie wnoszą
wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę obserwatorów
przymusowego powrotu udostępnianych do
tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
liczby. Państwa członkowskie wnoszą
wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.
W zasobie musi być uwzględniany profil
ochrony dzieci na potrzeby wszystkich
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operacji powrotowych dotyczących dzieci.
Or. en

Poprawka 773
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę obserwatorów
przymusowego powrotu udostępnianych do
tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
liczby. Państwa członkowskie wnoszą
wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.

2.
Zarząd na wniosek Dyrektora
Wykonawczego określa profil i liczbę
obserwatorów przymusowego powrotu
udostępnianych do tego zasobu. Ta sama
procedura ma zastosowanie w odniesieniu
do wszelkich późniejszych zmian
dotyczących profilu i ogólnej liczby.
Państwa członkowskie wnoszą w miarę
możliwości wkład do zasobu, wyznaczając
obserwatorów przymusowego powrotu
odpowiadających określonemu profilowi.
Or. en

Uzasadnienie
Zarząd powinien określić profil i liczbę zgodnie z procedurą dotyczącą innych zasobów
przewidzianych w tym wniosku.

Poprawka 774
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
W odniesieniu do ich
obserwatorów przymusowych powrotów
wkład państw członkowskich w konkretne
operacje i interwencje powrotowe na
kolejny rok planowany jest na postawie

PE582.071v01-00

PL

80/156

AM\1092761PL.doc

corocznych dwustronnych negocjacji i
porozumień pomiędzy Agencją i
państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi
porozumieniami państwa członkowskie
udostępniają obserwatorów
przymusowych powrotów, którzy mogą
zostać oddelegowani, na wniosek Agencji,
chyba że znajdują się one w obliczu
wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób
wpływającej na możliwość realizacji
zadań krajowych. Wniosek taki należy
przedstawić co najmniej 21 dni roboczych
przed planowanym oddelegowaniem lub
pięć dni roboczych w przypadku szybkiej
interwencji powrotowej.
Or. en
Uzasadnienie
Przepis ten odzwierciedla podobne przepisy dotyczące innych zasobów i jest ważny w
odniesieniu do obserwatorów przymusowych powrotów.

Poprawka 775
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Obserwatorzy przymusowych
powrotów podlegają środkom
dyscyplinarnym swojego rodzimego
państwa członkowskiego. W przypadku
naruszenia praw podstawowych lub
zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej w trakcie operacji lub
interwencji powrotowej rodzime państwo
członkowskie przyjmuje odpowiednie
środki dyscyplinarne lub inne środki
zgodnie ze swoim prawem krajowym.
Or. en
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Uzasadnienie
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna podlegać takim samym
środkom dyscyplinarnym co funkcjonariusze straży granicznej uczestniczący w europejskich
zespołach straży granicznej i przybrzeżnej (na mocy art. 20).

Poprawka 776
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreśla się

Zasób eskorty przymusowego powrotu
1. Agencja tworzy zasób eskorty
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, która realizuje
operacje powrotowe zgodnie z wymogami
określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy
2008/115/WE i która została przeszkolona
zgodnie z art. 35.
2. Dyrektor Wykonawczy określa profil i
liczbę eskorty przymusowego powrotu
udostępnianej do tego zasobu. Ta sama
procedura ma zastosowanie w odniesieniu
do wszelkich późniejszych zmian
dotyczących profilu i liczby. Państwa
członkowskie wnoszą wkład do zasobu,
wyznaczając eskortę przymusowych
powrotów odpowiadającą określonemu
profilowi.
3. Agencja udostępnia, na wniosek, tę
eskortę uczestniczącym państwom
członkowskim w celu eskortowania – w
ich imieniu – osób powracających oraz
uczestnictwa w interwencjach
powrotowych.
Or. en

Poprawka 777
Ska Keller
PE582.071v01-00
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja tworzy zasób eskorty
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, która realizuje
operacje powrotowe zgodnie z wymogami
określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy
2008/115/WE i która została przeszkolona
zgodnie z art. 35.

1.
Agencja tworzy zasób eskorty
przymusowego powrotu z właściwych
organów krajowych, która realizuje
operacje powrotowe zgodnie z wymogami
określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy
2008/115/WE i która została przeszkolona
zgodnie z art. 35, w tym w zakresie praw
podstawowych.
Or. en

Poprawka 778
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi.

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi. Do zasobu
włączani są członkowie eskorty
przymusowych powrotów
wyspecjalizowani w zajmowaniu się
dziećmi i ich udział jest wymagany w
przypadku wszystkich operacji
powrotowych dotyczących dzieci.
Or. en

AM\1092761PL.doc

83/156

PE582.071v01-00

PL

Poprawka 779
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 29 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi.

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi. W zasobie musi
być uwzględniany profil ochrony dzieci na
potrzeby wszystkich operacji powrotowych
dotyczących dzieci.
Or. en

Poprawka 780
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi.

2.
Zarząd na wniosek Dyrektora
Wykonawczego określa profil i liczbę
eskorty przymusowego powrotu
udostępnianej do tego zasobu. Ta sama
procedura ma zastosowanie w odniesieniu
do wszelkich późniejszych zmian
dotyczących profilu i ogólnej liczby.
Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając eskortę
przymusowych powrotów odpowiadającą
określonemu profilowi.
Or. en
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Uzasadnienie
To Zarząd powinien podejmować decyzję i określać procedurę dotyczącą profilu i liczby
członków eskorty przymusowych powrotów.

Poprawka 781
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
W odniesieniu do ich eskorty
przymusowych powrotów wkład państw
członkowskich w konkretne operacje i
interwencje powrotowe na kolejny rok
planowany jest na postawie corocznych
dwustronnych negocjacji i porozumień
pomiędzy Agencją i państwami
członkowskimi. Zgodnie z tymi
porozumieniami państwa członkowskie
udostępniają członków eskorty
przymusowych powrotów, którzy mogą
zostać oddelegowani, na wniosek Agencji,
chyba że znajdują się one w obliczu
wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób
wpływającej na możliwość realizacji
zadań krajowych. Wniosek taki należy
przedstawić co najmniej 21 dni roboczych
przed planowanym oddelegowaniem lub
pięć dni roboczych w przypadku szybkiej
interwencji powrotowej.
Or. en
Uzasadnienie

Przepis ten odzwierciedla podobne przepisy dotyczące innych zasobów i jest ważny w
odniesieniu do eskorty przymusowych powrotów.

Poprawka 782
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja udostępnia, na wniosek, tę
eskortę uczestniczącym państwom
członkowskim w celu eskortowania – w
ich imieniu – osób powracających oraz
uczestnictwa w interwencjach
powrotowych.

3.
Agencja udostępnia, na wniosek, tę
eskortę uczestniczącym państwom
członkowskim w celu eskortowania – w
ich imieniu – osób powracających oraz w
celu uczestnictwa w operacjach i
interwencjach powrotowych.
Or. fr

Poprawka 783
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Eskorta przymusowych powrotów
podlega środkom dyscyplinarnym swojego
rodzimego państwa członkowskiego. W
przypadku naruszenia praw
podstawowych lub zobowiązań w zakresie
ochrony międzynarodowej w trakcie
operacji lub interwencji powrotowej
rodzime państwo członkowskie przyjmuje
odpowiednie środki dyscyplinarne lub
inne środki zgodnie ze swoim prawem
krajowym.
Or. en
Uzasadnienie

Eskorta przymusowych powrotów powinna podlegać takim samym środkom dyscyplinarnym
co funkcjonariusze straży granicznej uczestniczący w europejskich zespołach straży
granicznej i przybrzeżnej (na mocy art. 20).

Poprawka 784
Ska Keller
PE582.071v01-00
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja tworzy zasób specjalistów
ds. powrotów z właściwych organów
krajowych i spośród pracowników Agencji,
którzy mają umiejętności i wiedzę
niezbędną do realizacji działań w
dziedzinie powrotów i którzy zostali
przeszkoleni zgodnie z art. 35. Tych
specjalistów udostępnia się w celu
realizacji określonych zadań, na przykład
identyfikacji szczególnych grup obywateli
państw trzecich, nabywania dokumentów
podróży z państw trzecich oraz ułatwiania
współpracy konsularnej.

1.
Agencja tworzy zasób specjalistów
ds. powrotów z właściwych organów
krajowych i spośród pracowników Agencji,
którzy mają umiejętności i wiedzę
niezbędną do realizacji działań w
dziedzinie powrotów i którzy zostali
przeszkoleni zgodnie z art. 35. Tych
specjalistów udostępnia się w celu
realizacji określonych zadań, na przykład
identyfikacji szczególnych grup obywateli
państw trzecich, nabywania dokumentów
podróży z państw trzecich oraz ułatwiania
współpracy konsularnej, bez ujawniania,
czy obywatel państwa trzeciego ubiegał się
o azyl.
Or. en

Uzasadnienie
Artykuł 25 konwencji genewskiej dotyczący pomocy administracyjnej odzwierciedla również
fakt, że uchodźca nie może polegać na ochronie ze strony swojego kraju pochodzenia. Ma on
również na celu niedopuszczenie do tego, by uchodźca był narażony na prześladowanie przez
kontakt z władzami swojego kraju pochodzenia oraz niedopuszczenie do tego, by członkowie
rodziny lub towarzysze, którzy pozostają w kraju pochodzenia, byli narażeni na ryzyko.

Poprawka 785
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Dyrektor Wykonawczy określa
profil i liczbę eskorty przymusowego
powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta
sama procedura ma zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich późniejszych
zmian dotyczących profilu i liczby.
AM\1092761PL.doc

2.
Zarząd na wniosek Dyrektora
Wykonawczego określa profil i liczbę
specjalistów ds. powrotu udostępnianych
do tego zasobu. Ta sama procedura ma
zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
późniejszych zmian dotyczących profilu i
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Państwa członkowskie wnoszą wkład do
zasobu, wyznaczając specjalistów
odpowiadających określonemu profilowi.

ogólnej liczby. Państwa członkowskie
wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając
specjalistów odpowiadających
określonemu profilowi.
Or. en

Uzasadnienie
To Zarząd powinien podejmować decyzję, a procedura dotycząca specjalistów ds.
przymusowego powrotu powinna być dostosowana do procedury dotyczącej innych profili.

Poprawka 786
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
W odniesieniu do ich specjalistów
ds. powrotu wkład państw członkowskich
w konkretne operacje i interwencje
powrotowe na kolejny rok planowany jest
na postawie corocznych dwustronnych
negocjacji i porozumień pomiędzy
Agencją i państwami członkowskimi.
Zgodnie z tymi porozumieniami państwa
członkowskie udostępniają specjalistów
ds. powrotu, którzy mogą zostać
oddelegowani, na wniosek Agencji, chyba
że znajdują się one w obliczu wyjątkowej
sytuacji w znaczny sposób wpływającej na
możliwość realizacji zadań krajowych.
Wniosek taki należy przedstawić co
najmniej 21 dni roboczych przed
planowanym oddelegowaniem lub pięć
dni roboczych w przypadku szybkiej
interwencji powrotowej.
Or. en
Uzasadnienie

Przepis ten odzwierciedla podobne przepisy dotyczące innych zasobów i jest ważny w
PE582.071v01-00
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odniesieniu do specjalistów ds. powrotu.

Poprawka 787
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Specjaliści ds. powrotu podlegają
środkom dyscyplinarnym Agencji lub
swojego rodzimego państwa
członkowskiego. W przypadku naruszenia
praw podstawowych lub zobowiązań w
zakresie ochrony międzynarodowej w
trakcie wspólnej operacji lub szybkiej
interwencji na granicy Agencja zapewnia
odpowiednie działania dyscyplinarne
zgodnie z kodeksami postępowania, a
rodzime państwo członkowskie przyjmuje
odpowiednie środki dyscyplinarne lub
inne środki zgodnie ze swoim prawem
krajowym.
Or. en
Uzasadnienie

Specjaliści ds. powrotu powinni podlegać takim samym środkom dyscyplinarnym co
funkcjonariusze straży granicznej uczestniczący w europejskich zespołach straży granicznej
(na mocy art. 20).

Poprawka 788
Marina Albiol Guzmán
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

[...]

Or. en
AM\1092761PL.doc
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Poprawka 789
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji
powrotowej. Taka interwencja może
polegać na oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych.

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji
powrotowej. Agencja może z własnej
inicjatywy zaproponować państwom
członkowskim zapewnienie takiej pomocy
technicznej i operacyjnej. Taka
interwencja może polegać na
oddelegowaniu europejskich zespołów
interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych.
Or. fr

Poprawka 790
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji
powrotowej. Taka interwencja może
polegać na oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych.

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu obywateli
państw trzecich, których dotyczy
ostateczna decyzja nakazująca powrót
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji
powrotowej. Taka interwencja może
polegać na oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych.
Or. en

Poprawka 791
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji

1.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie interwencji
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powrotowej. Taka interwencja może
polegać na oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych.

powrotowej. Taka interwencja może
polegać na oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.
Państwa członkowskie regularnie
informują Agencję o swoich potrzebach w
zakresie pomocy technicznej i operacyjnej,
a Agencja opracowuje na tej podstawie
aktualizowany na bieżąco plan interwencji
powrotowych. W trakcie całej interwencji
powrotowej do czasu przyjazdu do
docelowego państwa trzeciego powrotu
konieczna jest obecność co najmniej
przedstawiciela państwa członkowskiego i
obserwatora przymusowego powrotu z
zasobu ustanowionego na mocy art. 28.
Or. en

Poprawka 792
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu szczególnej i
nieproporcjonalnej presji podczas
wykonywania zobowiązania do powrotu
nielegalnie przebywających obywateli
państw trzecich zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE, Agencja, na wniosek co
najmniej jednego państwa członkowskiego,
zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie szybkiej interwencji
powrotowej. Agencja może z własnej
inicjatywy zaproponować państwom
członkowskim zapewnienie takiej pomocy
technicznej i operacyjnej. Szybka
interwencja powrotowa może polegać na
szybkim oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz

2.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu dużego
obciążenia podczas wykonywania
zobowiązania do powrotu tych obywateli
państw trzecich, których dotyczy
ostateczna decyzja nakazująca powrót
zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE,
Agencja, na wniosek co najmniej jednego
państwa członkowskiego, zapewnia
odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie szybkiej interwencji
powrotowej. Agencja może z własnej
inicjatywy zaproponować państwom
członkowskim zapewnienie takiej pomocy
technicznej i operacyjnej. Szybka
interwencja powrotowa może polegać na
szybkim oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
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przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.

organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 793
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu szczególnej i
nieproporcjonalnej presji podczas
wykonywania zobowiązania do powrotu
nielegalnie przebywających obywateli
państw trzecich zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE, Agencja, na wniosek co
najmniej jednego państwa członkowskiego,
zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie szybkiej interwencji
powrotowej. Agencja może z własnej
inicjatywy zaproponować państwom
członkowskim zapewnienie takiej pomocy
technicznej i operacyjnej. Szybka
interwencja powrotowa może polegać na
szybkim oddelegowaniu europejskich
zespołów interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich.

2.
W sytuacjach, kiedy państwa
członkowskie stoją w obliczu szczególnej i
nieproporcjonalnej presji podczas
wykonywania zobowiązania do powrotu
nielegalnie przebywających obywateli
państw trzecich zgodnie z dyrektywą
2008/115/WE, Agencja, na wniosek co
najmniej jednego państwa członkowskiego,
zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i
operacyjną w formie szybkiej interwencji
powrotowej. Szybka interwencja
powrotowa może polegać na szybkim
oddelegowaniu europejskich zespołów
interwencji powrotowych do
przyjmujących państw członkowskich oraz
organizacji operacji powrotowych z
przyjmujących państw członkowskich. W
trakcie całej szybkiej interwencji
powrotowej do czasu przyjazdu do
docelowego państwa trzeciego powrotu
konieczna jest obecność co najmniej
przedstawiciela państwa członkowskiego i
obserwatora przymusowego powrotu z
zasobu ustanowionego na mocy art. 28.
Or. en

Poprawka 794
Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
Dyrektor Wykonawczy sporządza
wraz z państwami członkowskimi i
instytucjami europejskimi specjalne
przepisy dotyczące pracowników
zaangażowanych w działania powrotowe,
w których to przepisach precyzuje ich
zadania, uprawnienia i obowiązki. Należy
sporządzić również specjalne instrukcje
dotyczące uprawnień pilotów
dowodzących oraz rozszerzenia prawa
karnego na państwo rejestracji statku
powietrznego na mocy międzynarodowego
prawa lotniczego1.
1Artykuł

3 konwencji tokijskiej z 1963 r. –
zarejestrowanej przez Organizację
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
w 1969 r. („Państwo rejestracji statku
powietrznego jest właściwe
do wykonywania jurysdykcji w sprawach o
przestępstwa i czyny popełnione na
pokładzie.”).
Or. en

Poprawka 795
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Dyrektor Wykonawczy sporządza
niezwłocznie plan operacyjny, w
porozumieniu z przyjmującymi państwami
członkowskimi oraz państwami
członkowskimi wyrażającymi wolę
uczestnictwa w interwencji powrotowej.

3.
Dyrektor Wykonawczy sporządza
niezwłocznie plan operacyjny, w
porozumieniu z przyjmującymi państwami
członkowskimi oraz państwami
członkowskimi wyrażającymi wolę
uczestnictwa w interwencji powrotowej.
Egzemplarz planu operacyjnego jest
niezwłocznie przesyłany Zarządowi.
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Or. fr
Poprawka 796
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Plan operacyjny ma charakter
wiążący dla Agencji, przyjmujących
państw członkowskich i uczestniczących
państw członkowskich oraz obejmuje
wszystkie aspekty niezbędne dla realizacji
interwencji powrotowej, zwłaszcza opis
sytuacji, cele, termin rozpoczęcia oraz
przewidywany okres trwania interwencji,
zakres geograficzny i ewentualne
oddelegowanie do państw trzecich, skład
europejskiego zespołu interwencji
powrotowej, logistykę, postanowienia
finansowe, warunki współpracy z
państwami trzecimi, innymi agencjami i
organami Unii, właściwymi organizacjami
międzynarodowymi i pozarządowymi.
Wszelkie zmiany lub dostosowania planu
operacyjnego wymagają zgody Dyrektora
Wykonawczego, przyjmującego państwa
członkowskiego i uczestniczących państw
członkowskich. Agencja bezzwłocznie
przesyła egzemplarz zmienionego lub
dostosowanego planu operacyjnego
zainteresowanym państwom członkowskim
i Zarządowi.

4.
Plan operacyjny zostaje
sporządzony na mocy art. 15, ma charakter
wiążący dla Agencji, przyjmujących
państw członkowskich i uczestniczących
państw członkowskich oraz obejmuje
wszystkie aspekty niezbędne dla realizacji
interwencji powrotowej, zwłaszcza opis
sytuacji, cele, termin rozpoczęcia oraz
przewidywany okres trwania interwencji,
zakres geograficzny i ewentualne
oddelegowanie do państw trzecich, skład,
opis zadań i obowiązków europejskiego
zespołu interwencji powrotowej,
szczegółowe przepisy dotyczące gwarancji
przestrzegania praw podstawowych, w tym
proporcjonalnego użycia siły na mocy
art. 39 ust. 6, logistykę, postanowienia
finansowe, warunki współpracy z
państwami trzecimi, innymi agencjami i
organami Unii, właściwymi organizacjami
międzynarodowymi i pozarządowymi.
Wszelkie zmiany lub dostosowania planu
operacyjnego wymagają zgody Dyrektora
Wykonawczego, przyjmującego państwa
członkowskiego i uczestniczących państw
członkowskich. Agencja bezzwłocznie
przesyła egzemplarz zmienionego lub
dostosowanego planu operacyjnego
zainteresowanym państwom członkowskim
i Zarządowi.
Or. en

Poprawka 797
Salvatore Domenico Pogliese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 32 – paragraph 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Agencja finansuje lub
współfinansuje interwencje powrotowe
poprzez dotacje ze swojego budżetu
zgodnie z przepisami finansowymi
mającymi zastosowanie do Agencji.

6.
Agencja finansuje lub
współfinansuje interwencje powrotowe
poprzez dotacje dla państw członkowskich
ze swojego budżetu zgodnie z przepisami
finansowymi mającymi zastosowanie do
Agencji.
Or. it

Poprawka 798
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana
Gomes, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 32a
Ocena operacji i interwencji powrotowych
Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
wyników operacji i interwencji
powrotowych oraz przekazuje Zarządowi
szczegółowe sprawozdania z oceny w
terminie 60 dni od zakończenia tych
operacji i interwencji, wraz z uwagami
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych operacji i interwencji
powrotowych i podniesienie stopnia
przestrzegania praw podstawowych w ich
ramach, oraz włącza je do swojego
skonsolidowanego rocznego sprawozdania
z działalności.
Or. en
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Uzasadnienie
Dyrektor Wykonawczy ma na mocy art. 25 obowiązek dokonania oceny wyników wspólnych
operacji i szybkich interwencji na granicy, tak samo powinien dokonywać porównywalnej
oceny wyników operacji i interwencji powrotowych.

Poprawka 799
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 32a
Ocena operacji i interwencji powrotowych
Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny
przebiegu i wyników operacji i interwencji
powrotowych oraz przekazuje Zarządowi
szczegółowe sprawozdania z oceny w
terminie 60 dni od zakończenia tych
operacji i interwencji, wraz z uwagami
Urzędu ds. Praw Podstawowych. Agencja
sporządza całościowe analizy
porównawcze tych wyników, mając na
względzie podwyższenie jakości,
zwiększenie spójności i skuteczności
przyszłych operacji i interwencji, oraz
włącza je do swojego skonsolidowanego
rocznego sprawozdania z działalności.
Or. en
Uzasadnienie

Należy przeprowadzać ocenę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wspólnych operacji i
szybkich interwencji na granicy.

Poprawka 800
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 32b
Zawieszenie lub zakończenie operacji i
interwencji powrotowych
1. Po poinformowaniu zainteresowanego
państwa członkowskiego Dyrektor
Wykonawczy kończy operacje lub
interwencje powrotowe, jeżeli warunki
realizacji tych działań nie są już
spełniane.
2. Dyrektor Wykonawczy może wycofać
finansowanie interwencji powrotowej, a
także zawiesić ją lub zakończyć, jeżeli
przyjmujące państwo członkowskie lub
uczestniczące państwa członkowskie nie
przestrzegają planu operacyjnego.
3. Dyrektor Wykonawczy wycofuje
finansowanie operacji lub interwencji
powrotowej bądź zawiesza lub kończy –
całkowicie lub częściowo – operację lub
interwencję powrotową, jeśli uzna, że
występują naruszenia praw podstawowych
lub zobowiązań w zakresie ochrony
międzynarodowej mające poważny
charakter lub mogące się powtarzać.
4. W tym celu Agencja opracowuje i
publikuje kryteria prowadzące decyzji o
zawieszeniu, zakończeniu operacji lub
interwencji powrotowej bądź o
zawieszeniu ich finansowania.
Or. en
Uzasadnienie

Dyrektor Wykonawczy ma na mocy art. 24 uprawnienie do zawieszenia lub zakończenia
wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy, tak samo musi mieć uprawnienie do
zawieszenia lub zakończenia operacji lub interwencji powrotowych.
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Poprawka 801
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją z
1951 r. dotyczącą statusu uchodźców,
protokołem do tej konwencji z 1967 r. i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.
Or. en

Poprawka 802
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym europejską
konwencją praw człowieka, Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i Konwencją
o prawach dziecka, zwłaszcza zasadą nonrefoulement. W tym celu Agencja
opracowuje, rozwija i wdraża strategię w
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strategię w zakresie praw podstawowych.

zakresie praw podstawowych, w tym
skuteczne mechanizmy monitorowania i
zapewnienia przestrzegania praw
podstawowych i praworządności we
wszystkich działaniach Agencji.
Or. en

Poprawka 803
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, zwłaszcza zasadą nonrefoulement. W tym celu Agencja
opracowuje, rozwija i wdraża strategię w
zakresie praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 804
Geoffrey Van Orden
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
PE582.071v01-00
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Poprawka
1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna przestrzega ochrony praw
człowieka przy realizacji swoich zadań na
mocy niniejszego rozporządzenia.
100/156
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zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.
Or. en

Poprawka 805
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej i właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i Konwencją
o prawach dziecka oraz zobowiązaniami
dotyczącymi dostępu do ochrony
międzynarodowej, zwłaszcza w
odniesieniu do zasady non-refoulement. W
tym celu Agencja opracowuje, rozwija i
wdraża strategię w zakresie praw
podstawowych, w tym skuteczny
mechanizm monitorowania przestrzegania
praw podstawowych we wszystkich
działaniach Agencji.
Or. en

Uzasadnienie
Wzmianka o mechanizmie monitorującym dostosowuje ten artykuł do art. 71 ust. 2 w sprawie
AM\1092761PL.doc
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zadań urzędnika ds. praw podstawowych. Brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 26a
aktualnego rozporządzenia Frontex w sprawie strategii w zakresie praw podstawowych.

Poprawka 806
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini
Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck,
Silvia Costa, Jean Lambert
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
ONZ o prawach dziecka, Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych,
ze szczególnym uwzględnieniem praw
dziecka, tak aby dopilnować, by we
wszystkich operacjach przestrzegano
dobra dziecka.
Or. en

Poprawka 807
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
PE582.071v01-00
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Poprawka
1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
102/156
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podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej i właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców, Konwencją
w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet i Konwencją o
prawach dziecka oraz zobowiązaniami
dotyczącymi dostępu do ochrony
międzynarodowej, zwłaszcza w
odniesieniu do zasady non-refoulement. W
tym celu Agencja opracowuje, rozwija i
wdraża strategię w zakresie praw
podstawowych, w tym skuteczny
mechanizm monitorowania przestrzegania
praw podstawowych we wszystkich
działaniach Agencji.
Or. en

Poprawka 808
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 33 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza
zasadą non-refoulement. W tym celu
Agencja opracowuje, rozwija i wdraża
strategię w zakresie praw podstawowych.

1.
Europejska Straż Graniczna i
Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw
podstawowych przy realizacji swoich
zadań na mocy niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z właściwym prawem Unii,
zwłaszcza z Kartą praw podstawowych
Unii Europejskiej, europejską konwencją
praw człowieka, właściwym prawem
międzynarodowym, w tym Konwencją
dotyczącą statusu uchodźców i Konwencją
ONZ o prawach dziecka oraz
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do
ochrony międzynarodowej, zwłaszcza w
odniesieniu do zasady non-refoulement.
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Or. en
Uzasadnienie
W poprawce dodano odniesienie do europejskiej konwencji praw człowieka i Konwencji ONZ
o prawach dziecka. Ponadto skreślono ostatnie zdanie w pierwszym ustępie i dla spójności
przeniesiono je do następnego ustępu.

Poprawka 809
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a.
Agencja opracowuje, rozwija i
wdraża strategię w zakresie praw
podstawowych. Agencja w ścisłej
współpracy z Forum Konsultacyjnym i
Urzędem ds. Praw Podstawowych
wprowadza skuteczny mechanizm
monitorowania przestrzegania praw
podstawowych we wszystkich działaniach
Agencji.
Or. en

Poprawka 810
Geoffrey Van Orden
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement lub państwa, w którym osoba
PE582.071v01-00
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taka może zostać wydalona lub zawrócona
do innego państwa z naruszeniem tej
zasady.
Or. en

Poprawka 811
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef
Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement lub państwa, w którym osoba
taka może zostać wydalona lub zawrócona
do innego państwa z naruszeniem tej
zasady.

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być z
naruszeniem zasady non-refoulement
wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa, gdzie istnieje między innymi
poważne ryzyko, iż może być poddany
karze śmierci, torturom, prześladowaniu
lub innemu nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu
ani jeżeli życie lub wolność tej osoby
byłyby tam zagrożone za względu na jej
rasę, wyznanie, narodowość, orientację
seksualną, przynależność do danej grupy
społecznej czy poglądy polityczne, lub
gdzie istnieje poważne ryzyko wydalenia,
odesłania czy ekstradycji tej osoby do
innego państwa z naruszeniem tej zasady.
Or. en

Uzasadnienie
Dostosowanie do art. 4 rozporządzenia (UE) nr 656/2014 ustanawiającego zasady ochrony
zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez
Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych
państw członkowskich Unii Europejskiej.
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Poprawka 812
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement lub państwa, w którym osoba
taka może zostać wydalona lub zawrócona
do innego państwa z naruszeniem tej
zasady.

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa, gdzie istnieje między innymi
poważne ryzyko, iż może być poddany
karze śmierci, torturom, prześladowaniu
lub innemu nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu
ani jeżeli życie lub wolność tej osoby
byłyby tam zagrożone za względu na jej
rasę, wyznanie, narodowość, orientację
seksualną, przynależność do danej grupy
społecznej czy poglądy polityczne z
naruszeniem zasady non-refoulement, lub
gdzie istnieje ryzyko wydalenia, odesłania,
ekstradycji lub zawrócenia tej osoby do
innego państwa z naruszeniem tej zasady, a
ponadto zapewnia przestrzeganie zakazu
zbiorowego wydalania osób. W tym celu
przed rozpoczęciem współpracy
operacyjnej z państwami trzecimi oraz we
wszystkich planach operacyjnych
uwzględnia się gwarancje.
Or. en

Poprawka 813
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

PE582.071v01-00

PL

106/156

AM\1092761PL.doc

zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement lub państwa, w którym osoba
taka może zostać wydalona lub zawrócona
do innego państwa z naruszeniem tej
zasady.

zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa, gdzie istnieje między innymi
poważne ryzyko, iż może być poddany
karze śmierci, torturom, prześladowaniu
lub innemu nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu ani
jeżeli życie lub wolność tej osoby byłyby
tam zagrożone za względu na jej rasę,
wyznanie, narodowość, orientację
seksualną, przynależność do danej grupy
społecznej czy poglądy polityczne z
naruszeniem zasady non-refoulement, lub
gdzie istnieje ryzyko wydalenia, odesłania,
ekstradycji lub zawrócenia tej osoby do
innego państwa z naruszeniem tej zasady.
Or. en

Uzasadnienie
Jak w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru morskiego.

Poprawka 814
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement lub państwa, w którym osoba
taka może zostać wydalona lub zawrócona
do innego państwa z naruszeniem tej
zasady.

2.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
zapewnia, że nikt nie może być wysadzony
na ląd, zmuszony do wejścia,
doprowadzony ani w żaden inny sposób
przekazany lub oddany organom danego
państwa z naruszeniem zasady nonrefoulement.

Or. en
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Poprawka 815
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
ofiar handlu ludźmi, osób wymagających
pomocy medycznej, osób wymagających
ochrony międzynarodowej, osób
znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu oraz innych osób w szczególnie
trudnej sytuacji.

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
osób wymagających pomocy medycznej,
osób znajdujących się w
niebezpieczeństwie na morzu oraz innych
osób w szczególnie trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 816
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
ofiar handlu ludźmi, osób wymagających
pomocy medycznej, osób wymagających
ochrony międzynarodowej, osób
znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu oraz innych osób w szczególnie
trudnej sytuacji.

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia prawa i zaspokaja szczególne
potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób
wymagających pomocy medycznej, osób
wymagających ochrony międzynarodowej,
osób znajdujących się w
niebezpieczeństwie na morzu oraz innych
osób w szczególnie trudnej sytuacji.
Or. en

Poprawka 817
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen,
PE582.071v01-00
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Gérard Deprez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
ofiar handlu ludźmi, osób wymagających
pomocy medycznej, osób wymagających
ochrony międzynarodowej, osób
znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu oraz innych osób w szczególnie
trudnej sytuacji.

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
małoletnich bez opieki, ofiar handlu
ludźmi, osób wymagających pomocy
medycznej, osób wymagających ochrony
międzynarodowej, osób znajdujących się w
niebezpieczeństwie na morzu oraz innych
osób w szczególnie trudnej sytuacji.
Or. en

Poprawka 818
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 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
ofiar handlu ludźmi, osób wymagających
pomocy medycznej, osób wymagających
ochrony międzynarodowej, osób
znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu oraz innych osób w szczególnie
trudnej sytuacji.

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, w
szczególności małoletnich bez opieki i
dzieci niepełnosprawnych, ofiar handlu
ludźmi, osób wymagających pomocy
medycznej, osób wymagających ochrony
międzynarodowej, osób znajdujących się w
niebezpieczeństwie na morzu oraz innych
osób w szczególnie trudnej sytuacji.
Or. en

Poprawka 819
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
uwzględnia szczególne potrzeby dzieci,
ofiar handlu ludźmi, osób wymagających
pomocy medycznej, osób wymagających
ochrony międzynarodowej, osób
znajdujących się w niebezpieczeństwie na
morzu oraz innych osób w szczególnie
trudnej sytuacji.

3.
Przy realizacji swoich zadań
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
lepiej identyfikuje i uwzględnia szczególne
potrzeby osób w szczególnie trudnej
sytuacji, takich jak dzieci, ofiary handlu
ludźmi, osoby wymagające pomocy
medycznej, kobiety w ciąży, osoby
wymagające ochrony międzynarodowej i
osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie
na morzu.
Or. en

Poprawka 820
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Przy realizacji swoich zadań, w
swoich stosunkach z państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
państwami trzecimi, Agencja uwzględnia
sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz
urzędnika ds. praw podstawowych.

4.
Przy realizacji wszystkich swoich
zadań, w swoich stosunkach z państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
państwami trzecimi, Agencja uwzględnia
sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja informuje Forum Konsultacyjne
i urzędnika ds. praw podstawowych o tym,
jak zmieniła lub nie swoje działania w
reakcji na sprawozdania i zalecenia tych
organów, a także uwzględnia te
szczegółowe informacje w swoim
sprawozdaniu rocznym.
Or. en

Poprawka 821
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Przy realizacji swoich zadań, w
swoich stosunkach z państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
państwami trzecimi, Agencja uwzględnia
sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz
urzędnika ds. praw podstawowych.

4.
Przy realizacji wszystkich swoich
zadań, w swoich stosunkach z państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
państwami trzecimi, Agencja uwzględnia
sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz
urzędnika ds. praw podstawowych.
Agencja informuje Forum Konsultacyjne
i urzędnika ds. praw podstawowych o tym,
jak zmieniła lub nie swoje działania w
reakcji na sprawozdania i zalecenia tych
organów, a także uwzględnia te
szczegółowe informacje w swoim
sprawozdaniu rocznym.
Or. en

Poprawka 822
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Przy realizacji swoich zadań, w
swoich stosunkach z państwami
członkowskimi oraz we współpracy z
państwami trzecimi, Agencja uwzględnia
sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz
urzędnika ds. praw podstawowych.

4.
Przy realizacji wszystkich swoich
zadań, w tym dotyczących rozwoju i
wdrażania skutecznego mechanizmu
monitorowania przestrzegania praw
podstawowych, w swoich stosunkach z
państwami członkowskimi oraz we
współpracy z państwami trzecimi, Agencja
uwzględnia sprawozdania Forum
Konsultacyjnego oraz urzędnika ds. praw
podstawowych.
Or. en

Poprawka 823
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
AM\1092761PL.doc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – punkt 1 (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(1)
Agencja zamieszcza w swoim
rocznym programie prac szczegółowy
program dalszego rozwoju i realizacji
strategii w zakresie praw podstawowych, a
także informuje o stanie jego realizacji w
swoim sprawozdaniu rocznym z
działalności.
Or. en

Poprawka 824
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
Agencja zamieszcza w swoim
rocznym i wieloletnim programie prac
szczegółowy program dalszego rozwoju i
realizacji strategii w zakresie praw
podstawowych, a także informuje o stanie
jego realizacji w swoim sprawozdaniu
rocznym z działalności.
Or. en

Poprawka 825
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
Agencja zamieszcza w swoim
rocznym programie prac szczegółowy
program dalszego rozwoju i realizacji
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strategii w zakresie praw podstawowych, a
także informuje o stanie jego realizacji w
swoim sprawozdaniu rocznym z
działalności.
Or. en

Poprawka 826
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja opracowuje i na bieżąco
dostosowuje kodeks postępowania mający
zastosowanie do wszystkich operacji
kontroli granicznej koordynowanych przez
Agencję. Kodeks postępowania określa
procedury zmierzające do zapewnienia
zasad państwa prawa oraz poszanowania
praw podstawowych, ze szczególnym
uwzględnieniem małoletnich bez opieki i
osób w szczególnie trudnej sytuacji, a
także osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową, mające zastosowanie do
wszystkich osób uczestniczących w
działaniach Agencji.

1.
Agencja opracowuje i na bieżąco
dostosowuje kodeks postępowania mający
zastosowanie do wszystkich operacji
kontroli granicznej koordynowanych przez
Agencję, z wyjątkiem powrotów. Kodeks
postępowania określa procedury
zmierzające do zapewnienia zasad państwa
prawa oraz poszanowania praw
podstawowych, ze szczególnym
uwzględnieniem małoletnich bez opieki i
osób w szczególnie trudnej sytuacji,
mające zastosowanie do wszystkich osób
uczestniczących w działaniach Agencji.

Or. en

Poprawka 827
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini
Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Jean
Lambert, Nathalie Griesbeck
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja opracowuje i na bieżąco
dostosowuje kodeks postępowania mający
zastosowanie do wszystkich operacji

1.
Agencja opracowuje i na bieżąco
dostosowuje kodeks postępowania mający
zastosowanie do wszystkich operacji
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kontroli granicznej koordynowanych przez
Agencję. Kodeks postępowania określa
procedury zmierzające do zapewnienia
zasad państwa prawa oraz poszanowania
praw podstawowych, ze szczególnym
uwzględnieniem małoletnich bez opieki i
osób w szczególnie trudnej sytuacji, a
także osób ubiegających się o ochronę
międzynarodową, mające zastosowanie do
wszystkich osób uczestniczących w
działaniach Agencji.

kontroli granicznej koordynowanych przez
Agencję. Kodeks postępowania określa
procedury zmierzające do zapewnienia
zasad państwa prawa oraz poszanowania
praw podstawowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, małoletnich bez
opieki i osób w szczególnie trudnej
sytuacji, a także osób ubiegających się o
ochronę międzynarodową, mające
zastosowanie do wszystkich osób
uczestniczących w działaniach Agencji.
Or. en

Poprawka 828
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja opracowuje i regularnie
aktualizuje kodeks postępowania
dotyczący powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich,
który stosuje się w trakcie wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
powrotowych koordynowanych lub
organizowanych przez Agencję. Ten
kodeks postępowania określa wspólne,
standardowe procedury w celu ułatwienia
organizacji operacji powrotowych i
interwencji powrotowych oraz zapewnienia
powrotu w sposób ludzki i z pełnym
poszanowaniem praw podstawowych, a
zwłaszcza zasad godności ludzkiej, zakazu
stosowania tortur oraz nieludzkiego lub
poniżającego traktowania lub karania,
prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz
prawa do ochrony danych osobowych i
niedyskryminacji.

2.
Agencja opracowuje i regularnie
aktualizuje kodeks postępowania
dotyczący powrotów tych obywateli
państw trzecich, którzy otrzymali
ostateczną decyzję nakazującą powrót;
kodeks ten stosuje się w trakcie wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
powrotowych koordynowanych lub
organizowanych przez Agencję. Ten
kodeks postępowania określa wspólne,
standardowe procedury w celu ułatwienia
organizacji operacji powrotowych i
interwencji powrotowych oraz zapewnienia
powrotu w sposób ludzki i z pełnym
poszanowaniem praw podstawowych, a
zwłaszcza zasad godności ludzkiej, zakazu
stosowania tortur oraz nieludzkiego lub
poniżającego traktowania lub karania,
prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz
prawa do ochrony danych osobowych i
niedyskryminacji.
Or. en
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Poprawka 829
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Hallaaho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja opracowuje i regularnie
aktualizuje kodeks postępowania
dotyczący powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich,
który stosuje się w trakcie wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
powrotowych koordynowanych lub
organizowanych przez Agencję. Ten
kodeks postępowania określa wspólne,
standardowe procedury w celu ułatwienia
organizacji operacji powrotowych i
interwencji powrotowych oraz
zapewnienia powrotu w sposób ludzki i z
pełnym poszanowaniem praw
podstawowych, a zwłaszcza zasad
godności ludzkiej, zakazu stosowania
tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego
traktowania lub karania, prawa do
wolności i bezpieczeństwa oraz prawa do
ochrony danych osobowych i
niedyskryminacji.

2.
Agencja stosuje się do Podręcznika
dotyczącego powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich,
który stosuje się w trakcie wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
powrotowych koordynowanych lub
organizowanych przez Agencję,
dopilnowując wdrożenia wspólnych
standardów i procedur dyrektywy
2008/115/WE.

Or. en

Poprawka 830
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja opracowuje i regularnie
aktualizuje kodeks postępowania
dotyczący powrotów nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich,
AM\1092761PL.doc

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

115/156

PE582.071v01-00

PL

który stosuje się w trakcie wszystkich
operacji powrotowych i interwencji
powrotowych koordynowanych lub
organizowanych przez Agencję. Ten
kodeks postępowania określa wspólne,
standardowe procedury w celu ułatwienia
organizacji operacji powrotowych i
interwencji powrotowych oraz zapewnienia
powrotu w sposób ludzki i z pełnym
poszanowaniem praw podstawowych, a
zwłaszcza zasad godności ludzkiej, zakazu
stosowania tortur oraz nieludzkiego lub
poniżającego traktowania lub karania,
prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz
prawa do ochrony danych osobowych i
niedyskryminacji.
Or. en

Poprawka 831
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel
Dalton, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3.
W kodeksie postępowania
dotyczącym powrotów szczególną uwagę
poświęca się obowiązkowi państw
członkowskich w zakresie zapewnienia
skutecznego systemu monitorowania
powrotów przymusowych, określonemu w
art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE 44
oraz strategii w zakresie praw
podstawowych.

Poprawka
skreśla się

__________________
44

Dz.U. L 348 z 21.12.2008, s. 98.
Or. en

Poprawka 832
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini
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Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie
Griesbeck, Jean Lambert
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja, we współpracy z
odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi
państw członkowskich, opracowuje
wyspecjalizowane instrumenty
szkoleniowe oraz zapewnia
funkcjonariuszom straży granicznych i
innym właściwym pracownikom, którzy są
członkami europejskich zespołów straży
granicznej i przybrzeżnej, zaawansowane
szkolenie odpowiednie do rodzaju
wykonywanych przez nich zadań i
przyznanych im uprawnień. Eksperci
będący pracownikami Agencji prowadzą z
tymi funkcjonariuszami straży granicznych
regularne ćwiczenia zgodnie z
harmonogramem zaawansowanego
szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w
rocznym programie prac Agencji.

1.
Agencja, we współpracy z
odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi
państw członkowskich, opracowuje
wyspecjalizowane instrumenty
szkoleniowe, w tym konkretne środki na
rzecz dzieci, jeżeli o nie chodzi, oraz
zapewnia funkcjonariuszom straży
granicznych i innym właściwym
pracownikom, którzy są członkami
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie
odpowiednie do rodzaju wykonywanych
przez nich zadań i przyznanych im
uprawnień. Eksperci będący pracownikami
Agencji prowadzą z tymi
funkcjonariuszami straży granicznych
regularne ćwiczenia zgodnie z
harmonogramem zaawansowanego
szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w
rocznym programie prac Agencji.
Or. en

Poprawka 833
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja, we współpracy z
odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi
państw członkowskich, opracowuje
wyspecjalizowane instrumenty
szkoleniowe oraz zapewnia
funkcjonariuszom straży granicznych i
innym właściwym pracownikom, którzy są
członkami europejskich zespołów straży

1.
Agencja, we współpracy z
odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi
państw członkowskich, Europejskim
Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu
oraz Agencją Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, opracowuje
wyspecjalizowane instrumenty
szkoleniowe oraz zapewnia
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granicznej i przybrzeżnej, zaawansowane
szkolenie odpowiednie do rodzaju
wykonywanych przez nich zadań i
przyznanych im uprawnień. Eksperci
będący pracownikami Agencji prowadzą z
tymi funkcjonariuszami straży granicznych
regularne ćwiczenia zgodnie z
harmonogramem zaawansowanego
szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w
rocznym programie prac Agencji.

funkcjonariuszom straży granicznych i
przybrzeżnych oraz innym właściwym
pracownikom, którzy są członkami
europejskich zespołów straży granicznej i
przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie
odpowiednie do rodzaju wykonywanych
przez nich zadań i przyznanych im
uprawnień, a także dotyczące warunków
wstępnych działania z zachowaniem
pełnego poszanowania praw
podstawowych. Eksperci będący
pracownikami Agencji, Europejskiego
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz
Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej prowadzą z tymi
funkcjonariuszami straży granicznych i
przybrzeżnych regularne ćwiczenia
zgodnie z harmonogramem
zaawansowanego szkolenia i ćwiczeń, o
którym mowa w rocznym programie prac
Agencji.
Or. en

Poprawka 834
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
odbyli szkolenie w zakresie właściwego
prawa Unii i prawa międzynarodowego, w
tym praw podstawowych, dostępu do
ochrony międzynarodowej oraz działań
poszukiwawczych i ratowniczych.

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
odbyli szkolenie w zakresie właściwego
prawa Unii i prawa międzynarodowego, w
tym praw podstawowych, oraz działań
poszukiwawczych i ratowniczych.
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Or. en

Poprawka 835
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
odbyli szkolenie w zakresie właściwego
prawa Unii i prawa międzynarodowego, w
tym praw podstawowych, dostępu do
ochrony międzynarodowej oraz działań
poszukiwawczych i ratowniczych.

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
oraz personel i straże graniczne państw
trzecich biorące udział w działaniach
operacyjnych organizowanych przez
Agencję odbyli szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych, dostępu do ochrony
międzynarodowej, wytycznych
dotyczących identyfikacji osób
ubiegających się o ochronę i kierowania
ich do odpowiednich ośrodków, wytyczne
dotyczące zaspokajania konkretnych
potrzeb dzieci, w tym małoletnich bez
opieki, ofiar handlu ludźmi, osób
wymagających pilnej pomocy medycznej
oraz innych osób wymagających
szczególnego traktowania, a także działań
poszukiwawczych i ratowniczych.
Or. en

Uzasadnienie
Należy zachować brzmienie przepisów obecnego rozporządzenia dotyczących osób
ubiegających się o ochronę. Ponadto należy zapewnić straży granicznej szkolenia dotyczące
traktowania osób znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak dzieci.
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Poprawka 836
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
odbyli szkolenie w zakresie właściwego
prawa Unii i prawa międzynarodowego, w
tym praw podstawowych, dostępu do
ochrony międzynarodowej oraz działań
poszukiwawczych i ratowniczych.

2.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy mające na celu zapewnienie,
aby przed rozpoczęciem udziału w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję wszyscy funkcjonariusze
straży granicznych i inni pracownicy z
państw członkowskich, uczestniczący w
europejskich zespołach straży granicznej i
przybrzeżnej, a także personel Agencji
odbyli szkolenie w zakresie właściwego
prawa Unii i prawa międzynarodowego, a
także stosowanych praktyk, w tym praw
podstawowych, dostępu do ochrony
międzynarodowej, działań
poszukiwawczych i ratowniczych oraz
lepszej identyfikacji osób wymagających
szczególnego traktowania i zapewniania
im skuteczniejszej pomocy.
Or. en

Poprawka 837
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
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personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych i dostępu do ochrony
międzynarodowej.

personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, a także stosowanych
praktyk, w tym praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej oraz
lepszej identyfikacji osób wymagających
szczególnego traktowania i zapewniania
im skuteczniejszej pomocy.
Or. en

Poprawka 838
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych i dostępu do ochrony
międzynarodowej.

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych.

Or. en

Poprawka 839
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

AM\1092761PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych i dostępu do ochrony
międzynarodowej.

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych, dostępu do ochrony
międzynarodowej i mechanizmów
ukierunkowanej pomocy dla osób
wymagających szczególnego traktowania.
Or. en

Poprawka 840
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych i dostępu do ochrony
międzynarodowej.

3.
Agencja podejmuje niezbędne
inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla
pracowników uczestniczących w realizacji
zadań związanych z powrotami, którzy
należą do zasobów określonych w art. 28,
29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel
uczestniczący w operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych, a także
personel Agencji, przed uczestnictwem w
działaniach operacyjnych organizowanych
przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie
właściwego prawa Unii i prawa
międzynarodowego, w tym praw
podstawowych, proporcjonalnego użycia
siły, dostępu do ochrony międzynarodowej
i mechanizmów ukierunkowanej pomocy
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dla osób wymagających szczególnego
traktowania.
Or. en

Poprawka 841
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej,
właściwego prawa morskiego, kodeksów
postępowania sporządzonych zgodnie z
art. 34 oraz odnośnych standardów
międzynarodowych, takich jak minimalne
standardy pomocy humanitarnej w
ramach projektu Sphere. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.
Or. en

Poprawka 842
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

AM\1092761PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
we współpracy z urzędnikiem ds. praw
podstawowych i po konsultacji z Forum
Konsultacyjnym. Państwa członkowskie
uwzględniają wspólne minimalne
programy szkolenia w szkoleniach swoich
funkcjonariuszy straży granicznej i
pracowników realizujących zadania w
dziedzinie powrotów.
Or. en

Poprawka 843
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
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szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.

granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.

Or. en

Poprawka 844
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej i
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.

4.
Agencja ustanawia i dalej rozwija
wspólne minimalne programy szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznych oraz
zapewnia szkolenie na poziomie
europejskim dla instruktorów
funkcjonariuszy krajowych straży
granicznych państw członkowskich, w tym
również w zakresie praw podstawowych,
dostępu do ochrony międzynarodowej,
lepszej identyfikacji osób wymagających
szczególnego traktowania i zapewniania
im skuteczniejszej pomocy oraz
właściwego prawa morskiego. Agencja
sporządza minimalne programy szkolenia
po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.
Państwa członkowskie uwzględniają
wspólne minimalne programy szkolenia w
szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży
granicznej i pracowników realizujących
zadania w dziedzinie powrotów.
Or. en

Poprawka 845
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

AM\1092761PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję
6.
Agencja może we współpracy z
państwami członkowskimi i państwami
trzecimi organizować działania
szkoleniowe na ich terytoriach.

Poprawka
6.
Agencja może organizować
działania szkoleniowe we współpracy z
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 846
Michał Boni
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję
6.
Agencja może we współpracy z
państwami członkowskimi i państwami
trzecimi organizować działania
szkoleniowe na ich terytoriach.

Poprawka
6.
Agencja może we współpracy z
państwami członkowskimi i państwami
trzecimi organizować działania
szkoleniowe na ich terytoriach. Agencja
zachęca państwa członkowskie oraz
państwa trzecie do współpracy i
podejmowania działań szkoleniowych.
Or. en

Poprawka 847
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja aktywnie nadzoruje
działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, na
przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki

1.
Agencja aktywnie nadzoruje
działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla granic zewnętrznych
UE.
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tych badań Komisji i państwom
członkowskim. Agencja może w razie
potrzeby wykorzystywać te wyniki we
wspólnych operacjach, szybkich
interwencjach na granicy, operacjach
powrotowych i interwencjach
powrotowych.
Or. en

Poprawka 848
Michał Boni
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja aktywnie nadzoruje
działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, na
przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych
badań Komisji i państwom członkowskim.
Agencja może w razie potrzeby
wykorzystywać te wyniki we wspólnych
operacjach, szybkich interwencjach na
granicy, operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych.

1.
Agencja aktywnie nadzoruje i
wspiera działalność badawczą i
innowacyjną mającą znaczenie dla kontroli
granic zewnętrznych, obejmującą
stosowanie zaawansowanych technologii
nadzoru, na przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych
badań Komisji i państwom członkowskim.
Agencja może w razie potrzeby
wykorzystywać te wyniki we wspólnych
operacjach, szybkich interwencjach na
granicy, operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych.
Or. en

Poprawka 849
Péter Niedermüller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.

Agencja aktywnie nadzoruje

AM\1092761PL.doc

Poprawka
1.
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Agencja aktywnie nadzoruje
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działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, na
przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych
badań Komisji i państwom członkowskim.
Agencja może w razie potrzeby
wykorzystywać te wyniki we wspólnych
operacjach, szybkich interwencjach na
granicy, operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych.

działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, oraz
wnosi w nią wkład. Agencja przekazuje
wyniki tych badań Komisji i państwom
członkowskim. Agencja może w razie
potrzeby wykorzystywać te wyniki we
wspólnych operacjach, szybkich
interwencjach na granicy, operacjach
powrotowych i interwencjach
powrotowych.

Or. en

Poprawka 850
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja aktywnie nadzoruje
działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, na
przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych
badań Komisji i państwom członkowskim.
Agencja może w razie potrzeby
wykorzystywać te wyniki we wspólnych
operacjach, szybkich interwencjach na
granicy, operacjach powrotowych i
interwencjach powrotowych.

1.
Agencja aktywnie nadzoruje
działalność badawczą i innowacyjną
mającą znaczenie dla kontroli granic
zewnętrznych, obejmującą stosowanie
zaawansowanych technologii nadzoru, na
przykład zdalnie kierowanych
bezzałogowych systemów powietrznych,
oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w
nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych
badań Komisji, Parlamentowi
Europejskiemu i państwom
członkowskim. Agencja może w razie
potrzeby wykorzystywać te wyniki we
wspólnych operacjach, szybkich
interwencjach na granicy, operacjach
powrotowych i interwencjach
powrotowych.
Or. en
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Poprawka 851
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja wspiera państwa
członkowskie i Komisję przy wskazywaniu
najważniejszych zagadnień badawczych.
Agencja wspiera Komisję w procesie
opracowywania i realizacji właściwych
programów ramowych Unii w zakresie
działalności badawczej i innowacyjnej.

2.
Agencja wspiera państwa
członkowskie i Komisję przy wskazywaniu
najważniejszych zagadnień badawczych.
Agencja wspiera Komisję w procesie
opracowywania właściwych programów
ramowych Unii w zakresie działalności
badawczej i innowacyjnej.
Or. en

Poprawka 852
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Agencja wspiera państwa
członkowskie i Komisję przy wskazywaniu
najważniejszych zagadnień badawczych.
Agencja wspiera Komisję w procesie
opracowywania i realizacji właściwych
programów ramowych Unii w zakresie
działalności badawczej i innowacyjnej.

2.
Agencja wspiera państwa
członkowskie i Komisję przy wskazywaniu
najważniejszych zagadnień badawczych.
Agencja wspiera państwa członkowskie i
Komisję w procesie opracowywania i
realizacji właściwych programów
ramowych Unii w zakresie działalności
badawczej i innowacyjnej.
Or. en

Poprawka 853
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – wprowadzenie

AM\1092761PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję
3.
Agencja, w ramowym programie
badań i innowacji, zwłaszcza w
szczegółowym programie wdrażającym
program „Horyzont 2020”, realizuje
elementy ramowego programu badań i
innowacji odnoszące się do ochrony
granic. W tym celu Agencja wykonuje
następujące zadania:

Poprawka
3.
Agencja, w ramowym programie
badań i innowacji, zwłaszcza w
szczegółowym programie wdrażającym
program „Horyzont 2020”, nadzoruje
elementy ramowego programu badań i
innowacji odnoszące się do granic
zewnętrznych UE. W tym celu Agencja
monitoruje następujące zadania:
Or. en

Poprawka 854
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję
a)
zarządza niektórymi etapami
realizacji programów i niektórymi etapami
w cyklu życia konkretnych projektów na
podstawie właściwych programów prac
przyjętych przez Komisję, o ile Komisja
upoważniła do tego Agencję w
instrumencie przekazania;

Poprawka
a)
a) zarządza realizacją programów
w cyklu życia konkretnych projektów na
podstawie właściwych programów prac
przyjętych przez Komisję;

Or. en

Poprawka 855
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję
b)
przyjmuje wykonawcze akty
budżetowe w zakresie dochodów i
wydatków oraz przeprowadza wszystkie
operacje niezbędne do zarządzania
programem, o ile Komisja upoważniła do
PE582.071v01-00
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Poprawka
skreśla się
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tego Agencję w akcie przekazania
uprawnień;
Or. en

Poprawka 856
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję
c)
zapewnia wsparcie w realizacji
programów, o ile Komisja upoważniła do
tego Agencję w akcie przekazania
uprawnień.

Poprawka
skreśla się

Or. en

Poprawka 857
Péter Niedermüller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a.
Agencja może współfinansować
przedkomercyjne zamówienia publiczne
oraz zamówienia publiczne na
innowacyjne rozwiązania wspólnie z
władzami państw członkowskich i
prywatnymi operatorami rynku, w
obszarach, w których nie powierzono by
jej zadania zarządzania funduszami
zgodnie z art. 36 ust. 3.
Or. en

Poprawka 858
Péter Niedermüller
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131/156

PE582.071v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3b.
Agencja zapewni sekretariat w
ramach platformy stworzonej przez
Komisję Europejską, angażującej odnośne
agencje europejskie, instytucje badawcze,
przemysł i dostawców usług, a także
właściwe organy państw członkowskich.
Zadaniem platformy jest opracowanie
planów działań w zakresie technologii i
innowacji w celu wsparcia straży
granicznych i przybrzeżnych.
Or. en

Poprawka 859
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4.
Agencja może planować i wdrażać
projekty pilotażowe odnoszące się do
zagadnień objętych niniejszym
rozporządzeniem.

Poprawka
4.
Agencja może planować, a po
uzyskaniu zgody Parlamentu
Europejskiego i Rady, wdrażać projekty
pilotażowe odnoszące się do zagadnień
objętych niniejszym rozporządzeniem.
Or. en

Poprawka 860
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Agencja może planować i wdrażać
projekty pilotażowe odnoszące się do
zagadnień objętych niniejszym

4.
Agencja może zapewniać wsparcie
na rzecz planowania i wdrażania
projektów pilotażowych odnoszących się
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rozporządzeniem.

do zagadnień objętych niniejszym
rozporządzeniem.
Or. en

Poprawka 861
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
Agencja podaje do publicznej
wiadomości wszystkie swoje projekty
badawcze, w tym projekty demonstracyjne,
a także informacje o zaangażowanych
partnerach oraz o budżecie danego
projektu.
Or. en

Poprawka 862
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4b.
Agencja zapewnia przejrzystość
lobbingu, ujawniając wszystkie swoje
posiedzenia z udziałem zainteresowanych
stron trzecich.
Or. en
Uzasadnienie

Agencja powinna stosować dobre praktyki unijnych agencji w sektorze bankowym (takich jak
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych), które zobowiązały się już do ujawniania informacji na temat organizowanych
przez nich posiedzeń z zainteresowanymi stronami trzecimi.
AM\1092761PL.doc
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Poprawka 863
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Agencja może nabywać,
samodzielnie lub na zasadzie
współwłasności z państwem
członkowskim, lub brać w leasing
wyposażenie techniczne, które ma być
udostępniane podczas wspólnych operacji,
projektów pilotażowych, szybkich
interwencji na granicy, operacji
powrotowych, interwencji powrotowych
lub projektów pomocy technicznej zgodnie
z przepisami finansowymi mającymi
zastosowanie do Agencji.

1.
Agencja może nabywać,
samodzielnie lub na zasadzie
współwłasności z państwem
członkowskim, lub brać w leasing
wyposażenie techniczne, które ma być
udostępniane podczas wspólnych operacji,
projektów pilotażowych, szybkich
interwencji na granicy, operacji
poszukiwawczo-ratowniczych, operacji
powrotowych, interwencji powrotowych
lub projektów pomocy technicznej zgodnie
z przepisami finansowymi mającymi
zastosowanie do Agencji.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka wynikająca z dodania do art. 4 i 7 usług poszukiwawczo-ratowniczych.

Poprawka 864
Salvatore Domenico Pogliese
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2.
Agencja może nabywać
wyposażenie techniczne, na przykład
wyposażenie do pobierania odcisków
palców, na podstawie decyzji Dyrektora
Wykonawczego po zasięgnięciu opinii
Zarządu. Każdą decyzję o nabyciu lub
wzięciu w leasing wyposażenia, która
pociąga za sobą znaczące koszty dla
PE582.071v01-00

PL

Poprawka
2.
Agencja może nabywać najnowsze
wyposażenie techniczne na podstawie
decyzji Dyrektora Wykonawczego po
zasięgnięciu opinii Zarządu. Każdą decyzję
o nabyciu lub wzięciu w leasing
wyposażenia, która pociąga za sobą
znaczące koszty dla Agencji, poprzedza
dogłębna analiza potrzeb oraz kosztów i
134/156
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Agencji, poprzedza dogłębna analiza
potrzeb oraz kosztów i korzyści. Wszelkie
takie wydatki przewiduje się w budżecie
Agencji, przyjętym przez Zarząd.

korzyści. Wszelkie takie wydatki
przewiduje się w budżecie Agencji,
przyjętym przez Zarząd.

Or. it
Poprawka 865
Ana Gomes
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 37 a
Zamówienia
Za zamówienia publiczne Agencji
wspólną odpowiedzialność ponoszą
Komisja oraz Europejska Agencja
Obrony, wspierane przez platformę
angażującą właściwe agencje europejskie,
instytucje badawcze, przemysł, dostawców
usług oraz właściwe organy państw
członkowskich. Platforma ta ma za
zadanie określanie i rozwijanie planów
działań w zakresie technologii i innowacji,
aby wspierać agencje oraz krajowe straże
graniczne i przybrzeżne, racjonalizując,
łącząc i dzieląc zasoby w ramach
strategicznego kierunku działania i
przejrzystej rozliczalności.
Or. en

Poprawka 866
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.
Agencja tworzy i przechowuje
scentralizowane rejestry wyposażenia
AM\1092761PL.doc

Poprawka
1.
Agencja tworzy i przechowuje
scentralizowane rejestry wyposażenia
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należącego do rezerwy wyposażenia
technicznego obejmującego wyposażenie
będące własnością państw członkowskich
albo Agencji oraz wyposażenie, którego
współwłaścicielami są państwa
członkowskie i Agencja, dla potrzeb
kontroli granic zewnętrznych lub
powrotów.

należącego do rezerwy wyposażenia
technicznego obejmującego wyposażenie
będące własnością państw członkowskich
albo Agencji oraz wyposażenie, którego
współwłaścicielami są państwa
członkowskie i Agencja, dla potrzeb
kontroli granic zewnętrznych, operacji
poszukiwawczo-ratowniczych lub
powrotów.
Or. en

Poprawka 867
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a.
Agencja zapewnia zgodność i
interoperacyjność wyposażenia
wymienionego w wykazie rezerwy
wyposażenia technicznego.
W tym celu Agencja określa standardy
techniczne, jakie muszą zostać spełnione,
aby wyposażenie mogło zostać nabyte, w
całości lub w części, przez Agencję, a
także standardy techniczne wyposażenia
państw członkowskich, znajdującego się w
wykazie rezerwy wyposażenia
technicznego.
Or. en

Poprawka 868
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 10
Tekst proponowany przez Komisję
10.
Agencja w 100 % finansuje
udostępnianie wyposażenia technicznego,
PE582.071v01-00
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Poprawka
10.
Agencja w 100% finansuje
udostępnianie wyposażenia technicznego,
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które stanowi część minimalnej ilości
wyposażenia technicznego dostarczanego
przez dane państwo członkowskie w
danym roku. Udostępnianie wyposażenia
technicznego, które nie jest częścią
minimalnej ilości wyposażenia
technicznego, jest współfinansowane przez
Agencję maksymalnie do wysokości 75 %
wydatków kwalifikowalnych, przy
uwzględnieniu szczególnej sytuacji w
państwie członkowskim udostępniającym
takie wyposażenie techniczne.

które stanowi część minimalnej ilości
wyposażenia technicznego dostarczanego
przez dane państwo członkowskie w
danym roku. Udostępnianie wyposażenia
technicznego, które nie jest częścią
minimalnej ilości wyposażenia
technicznego, jest finansowane przez
Agencję maksymalnie do wysokości 100%
wydatków kwalifikowalnych, przy
uwzględnieniu szczególnej sytuacji w
państwie członkowskim udostępniającym
takie wyposażenie techniczne.
Or. en

Uzasadnienie
Agencja finansuje do 100% wyposażenie, które nie zostało przekazane na początku roku,
ponieważ niektóre państwa członkowskie mogą nie mieć możliwości przekazania pewnego
wyposażenia do minimalnej rezerwy na początku roku, zwłaszcza jeśli sytuacja w danym
regionie geograficznym jest niestabilna.

Poprawka 869
Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Członkowie zespołów mogą
wykonywać wszelkie zadania i korzystać z
wszelkich uprawnień w zakresie kontroli
granicznej i powrotów, a także konieczne
do realizacji celów odpowiednio
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i
dyrektywy 2008/115/WE.

1.
Członkowie zespołów mogą
wykonywać wszelkie zadania i korzystać z
wszelkich uprawnień w zakresie kontroli
granic zewnętrznych i powrotów, a także
konieczne do realizacji celów odpowiednio
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i
dyrektywy 2008/115/WE.
Or. en

Poprawka 870
Geoffrey Van Orden
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie.
O ich udziale we wspólnej operacji,
projekcie pilotażowym, szybkiej
interwencji na granicy, operacji
powrotowej lub interwencji powrotowej
świadczy niebieska opaska z insygniami
Unii i Agencji. Aby umożliwić organom
krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego stwierdzenie tożsamości
członków zespołów, noszą oni przez cały
czas dokument akredytacyjny, który
okazują na żądanie.

Poprawka
skreśla się

Or. en

Poprawka 871
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczy niebieska
opaska z insygniami Unii i Agencji. Aby
umożliwić organom krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego
stwierdzenie tożsamości członków
zespołów, noszą oni przez cały czas
dokument akredytacyjny, który okazują na
żądanie.

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczą
umieszczony w widocznym miejscu numer
identyfikacyjny oraz niebieska opaska z
insygniami Unii i Agencji. Aby umożliwić
organom krajowym przyjmującego
państwa członkowskiego stwierdzenie
tożsamości członków zespołów, noszą oni
przez cały czas dokument akredytacyjny,
który okazują na żądanie.
Or. en
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Poprawka 872
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczy niebieska
opaska z insygniami Unii i Agencji. Aby
umożliwić organom krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego
stwierdzenie tożsamości członków
zespołów, noszą oni przez cały czas
dokument akredytacyjny, który okazują na
żądanie.

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczą
umieszczony w widocznym miejscu numer
identyfikacyjny oraz niebieska opaska z
insygniami Unii i Agencji. Aby umożliwić
organom krajowym przyjmującego
państwa członkowskiego stwierdzenie
tożsamości członków zespołów, noszą oni
przez cały czas dokument akredytacyjny,
który okazują na żądanie.
Or. en

Poprawka 873
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis
Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczy niebieska
opaska z insygniami Unii i Agencji. Aby
umożliwić organom krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego

4.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów noszą własne umundurowanie. O
ich udziale we wspólnej operacji, projekcie
pilotażowym, szybkiej interwencji na
granicy, operacji powrotowej lub
interwencji powrotowej świadczą
umieszczone w widocznym miejscu
oznaczenia umożliwiające indywidualną
identyfikację oraz niebieska opaska z
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stwierdzenie tożsamości członków
zespołów, noszą oni przez cały czas
dokument akredytacyjny, który okazują na
żądanie.

insygniami Unii i Agencji. Aby umożliwić
organom krajowym przyjmującego
państwa członkowskiego stwierdzenie
tożsamości członków zespołów, noszą oni
przez cały czas dokument akredytacyjny,
który okazują na żądanie.
Or. en

Poprawka 874
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów są uprawnieni do użycia siły, w
tym posługiwania się bronią służbową,
amunicją i wyposażeniem, za zgodą
rodzimego państwa członkowskiego i
przyjmującego państwa członkowskiego, w
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego i zgodnie z prawem
krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego. Przyjmujące państwo
członkowskie może, za zgodą rodzimego
państwa członkowskiego, upoważnić
członków zespołów do użycia siły bez
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego.

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów są uprawnieni do użycia siły, w
tym posługiwania się bronią służbową,
amunicją i wyposażeniem, za zgodą
rodzimego państwa członkowskiego i
przyjmującego państwa członkowskiego, w
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego i zgodnie z prawem
krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego, a także z
międzynarodowym prawem dotyczącym
praw człowieka, w tym Kodeksem
postępowania ONZ dla służb wymiaru
sprawiedliwości oraz Podstawowymi
zasadami ONZ w sprawie stosowania
przymusu i broni palnej przez służby
wymiaru sprawiedliwości, a także Kartą
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Przyjmujące państwo członkowskie może,
za zgodą rodzimego państwa
członkowskiego, upoważnić członków
zespołów do użycia siły bez obecności
funkcjonariuszy straży granicznej
przyjmującego państwa członkowskiego.
Or. en
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Poprawka 875
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów są uprawnieni do użycia siły, w
tym posługiwania się bronią służbową,
amunicją i wyposażeniem, za zgodą
rodzimego państwa członkowskiego i
przyjmującego państwa członkowskiego,
w obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego i zgodnie z prawem
krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego. Przyjmujące państwo
członkowskie może, za zgodą rodzimego
państwa członkowskiego, upoważnić
członków zespołów do użycia siły bez
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego.

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów nie są uprawnieni do użycia siły.

Or. en

Poprawka 876
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów są uprawnieni do użycia siły, w
tym posługiwania się bronią służbową,
amunicją i wyposażeniem, za zgodą
rodzimego państwa członkowskiego i
przyjmującego państwa członkowskiego, w
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego i zgodnie z prawem

6.
Podczas wykonywania zadań i
korzystania z uprawnień członkowie
zespołów są uprawnieni do użycia siły, w
tym posługiwania się bronią służbową,
amunicją i wyposażeniem, za zgodą
rodzimego państwa członkowskiego i
przyjmującego państwa członkowskiego, w
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego i zgodnie z prawem
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krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego. Przyjmujące państwo
członkowskie może, za zgodą rodzimego
państwa członkowskiego, upoważnić
członków zespołów do użycia siły bez
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego.

krajowym przyjmującego państwa
członkowskiego, a także z
międzynarodowym prawem dotyczącym
praw człowieka, w tym Kodeksem
postępowania ONZ dla służb wymiaru
sprawiedliwości oraz Podstawowymi
zasadami ONZ w sprawie stosowania
przymusu i broni palnej przez służby
wymiaru sprawiedliwości, a także Kartą
praw podstawowych. Przyjmujące państwo
członkowskie może, za zgodą rodzimego
państwa członkowskiego, upoważnić
członków zespołów do użycia siły bez
obecności funkcjonariuszy straży
granicznej przyjmującego państwa
członkowskiego.
Or. en

Poprawka 877
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.
Broń służbowa, amunicja i
wyposażenie mogą zostać użyte w
uzasadnionej obronie własnej oraz w
obronie członków zespołów lub innych
osób, zgodnie z prawem krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego.

7.
Broń służbowa, amunicja i
wyposażenie mogą zostać użyte w
uzasadnionej obronie własnej oraz w
obronie członków zespołów lub innych
osób, zgodnie z prawem krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego
oraz międzynarodowym prawem
dotyczącym praw człowieka i Kartą praw
podstawowych.
Or. en

Poprawka 878
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.
Broń służbowa, amunicja i
wyposażenie mogą zostać użyte w
uzasadnionej obronie własnej oraz w
obronie członków zespołów lub innych
osób, zgodnie z prawem krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego.

7.
Broń służbowa, amunicja i
wyposażenie mogą zostać użyte w
uzasadnionej obronie własnej oraz w
obronie członków zespołów lub innych
osób, zgodnie z prawem krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego
oraz międzynarodowym prawem
dotyczącym praw człowieka i Kartą praw
podstawowych Unii Europejskiej.
Or. en

Poprawka 879
Miriam Dalli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia
przyjmujące państwo członkowskie
upoważnia członków zespołów do
korzystania ze swoich krajowych i
europejskich baz danych, z których
korzystanie jest konieczne do
dokonywania odprawy granicznej, ochrony
granicy i powrotów. Członkowie zespołów
korzystają wyłącznie z tych danych, które
są niezbędne do wykonywania ich zadań i
korzystania przez nich z uprawnień. Przed
oddelegowaniem członków zespołów
przyjmujące państwo członkowskie
informuje Agencję o tym, jakie krajowe i
europejskie bazy danych mogą zostać
wykorzystane. Agencja udostępnia te
informacje wszystkim państwom
członkowskim biorącym udział w operacji
wsparcia.

Do celów niniejszego rozporządzenia
przyjmujące państwo członkowskie
upoważnia członków zespołów do
korzystania z europejskich baz danych
oraz może upoważnić ich do korzystania
ze swojej krajowej bazy danych, które to
bazy danych są niezbędne do realizacji
celów operacyjnych określonych w planie
operacyjnym dotyczącym odprawy
granicznej, ochrony granicy i powrotów.
Członkowie zespołów korzystają
wyłącznie z tych danych, które są
niezbędne do wykonywania ich zadań i
korzystania przez nich z uprawnień. Przed
oddelegowaniem członków zespołów
przyjmujące państwo członkowskie
informuje Agencję o tym, jakie krajowe i
europejskie bazy danych mogą zostać
wykorzystane. Agencja udostępnia te
informacje wszystkim państwom
członkowskim biorącym udział w operacji
wsparcia.
Or. en
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Uzasadnienie
Istnieją praktyczne przeszkody, w przypadku gdy państwa członkowskie są zobowiązane do
upoważnienia członków zespołów ustanowionych przez Agencję do korzystania z krajowych
baz danych. Jedną z takich przeszkód może być bariera językowa.

Poprawka 880
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia
przyjmujące państwo członkowskie
upoważnia członków zespołów do
korzystania ze swoich krajowych i
europejskich baz danych, z których
korzystanie jest konieczne do dokonywania
odprawy granicznej, ochrony granicy i
powrotów. Członkowie zespołów
korzystają wyłącznie z tych danych, które
są niezbędne do wykonywania ich zadań i
korzystania przez nich z uprawnień. Przed
oddelegowaniem członków zespołów
przyjmujące państwo członkowskie
informuje Agencję o tym, jakie krajowe i
europejskie bazy danych mogą zostać
wykorzystane. Agencja udostępnia te
informacje wszystkim państwom
członkowskim biorącym udział w operacji
wsparcia.

Do celów niniejszego rozporządzenia
przyjmujące państwo członkowskie
upoważnia członków zespołów do
korzystania ze swoich krajowych i
europejskich baz danych, z których
korzystanie jest konieczne do dokonywania
odprawy granicznej, ochrony granicy i
powrotów oraz zapewnia, aby otrzymali
oni dostęp do tych baz danych w skuteczny
i wydajny sposób. Członkowie zespołów
korzystają wyłącznie z tych danych, które
są niezbędne do wykonywania ich zadań i
korzystania przez nich z uprawnień. Przed
oddelegowaniem członków zespołów
przyjmujące państwo członkowskie
informuje Agencję o tym, jakie krajowe i
europejskie bazy danych mogą zostać
wykorzystane. Agencja udostępnia te
informacje wszystkim państwom
członkowskim biorącym udział w operacji
wsparcia.
Or. en

Poprawka 881
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8a.
Wykonując swoje zadania i
korzystając ze swoich uprawnień, organy
przyjmujących państw członkowskich
pełnią rolę kontrolerów ds. przetwarzania
wszelkich zebranych lub przetworzonych
przez członków zespołów danych
osobowych.
Or. en

Poprawka 882
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.

Poprawka
1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, Agencja –
zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi
dla ustawodawstw państw członkowskich
– ponosi odpowiedzialność za wszelkie
szkody spowodowane przez nich podczas
operacji.
Or. en

Poprawka 883
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
AM\1092761PL.doc

Poprawka
1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, wraz z Agencją
ponosi ono solidarnie odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez nich
145/156
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spowodowane przez nich podczas operacji.

podczas operacji. W przypadku gdy
członkowie zespołów działają w państwie
trzecim, za wszelkie szkody spowodowane
przez nich podczas operacji
odpowiedzialność ponosi Agencja.
Or. en

Poprawka 884
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, wraz z Agencją
ponosi ono solidarnie odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez nich
podczas operacji. W przypadku gdy
członkowie zespołów działają w państwie
trzecim, za wszelkie szkody spowodowane
przez nich podczas operacji
odpowiedzialność ponosi Agencja.
Or. en

Uzasadnienie
W ramach solidarnej odpowiedzialności wnioskodawca może zdecydować, czy wniosek
zostanie skierowany do Agencji, czy do przyjmującego państwa członkowskiego. Jeżeli
wniosek zostanie solidnie uzasadniony, strona pozwana wypłaca całe odszkodowanie, a w
razie potrzeby, negocjuje podział. W przypadku działań prowadzonych w państwie trzecim
Agencja powinna ponieść całą odpowiedzialność.

Poprawka 885
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, które jest
odpowiedzialne za ich poinstruowanie
zgodnie z art. 20 ust. 1, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.
Or. en

Poprawka 886
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponosi ono
zgodnie ze swoim prawem krajowym
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.

1.
W przypadku gdy członkowie
zespołów działają w przyjmującym
państwie członkowskim, ponoszą oni
zgodnie z prawem krajowym
przyjmującego państwa członkowskiego
odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez nich podczas operacji.
Or. en

Poprawka 887
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie może zwrócić się do
AM\1092761PL.doc

Poprawka
2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie lub Agencja może zwrócić
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rodzimego państwa członkowskiego w celu
uzyskania od niego zwrotu wszelkich kwot
wypłaconych ofiarom lub osobom
uprawnionym w ich imieniu.

się do rodzimego państwa członkowskiego
w celu uzyskania od niego zwrotu
wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub
osobom uprawnionym w ich imieniu.
Or. en

Poprawka 888
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie może zwrócić się do
rodzimego państwa członkowskiego w
celu uzyskania od niego zwrotu wszelkich
kwot wypłaconych ofiarom lub osobom
uprawnionym w ich imieniu.

2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów bądź w wyniku przekroczenia
uprawnień, ofiary lub osoby uprawnione
otrzymują odszkodowanie od Agencji.

Or. en

Poprawka 889
Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie może zwrócić się do
rodzimego państwa członkowskiego w celu
uzyskania od niego zwrotu wszelkich kwot
wypłaconych ofiarom lub osobom
uprawnionym w ich imieniu.

2.
2. W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie lub Agencja może zwrócić
się do rodzimego państwa członkowskiego
w celu uzyskania od niego zwrotu
wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub
osobom uprawnionym w ich imieniu.
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Or. en

Poprawka 890
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, przyjmujące państwo
członkowskie może zwrócić się do
rodzimego państwa członkowskiego w
celu uzyskania od niego zwrotu wszelkich
kwot wypłaconych ofiarom lub osobom
uprawnionym w ich imieniu.

2.
W przypadku gdy tego rodzaju
szkoda została spowodowana rażącym
niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem
przepisów, Agencja naprawia wszelkie
szkody wyrządzone w oparciu o ogólne
zasady wspólne dla ustawodawstw państw
członkowskich.

Or. en

Poprawka 891
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
W przypadku zaistnienia zdarzeń,
o których mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego
artykułu, w trakcie realizacji planu
działania na mocy art. 18, członkowie
zespołów ponoszą pełną odpowiedzialność
za wszelkie wyrządzone przez siebie
szkody.
Or. en

Poprawka 892
Ska Keller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Wszelkie spory pomiędzy
państwami członkowskimi dotyczące
stosowania ust. 2 i 3, które nie mogą być
rozwiązane w drodze negocjacji, są przez
nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie
z art. 273 Traktatu.

4.
Wszelkie spory pomiędzy
państwami członkowskimi lub pomiędzy
państwem członkowskim a Agencją
dotyczące stosowania ust. 1, 2 i 3, które nie
mogą być rozwiązane w drodze negocjacji,
są przez nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie
z Traktatami.
Or. en

Poprawka 893
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Wszelkie spory pomiędzy
państwami członkowskimi dotyczące
stosowania ust. 2 i 3, które nie mogą być
rozwiązane w drodze negocjacji, są przez
nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie
z art. 273 Traktatu.

4.
Wszelkie spory pomiędzy
państwami członkowskimi lub pomiędzy
państwem członkowskim a Agencją
dotyczące stosowania ust. 3, które nie
mogą być rozwiązane w drodze negocjacji,
są przez nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bez
uszczerbku dla przepisów art. 273 TFUE.
Or. en

Poprawka 894
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4.
Wszelkie spory pomiędzy
państwami członkowskimi dotyczące
PE582.071v01-00
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4.
Wszelkie spory pomiędzy
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stosowania ust. 2 i 3, które nie mogą być
rozwiązane w drodze negocjacji, są przez
nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie
z art. 273 Traktatu.

stosowania ust. 3, które nie mogą być
rozwiązane w drodze negocjacji, są przez
nie przedkładane Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie
z art. 273 Traktatu.
Or. en

Poprawka 895
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
Trybunał Sprawiedliwości jest
właściwy do rozpoznawania sporów
dotyczących naprawienia szkody
określonej w ust. 1 i 2.
Or. en
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 4 obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26
października 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
(FRONTEX).

Poprawka 896
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a.
Aby wypełnić swoje zadanie
związane z zapewnieniem wysokiego
poziomu międzynarodowego
bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 1,
Agencja, stosując europejskie przepisy w
zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa
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danych, ma dostęp do odnośnych baz
danych, takich jak System Informacyjny
Schengen, wizowy system informacyjny,
Eurodac oraz przyszły system
inteligentnych granic.
Or. en

Poprawka 897
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Zarząd ustanawia środki mające
na celu umożliwienie stosowania przez
Agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001,
w tym również środki dotyczące inspektora
ochrony danych Agencji. Środki te
ustanawia się po konsultacji z Europejskim
Inspektorem Ochrony Danych.

2.
Inspektora ochrony danych
mianuje się zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001. Zarząd ustanawia środki
mające na celu umożliwienie stosowania
tego rozporządzenia przez Agencję. Środki
te ustanawia się po konsultacji z
Europejskim Inspektorem Ochrony
Danych.
Or. en

Poprawka 898
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Bez uszczerbku dla art. 47,
zakazuje się przekazywania danych
osobowych przetwarzanych przez Agencję
oraz dalszego przekazywania przez
państwa członkowskie do władz państw
trzecich lub osób trzecich danych
osobowych przetwarzanych w ramach
niniejszego rozporządzenia.

4.
Bez uszczerbku dla art. 47,
zakazuje się przekazywania danych
osobowych przetwarzanych przez Agencję
oraz dalszego przekazywania przez
państwa członkowskie do władz państw
trzecich, organizacji międzynarodowych
lub osób trzecich danych osobowych
przetwarzanych w ramach niniejszego
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 899
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Bez uszczerbku dla art. 47,
zakazuje się przekazywania danych
osobowych przetwarzanych przez Agencję
oraz dalszego przekazywania przez
państwa członkowskie do władz państw
trzecich lub osób trzecich danych
osobowych przetwarzanych w ramach
niniejszego rozporządzenia.

4.
Bez uszczerbku dla art. 47,
zakazuje się przekazywania danych
osobowych przetwarzanych przez Agencję
oraz dalszego przekazywania przez
państwa członkowskie do władz państw
trzecich lub osób trzecich, w tym
organizacji międzynarodowych, danych
osobowych przetwarzanych w ramach
niniejszego rozporządzenia.
Or. en

Poprawka 900
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a.
W przypadku gdy, w wyjątkowych
sytuacjach, transfer danych osobowych do
państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych przez Agencję lub
państwa członkowskie był wyraźnie
przewidywany w bardzo konkretnych
okolicznościach, będzie on wymagał oceny
adekwatności oraz wykorzystania
określonych zabezpieczeń zgodnie z art. 9
rozporządzenia (WE) 45/2001 oraz art. 25
i 26 dyrektywy 95/46/WE.
Or. en
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Poprawka 901
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 45

skreśla się

Cele przetwarzania danych osobowych
1. Agencja może przetwarzać dane
osobowe jedynie do poniższych celów:
a) realizacji zadań polegających na
organizacji i koordynacji wspólnych
operacji, projektów pilotażowych, szybkich
interwencji na granicy oraz w ramach
zespołów wspierających zarządzanie
migracjami zgodnie z art. 46;
b) realizacji zadań polegających na
organizacji i koordynacji operacji
powrotowych i interwencji powrotowych
zgodnie z art. 47;
c) ułatwiania wymiany informacji z
państwami członkowskimi, Europejskim
Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu,
Europolem lub Eurojustem zgodnie z art.
46;
d) analizy ryzyka przeprowadzonej przez
Agencję zgodnie z art. 10;
e) identyfikacji i śledzenia statków w
ramach EUROSUR-u zgodnie z art. 48.
2. Wszelkie przetwarzanie danych
osobowych odbywa się zgodnie z zasadą
proporcjonalności i jest ściśle ograniczone
do tych danych osobowych, które są
wymagane do celów, o których mowa w
ust. 1.
3. Państwo członkowskie lub inna agencja
Unii przekazująca dane osobowe Agencji
określa cel lub cele ich przetwarzania, o
których mowa w ust. 1. Jeżeli tego nie
uczyniły, Agencja, zasięgnąwszy opinii
zainteresowanego dostawcy danych
osobowych, przetwarza je w celu
określenia ich niezbędności w odniesieniu
PE582.071v01-00

PL

154/156

AM\1092761PL.doc

do celu lub celów ich dalszego
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Agencja może przetwarzać informacje do
celu innego niż określony w ust. 1 jedynie
po uzyskaniu zgody podmiotu
przekazującego dane.
4. Państwa członkowskie i inne agencje
Unii mogą w chwili przekazywania
danych osobowych wskazać wszelkie
ograniczenia dostępu lub stosowania,
ogólne lub szczegółowe, w tym w zakresie
przekazywania, usuwania lub niszczenia.
Jeżeli konieczność wprowadzenia takich
ograniczeń pojawia się po przekazaniu
danych, odpowiednio informują one o tym
Agencję. Agencja przestrzega tych
ograniczeń.
Or. en

Poprawka 902
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3.
Państwo członkowskie lub inna
agencja Unii przekazująca dane osobowe
Agencji określa cel lub cele ich
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Jeżeli tego nie uczyniły, Agencja,
zasięgnąwszy opinii zainteresowanego
dostawcy danych osobowych, przetwarza
je w celu określenia ich niezbędności w
odniesieniu do celu lub celów ich dalszego
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Agencja może przetwarzać informacje do
celu innego niż określony w ust. 1 jedynie
po uzyskaniu zgody podmiotu
przekazującego dane.

Poprawka
3.
Państwo członkowskie lub inna
agencja Unii przekazująca dane osobowe
Agencji określa cel lub cele ich
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Agencja może przetwarzać informacje do
celu określonego w ust. 1 innego niż cel
oryginalny jedynie po uzyskaniu zgody
podmiotu przekazującego dane.

Or. en
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Poprawka 903
Ska Keller
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Państwo członkowskie lub inna
agencja Unii przekazująca dane osobowe
Agencji określa cel lub cele ich
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Jeżeli tego nie uczyniły, Agencja,
zasięgnąwszy opinii zainteresowanego
dostawcy danych osobowych, przetwarza
je w celu określenia ich niezbędności w
odniesieniu do celu lub celów ich dalszego
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Agencja może przetwarzać informacje do
celu innego niż określony w ust. 1 jedynie
po uzyskaniu zgody podmiotu
przekazującego dane.

3.
Państwo członkowskie lub inna
agencja Unii przekazująca dane osobowe
Agencji określa cel lub cele ich
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.
Jeżeli tego nie uczyniły, Agencja,
zasięgnąwszy opinii zainteresowanego
dostawcy danych osobowych, przetwarza
je w celu określenia ich niezbędności w
odniesieniu do celu lub celów ich dalszego
przetwarzania, o których mowa w ust. 1.

Or. en
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