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Poprawka  138 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Fakt, że podstawa prawna SIS 

składa się z odrębnych aktów, nie narusza 

zasady, że SIS stanowi i powinien 

funkcjonować jako jednolity system 

informacyjny. Niektóre postanowienia tych 

aktów powinny być zatem identyczne. 

(5) Fakt, że podstawa prawna SIS 

składa się z odrębnych aktów, nie narusza 

zasady, że SIS stanowi i powinien 

funkcjonować jako jednolity system 

informacyjny. Należy również zapewnić 

niezawodny wspólny rezerwowy system 

centralny SIS (rozwiązanie aktywny-

aktywny) zapewniający stałą dostępność 

użytkowników końcowych do danych z 

SIS w przypadku awarii, konserwacji lub 

modernizacji systemu centralnego. 
Niektóre postanowienia tych aktów 

powinny być zatem identyczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niedostępność obecnie stosowanego systemu centralnego wynikała głównie z przełączania się 

z systemu centralnego na rezerwowy i odwrotnie. Zmianę rozporządzenia umożliwiająca 

równoczesne funkcjonowanie obu systemów (tzw. rozwiązanie aktywny-aktywny) pozwoliłaby 

wyeliminować to ryzyko. Ponadto system rezerwowy na poziomie centralnym może okazać się 

bardziej niezawodny i opłacalny, a także oferować większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o 

naruszanie ochrony danych. Jest on również bardziej kompletny, jako że zawiera dane 

biometryczne, które nie są dostępne w egzemplarzu krajowym. 

 

Poprawka  139 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Niezbędne jest dokładne określenie 

przeznaczenia SIS, jego struktury 

technicznej i finansowania, ustanowienie 

zasad jego pełnego funkcjonowania i 

(6) Niezbędne jest dokładne określenie 

przeznaczenia SIS, jego struktury 

technicznej i finansowania, ustanowienie 

zasad jego pełnego funkcjonowania i 
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użytkowania oraz określenie zakresów 

odpowiedzialności, kategorii danych, które 

będą wprowadzane do systemu, celów, do 

jakich dane te mają być wprowadzane, 

kryteriów ich wprowadzania, organów 

mających prawo dostępu do danych, 

odesłań do identyfikatorów 

biometrycznych oraz dalszych zasad 

przetwarzania danych. 

użytkowania oraz określenie zakresów 

odpowiedzialności, kategorii danych, które 

będą wprowadzane do systemu, celów, do 

jakich dane te mają być wprowadzane, 

kryteriów ich wprowadzania, zasad 

usuwania wpisów, organów mających 

prawo dostępu do danych, odesłań do 

identyfikatorów biometrycznych oraz 

dalszych zasad ochrony i przetwarzania 

danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W niniejszym rozporządzeniu należy ustalić zasady usuwania zbędnych wpisów oraz zasady 

ochrony danych odnoszące się tylko do SIS. 

 

Poprawka  140 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Właściwe organy powinny mieć 

możliwość dodawania do SIS konkretnych 

informacji odnoszących się do wszelkich 

szczególnych, obiektywnych cechy 

fizycznych, które nie ulegają zmianie. 

Informacje te mogą dotyczyć takich cech, 

jak kolczyki, tatuaże, znamiona, blizny itp. 

Nie należy jednak ujawniać szczególnie 

chronionych danych danej osoby, takich 

jak jej pochodzenie etniczne, wyznanie, 

niepełnosprawność, płeć lub orientacja 

seksualna, zgodnie z definicją w art. 9 

ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

Or. en 

 

Poprawka  141 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) SIS obejmuje system centralny 

(centralny SIS) oraz systemy krajowe z 

pełną lub częściową kopią bazy danych 

SIS. Biorąc pod uwagę, że SIS jest 

najważniejszym narzędziem wymiany 

informacji w Europie, konieczne jest 

zapewnienie jego nieprzerwanego działania 

na szczeblu centralnym i krajowym. Każde 

państwo członkowskie powinno zatem 

utworzyć częściową lub pełną kopię bazy 

danych SIS oraz system zapasowy. 

(7) SIS obejmuje system centralny 

(centralny SIS) oraz systemy krajowe, 

które mogą zawierać pełną lub częściową 

kopię bazy danych SIS. Biorąc pod uwagę, 

że SIS jest najważniejszym narzędziem 

wymiany informacji w Europie, konieczne 

jest zapewnienie jego nieprzerwanego 

działania na szczeblu centralnym i 

krajowym. Konieczne są zatem znaczne 

inwestycje, aby umocnić i ulepszyć system 

centralny i/lub jego system 

zapasowy/systemy zapasowe. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie, które jeszcze nie mają kopii krajowej, nie powinny być zobowiązane 

do jej posiadania. W celu zagwarantowania nieprzerwanego funkcjonowania SIS należy 

poczynić niezbędne inwestycje, aby umocnić system centralny i/lub jego system 

zapasowy/systemy zapasowe 

 

Poprawka  142 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Należy utrzymać podręcznik 

określający szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

działań, które zgodnie z wpisami należy 

podjąć. Organy krajowe w każdym 

państwie członkowskim (biura SIRENE) 

powinny zapewnić wymianę takich 

informacji. 

(8) Należy utrzymać podręcznik 

określający szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

działań, które zgodnie z wpisami należy 

podjąć (podręcznik SIRENE) . Organy 

krajowe w każdym państwie 

członkowskim (biura SIRENE) powinny 

zapewnić szybką i skuteczną wymianę 

takich informacji. 
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Or. fr 

 

Poprawka  143 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Należy utrzymać podręcznik 

określający szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

działań, które zgodnie z wpisami należy 

podjąć. Organy krajowe w każdym 

państwie członkowskim (biura SIRENE) 

powinny zapewnić wymianę takich 

informacji. 

(8) Współprawodawcy muszą 

zatwierdzić utrzymanie podręcznika 

określającego szczegółowe zasady 

wymiany niektórych informacji 

uzupełniających dotyczących działań, które 

należy podjąć zgodnie z wpisami. Organy 

krajowe w każdym państwie 

członkowskim (biura SIRENE) powinny 

zapewnić wymianę takich informacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z dalszymi poprawkami, należy przyjąć podręcznik SIRENE w drodze aktu 

delegowanego. 

 

Poprawka  144 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Należy utrzymać podręcznik 

określający szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

działań, które zgodnie z wpisami należy 

podjąć. Organy krajowe w każdym 

państwie członkowskim (biura SIRENE) 

powinny zapewnić wymianę takich 

informacji. 

(8) Należy utrzymać podręcznik 

określający szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

działań, które zgodnie z wpisami należy 

podjąć. Organy krajowe w każdym 

państwie członkowskim (biura SIRENE) 

powinny zapewnić niezwłoczną wymianę 

takich informacji. 

Or. en 
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Poprawka  145 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby utrzymać skuteczną wymianę 

informacji uzupełniających dotyczących 

podjęcia działania określonego we 

wpisach, należy wzmocnić funkcjonowanie 

biur SIRENE poprzez określenie 

wymogów dotyczących dostępnych 

zasobów, szkoleń użytkowników i czasu na 

udzielenie odpowiedzi na pytania 

nadesłane z innych biur SIRENE. 

(9) Aby utrzymać zagwarantować 

szybką i skuteczną wymianę informacji 

uzupełniających dotyczących podjęcia 

działania określonego we wpisach, należy 

wzmocnić funkcjonowanie biur SIRENE 

poprzez określenie wymogów dotyczących 

dostępnych zasobów, szkoleń 

użytkowników i czasu na udzielenie 

odpowiedzi na pytania nadesłane z innych 

biur SIRENE. 

Or. fr 

 

Poprawka  146 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby utrzymać skuteczną wymianę 

informacji uzupełniających dotyczących 

podjęcia działania określonego we 

wpisach, należy wzmocnić funkcjonowanie 

biur SIRENE poprzez określenie 

wymogów dotyczących dostępnych 

zasobów, szkoleń użytkowników i czasu na 

udzielenie odpowiedzi na pytania 

nadesłane z innych biur SIRENE. 

(9) Aby utrzymać skuteczną i 

niezwłoczną wymianę informacji 

uzupełniających dotyczących podjęcia 

działania określonego we wpisach, należy 

wzmocnić funkcjonowanie biur SIRENE 

poprzez określenie wymogów dotyczących 

dostępnych zasobów, szkoleń 

użytkowników i czasu na udzielenie 

odpowiedzi na pytania nadesłane z innych 

biur SIRENE. 

Or. en 
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Poprawka  147 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby utrzymać skuteczną wymianę 

informacji uzupełniających dotyczących 

podjęcia działania określonego we 

wpisach, należy wzmocnić funkcjonowanie 

biur SIRENE poprzez określenie 

wymogów dotyczących dostępnych 

zasobów, szkoleń użytkowników i czasu na 

udzielenie odpowiedzi na pytania 

nadesłane z innych biur SIRENE. 

(9) Aby zapewnić skuteczną wymianę 

informacji uzupełniających dotyczących 

podjęcia działania określonego we 

wpisach, należy wzmocnić funkcjonowanie 

biur SIRENE poprzez określenie 

wymogów dotyczących dostępnych 

zasobów, szkoleń użytkowników i czasu na 

udzielenie odpowiedzi na pytania 

nadesłane z innych biur SIRENE. 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Bez uszczerbku dla obowiązku 

państw członkowskich dotyczącego 

zapewnienia dokładności danych 

wprowadzanych do SIS, Agencja powinna 

być odpowiedzialna za podniesienie 

jakości danych poprzez wprowadzenie 

centralnego narzędzia monitorowania 

jakości danych oraz za przekazywanie 

państwom członkowskim sprawozdań w 

regularnych odstępach czasu. 

(11) Bez uszczerbku dla obowiązku 

państw członkowskich dotyczącego 

zapewnienia dokładności danych 

wprowadzanych do SIS, Agencja powinna 

być odpowiedzialna za podniesienie 

jakości danych poprzez wprowadzenie 

centralnego narzędzia monitorowania 

jakości danych oraz za przekazywanie 

państwom członkowskim sprawozdań w 

regularnych odstępach czasu. Aby 

polepszyć jakość i przetwarzanie danych 

przez użytkowników końcowych, Agencja 

powinna także być odpowiedzialna za 

organizowanie, zwłaszcza dla personelu 

SIRENE, szkoleń na temat użytkowania 

SIS II, zgodnie z art. 3 swojego 

rozporządzenia (rozporządzenie (UE) nr 

1077/2011). 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Artykuł 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 

października 2011 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i 

Sprawiedliwości: „Zadania w zakresie SIS II”. 

 

Poprawka  149 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych SIS 

dokonywanego przez użytkowników 

końcowych państwa członkowskie 

powinny dopilnować, aby personel mający 

dostęp do SIS odbywał regularne 

szkolenia na temat zasad bezpieczeństwa i 

ochrony danych oraz na temat procedur 

dotyczących przetwarzania stałych danych 

w podręczniku SIRENE. 

Or. fr 

 

Poprawka  150 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Aby umożliwić lepsze 

monitorowanie wykorzystania SIS do 

analizowania tendencji związanych z 

presją migracyjną i zarządzaniem 

granicami, Agencja powinna mieć 

możliwość rozwijania nowoczesnych 

zdolności w zakresie prowadzenia 

(12) Aby umożliwić lepsze 

monitorowanie wykorzystania SIS do 

analizowania tendencji związanych z 

presją migracyjną i zarządzaniem 

granicami, Agencja powinna mieć 

możliwość rozwijania nowoczesnych 

zdolności w zakresie prowadzenia 
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sprawozdawczości statystycznej wobec 

państw członkowskich, Komisji, Europolu 

i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej bez naruszania integralności 

danych. Należy zatem utworzyć centralne 

repozytorium statystyczne. Żadna z 

opracowanych statystyk nie powinna 

zawierać danych osobowych. 

sprawozdawczości statystycznej wobec 

państw członkowskich, Komisji, Europolu 

i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej bez naruszania integralności 

danych. Należy zatem utworzyć centralne 

repozytorium statystyczne. Żadna z 

opracowanych statystyk nie powinna 

zawierać danych osobowych. Dane 

przechowywane w repozytorium lub 

uzyskane z repozytorium nie powinny 

zawierać danych osobowych zgodnie z 

definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) 

nr 45/20011a 

 _________________ 

 1a ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 45/2001 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o 

ochronie osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez 

instytucje i organy wspólnotowe i o 

swobodnym przepływie takich danych 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dane osobowe nie są niezbędne do celów analizy statystycznej. W związku z tym repozytorium 

nie powinno zawierać ani generować jakichkolwiek danych osobowych w swoich 

statystykach. 

 

Poprawka  151 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Aby umożliwić lepsze 

monitorowanie wykorzystania SIS do 

analizowania tendencji związanych z 

presją migracyjną i zarządzaniem 

granicami, Agencja powinna mieć 

możliwość rozwijania nowoczesnych 

zdolności w zakresie prowadzenia 

(12) Aby umożliwić lepsze 

monitorowanie wykorzystania SIS do 

analizowania tendencji związanych z 

presją migracyjną i zarządzaniem 

granicami, Agencja powinna mieć 

możliwość rozwijania nowoczesnych 

zdolności w zakresie prowadzenia 
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sprawozdawczości statystycznej wobec 

państw członkowskich, Komisji, Europolu 

i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej bez naruszania integralności 

danych. Należy zatem utworzyć centralne 

repozytorium statystyczne. Żadna z 

opracowanych statystyk nie powinna 

zawierać danych osobowych. 

sprawozdawczości statystycznej wobec 

państw członkowskich, Parlamentu 

Europejskiego, Komisji, Europolu i 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej bez naruszania integralności 

danych. Należy zatem utworzyć centralne 

repozytorium statystyczne. Żadna z 

opracowanych statystyk nie powinna 

zawierać danych osobowych. 

Or. fr 

 

Poprawka  152 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji lub bazie 

imigracyjnej oraz do równoległego 

prowadzenia wyszukiwania w SIS zgodnie 

z art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/68044. 

Dzięki temu SIS powinien działać jako 

główny środek uzupełniający na obszarze 

bez kontroli na granicach wewnętrznych i 

lepiej uwzględniać transgraniczny wymiar 

przestępczości i mobilności przestępców. 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji lub bazie 

imigracyjnej oraz uprawnieni do 

równoległego prowadzenia wyszukiwania 

w SIS zgodnie z art. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/68044. Powinno się to przyczynić do 

zagwarantowania, że SIS będzie działać 

jako główny środek uzupełniający na 

obszarze bez kontroli na granicach 

wewnętrznych i lepiej uwzględniać 

transgraniczny wymiar przestępczości i 

mobilności przestępców. 

_________________ _________________ 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 
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przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 89). 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 89). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sformułowania dotyczące użytkowników końcowych powinny być takie same w krajowej bazie 

danych i bazie danych SIS. 

 

Poprawka  153 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji lub bazie 

imigracyjnej oraz do równoległego 

prowadzenia wyszukiwania w SIS zgodnie 

z art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/68044. 

Dzięki temu SIS powinien działać jako 

główny środek uzupełniający na obszarze 

bez kontroli na granicach wewnętrznych i 

lepiej uwzględniać transgraniczny wymiar 

przestępczości i mobilności przestępców. 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji oraz do 

równoległego prowadzenia wyszukiwania 

w SIS zgodnie z art. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/68044. Dzięki temu SIS powinien 

działać jako główny środek uzupełniający 

na obszarze bez kontroli na granicach 

wewnętrznych i lepiej uwzględniać 

transgraniczny wymiar przestępczości i 

mobilności przestępców. 

_________________ _________________ 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 
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przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 89). 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 89). 

Or. fr 

 

Poprawka  154 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji lub bazie 

imigracyjnej oraz do równoległego 

prowadzenia wyszukiwania w SIS zgodnie 

z art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/68044. 

Dzięki temu SIS powinien działać jako 

główny środek uzupełniający na obszarze 

bez kontroli na granicach wewnętrznych i 

lepiej uwzględniać transgraniczny wymiar 

przestępczości i mobilności przestępców. 

(16) Państwa członkowskie powinny 

dokonać niezbędnych ustaleń 

technicznych, tak aby za każdym razem 

użytkownicy końcowi byli uprawnieni do 

przeprowadzenia wyszukiwania w 

krajowej bazie danych policji lub bazie 

imigracyjnej oraz uprawnieni do 

równoległego prowadzenia wyszukiwania 

w SIS zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/68044. 

Dzięki temu SIS powinien działać jako 

główny środek uzupełniający na obszarze 

bez kontroli na granicach wewnętrznych i 

lepiej uwzględniać transgraniczny wymiar 

przestępczości i mobilności przestępców. 

_________________ _________________ 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
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4.5.2016, s. 89). 4.5.2016, s. 89). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sformułowania dotyczące użytkowników końcowych powinny być takie same w krajowej bazie 

danych i bazie danych SIS. 

 

Poprawka  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. Wizerunki twarzy do celów 

identyfikacyjnych powinny być stosowane 

tylko w kontekście regularnych kontroli 

granicznych w punktach samoobsługi i 

przy bramkach elektronicznych. 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych, fotografii i 

wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych. Korzystanie z danych 

daktyloskopijnych i wizerunków twarzy w 

celach identyfikacyjnych w SIS powinno 

także pomóc w zapewnieniu spójności 

procedur kontroli granicznej, gdy 

identyfikacja i weryfikacja tożsamości 

wymaga wykorzystania danych 

daktyloskopijnych i wizerunków twarzy. 

Wyszukiwanie na podstawie danych 

daktyloskopijnych powinno być 

obowiązkowe, jeżeli istnieją jakiekolwiek 

wątpliwości co do tożsamości danej osoby. 

Przed dokonaniem nowego wpisu można 

przeprowadzić wyszukiwanie na podstawie 

odcisków palców, aby sprawdzić, czy dana 

osoba widnieje już w SIS pod inną 

tożsamością lub innym wpisem. Wizerunki 

twarzy do celów identyfikacyjnych 

powinny być stosowane tylko w kontekście 

regularnych kontroli granicznych, w 

punktach samoobsługi i przy bramkach 

elektronicznych. 

Or. fr 
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Poprawka  156 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. Wizerunki twarzy do celów 

identyfikacyjnych powinny być stosowane 

tylko w kontekście regularnych kontroli 

granicznych w punktach samoobsługi i 

przy bramkach elektronicznych. 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli jest to technicznie możliwe, identyfikacja oparta na fotografiach lub wizerunkach 

twarzy powinna być dozwolona w dowolnym miejscu. 

 

Poprawka  157 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 
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danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. Wizerunki twarzy do celów 

identyfikacyjnych powinny być stosowane 

tylko w kontekście regularnych kontroli 

granicznych w punktach samoobsługi i 

przy bramkach elektronicznych. 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być możliwe, jeżeli istnieją 

poważne wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. Wizerunki twarzy do celów 

identyfikacyjnych powinny być stosowane 

tylko w kontekście regularnych kontroli 

granicznych w punktach samoobsługi i 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wizerunki twarzy do 

celów identyfikacyjnych powinny być 

stosowane tylko w kontekście regularnych 

kontroli granicznych w punktach 

samoobsługi i przy bramkach 

elektronicznych. 
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przy bramkach elektronicznych. 

Or. fr 

 

Poprawka  159 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania danych daktyloskopijnych i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości 

danej osoby. Wizerunki twarzy do celów 

identyfikacyjnych powinny być stosowane 

tylko w kontekście regularnych kontroli 

granicznych w punktach samoobsługi i 

przy bramkach elektronicznych. 

(17) W niniejszym rozporządzeniu 

należy określić warunki korzystania z 

danych daktyloskopijnych i wizerunków 

twarzy w celach identyfikacyjnych. 

Korzystanie z wizerunków twarzy w celach 

identyfikacyjnych w SIS powinno także 

pomóc w zapewnieniu spójności procedur 

kontroli granicznej, gdy identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości wymaga 

wykorzystania odcisków palców i 

wizerunków twarzy. Wyszukiwanie na 

podstawie danych daktyloskopijnych 

powinno być obowiązkowe, jeżeli 

tożsamości danej osoby nie da się ustalić 

innym sposobem. Wizerunki twarzy do 

celów identyfikacyjnych powinny być 

stosowane tylko w kontekście regularnych 

kontroli granicznych w punktach 

samoobsługi i przy bramkach 

elektronicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu szczególny charakter danych biometrycznych powinny być one stosowane 

wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne i proporcjonalne. 

 

Poprawka  160 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Usługa automatycznej 

identyfikacji daktyloskopijnej 

wprowadzona w ramach SIS stanowi 

uzupełnienie istniejącego mechanizmu 

opartego na konwencji z Prüm 

dotyczącego wzajemnego 

transgranicznego dostępu online do 

niektórych krajowych baz danych 

zawierających DNA i niektórych 

systemów automatycznej identyfikacji 

daktyloskopijnej. Mechanizm oparty na 

konwencji z Prüm umożliwia wzajemne 

połączenie krajowych systemów 

identyfikacji daktyloskopijnej, dzięki 

czemu państwo członkowskie może 

wystąpić z wnioskiem o ustalenie, czy 

sprawca przestępstwa, którego odciski 

palców zostały znalezione, jest znany w 

innym państwie członkowskim. Jednakże 

mechanizm ten sprawdza jedynie, czy 

właściciel odcisków palców jest znany w 

danym momencie, dlatego jeżeli sprawca 

zostanie wykryty w innym państwie 

członkowskim dopiero później, może 

uniknąć zatrzymania. Dzięki 

wyszukiwaniu odcisków palców w SIS 

możliwe jest aktywne poszukiwanie 

sprawcy. 

Or. fr 

 

Poprawka  161 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa z danymi daktyloskopijnymi 

skreśla się 
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przechowywanymi w SIS, jeżeli z bardzo 

dużą dozą prawdopodobieństwa można 

ustalić, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW45 , zaś za „przestępstwa 

terrorystyczne” uznaje się przestępstwa w 

rozumieniu prawa krajowego, o których 

mowa w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW46  

_________________  

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

 

46 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  162 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa z danymi daktyloskopijnymi 

przechowywanymi w SIS, jeżeli z bardzo 

dużą dozą prawdopodobieństwa można 

ustalić, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW45, zaś za „przestępstwa 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa z danymi daktyloskopijnymi 

przechowywanymi w SIS, jeżeli istnieją 

dowody, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa, 

w przypadku których ma miejsce 

automatyczne przekazanie do 

wnioskującego państwa członkowskiego, 
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terrorystyczne” uznaje się przestępstwa w 

rozumieniu prawa krajowego, o których 

mowa w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW46. 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW, zaś za „przestępstwo 

terrorystyczne” uznaje się przestępstwo w 

rozumieniu prawa krajowego, określone w 

art. 3, 4, 12 i 14 dyrektywy (UE) 2017/541 

w sprawie zwalczania terroryzmu, o 

których mowa w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW. 

_________________  

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

 

46 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uwzględnianie odcisków palców osób nieznanych powinno być ściśle ograniczone do 

przypadków, w których istnieją dowody wskazujące na to, że odciski palców należą do 

sprawcy poważnego przestępstwa lub aktu terrorystycznego. Przestępstwa, o których mowa w 

obowiązującej decyzji Rady w sprawie SIS II, zostały zastąpione tymi samymi przestępstwami, 

które są obecnie określone w dyrektywie (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu. 

 

Poprawka  163 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa z danymi daktyloskopijnymi 

przechowywanymi w SIS, jeżeli z bardzo 

dużą dozą prawdopodobieństwa można 

ustalić, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych i odcisków dłoni znalezionych 

na miejscu przestępstwa z danymi 

daktyloskopijnymi przechowywanymi w 

SIS, jeżeli z bardzo dużą dozą 

prawdopodobieństwa można ustalić, że 

należą one do sprawcy poważnego 
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terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW4545, zaś za 

„przestępstwa terrorystyczne” uznaje się 

przestępstwa w rozumieniu prawa 

krajowego, o których mowa w decyzji 

ramowej Rady 2002/475/WSiSW46  

przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW, zaś za „przestępstwa 

terrorystyczne” uznaje się przestępstwa w 

rozumieniu prawa krajowego, o których 

mowa w dyrektywie (UE) 2017/541 z dnia 

15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu. 

_________________ _________________ 

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

46 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  164 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa z danymi daktyloskopijnymi 

przechowywanymi w SIS, jeżeli z bardzo 

dużą dozą prawdopodobieństwa można 

ustalić, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW45, zaś za „przestępstwa 

terrorystyczne” uznaje się przestępstwa w 

rozumieniu prawa krajowego, o których 

(18) Należy umożliwić porównanie linii 

papilarnych znalezionych na miejscu 

przestępstwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktów terrorystycznych, z 

danymi daktyloskopijnymi 

przechowywanymi w SIS, jeżeli z bardzo 

dużą dozą prawdopodobieństwa można 

ustalić, że należą one do sprawcy 

poważnego przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego. Za „poważne 

przestępstwo” należy uznać przestępstwa 

wymienione w decyzji ramowej Rady 

2002/584/WSiSW45, zaś za „przestępstwa 
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mowa w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW46. 

terrorystyczne” uznaje się przestępstwa w 

rozumieniu prawa krajowego, o których 

mowa w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW46. 

_________________ _________________ 

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

45 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

46 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

46 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych nie może wykraczać 

poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 

celu, jakim jest interes ogólny, i musi być 

obwarowane odpowiednimi gwarancjami. 

Wszelkie wykorzystywanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych musi być zgodne z 

prawem Unii lub państw członkowskich. 

Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych w ramach SIS, w tym 

przetrzymywanie i wykorzystywanie do 

celów identyfikacji, musi być zgodne z 

przepisami obowiązującymi w dziedzinie 

ochrony danych, przewidzianymi w 

instrumentach prawnych SIS, 

rozporządzeniu 2016/679 oraz dyrektywie 
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2016/680. Przewidziane w tych 

instrumentach prawnych przepisy mają 

zastosowanie do przetwarzania fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych obywateli państw 

trzecich oraz obywateli Unii. Zgodnie z 

zasadą określenia celu należy wyraźnie 

zdefiniować cel i metodę wykorzystania 

fotografii, wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych w SIS. W tym celu 

Komisji należy przyznać uprawnienia do 

przyjęcia aktu wykonawczego zgodnie z 

art. 55 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  166 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych małoletnich musi się 

odbywać w pełnym poszanowaniu dobra 

dziecka w rozumieniu art. 3 Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka z 1989 r. 

Or. fr 

 

Poprawka  167 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Większy stopień skuteczności, 

harmonizacji i spójności można osiągnąć 
skreśla się 
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poprzez wprowadzenie obowiązku 

wpisywania do SIS wszystkich zakazów 

wjazdu wydanych przez właściwe organy 

państw członkowskich zgodnie z 

procedurami zgodnymi z dyrektywą 

2008/115/WE47 oraz ustanowienie 

wspólnych zasad dotyczących 

dokonywania takich wpisów w następstwie 

powrotu nielegalnie przebywającego 

obywatela państwa trzeciego. Państwa 

członkowskie powinny podjąć wszelkie 

niezbędne kroki w celu zapewnienia, by 

między wyjazdem obywatela państwa 

trzeciego a aktywowaniem w SIS wpisu 

nie wystąpiła luka czasowa. Powinno to 

zapewnić skuteczne egzekwowanie 

zakazów wjazdu na zewnętrznych 

przejściach granicznych, faktycznie 

uniemożliwiając ponowny wjazd do strefy 

Schengen. 

_________________  

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie wspólnych norm i 

procedur stosowanych przez państwa 

członkowskie w odniesieniu do powrotów 

nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich (Dz.U. L 348 z 

24.12.2008, s. 98). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  168 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Większy stopień skuteczności, 

harmonizacji i spójności można osiągnąć 

poprzez wprowadzenie obowiązku 

wpisywania do SIS wszystkich zakazów 

wjazdu wydanych przez właściwe organy 

(20) Większy stopień skuteczności, 

harmonizacji i spójności można osiągnąć 

poprzez wprowadzenie obowiązku 

wpisywania do SIS wszystkich zakazów 

wjazdu wydanych przez właściwe organy 
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państw członkowskich zgodnie z 

procedurami zgodnymi z dyrektywą 

2008/115/WE47 oraz ustanowienie 

wspólnych zasad dotyczących 

dokonywania takich wpisów w następstwie 

powrotu nielegalnie przebywającego 

obywatela państwa trzeciego. Państwa 

członkowskie powinny podjąć wszelkie 

niezbędne kroki w celu zapewnienia, by 

między wyjazdem obywatela państwa 

trzeciego a aktywowaniem w SIS wpisu 

nie wystąpiła luka czasowa. Powinno to 

zapewnić skuteczne egzekwowanie 

zakazów wjazdu na zewnętrznych 

przejściach granicznych, faktycznie 

uniemożliwiając ponowny wjazd do strefy 

Schengen. 

państw członkowskich zgodnie z 

procedurami zgodnymi z dyrektywą 

2008/115/WE47 i w pełnym poszanowaniu 

praw podstawowych, a zwłaszcza zasady 

non-refoulement, oraz ustanowienie 

wspólnych zasad dotyczących 

dokonywania takich wpisów w następstwie 

powrotu przebywającego w 

nieuregulowanej sytuacji obywatela 

państwa trzeciego. Państwa członkowskie 

powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki 

w celu zapewnienia, by między wyjazdem 

obywatela państwa trzeciego a 

aktywowaniem w SIS wpisu nie wystąpiła 

luka czasowa. Powinno to zapewnić 

skuteczne egzekwowanie zakazów wjazdu 

na zewnętrznych przejściach granicznych, 

faktycznie uniemożliwiając ponowny 

wjazd do strefy Schengen. 

_________________ _________________ 

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Większy stopień skuteczności, 

harmonizacji i spójności można osiągnąć 

poprzez wprowadzenie obowiązku 

wpisywania do SIS wszystkich zakazów 

wjazdu wydanych przez właściwe organy 

państw członkowskich zgodnie z 

procedurami zgodnymi z dyrektywą 

(20) Większy stopień skuteczności, 

harmonizacji i spójności można osiągnąć 

poprzez wprowadzenie obowiązku 

wpisywania do SIS wszystkich zakazów 

wjazdu wydanych przez właściwe organy 

państw członkowskich zgodnie z 

procedurami zgodnymi z dyrektywą 
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2008/115/WE47 oraz ustanowienie 

wspólnych zasad dotyczących 

dokonywania takich wpisów w następstwie 

powrotu nielegalnie przebywającego 

obywatela państwa trzeciego. Państwa 

członkowskie powinny podjąć wszelkie 

niezbędne kroki w celu zapewnienia, by 

między wyjazdem obywatela państwa 

trzeciego a aktywowaniem w SIS wpisu 

nie wystąpiła luka czasowa. Powinno to 

zapewnić skuteczne egzekwowanie 

zakazów wjazdu na zewnętrznych 

przejściach granicznych, faktycznie 

uniemożliwiając ponowny wjazd do strefy 

Schengen. 

2008/115/WE47 oraz ustanowienie 

wspólnych zasad dotyczących 

dokonywania takich wpisów w następstwie 

powrotu przebywającego w 

nieuregulowanej sytuacji obywatela 

państwa trzeciego. Państwa członkowskie 

powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki 

w celu zapewnienia, by między wyjazdem 

obywatela państwa trzeciego a 

aktywowaniem w SIS wpisu nie wystąpiła 

luka czasowa. Powinno to zapewnić 

skuteczne egzekwowanie zakazów wjazdu 

na zewnętrznych przejściach granicznych, 

faktycznie uniemożliwiając ponowny 

wjazd do strefy Schengen. 

_________________ _________________ 

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie wspólnych norm i procedur 

stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana sformułowania ze względów technicznych. 

 

Poprawka  170 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Niniejsze rozporządzenie powinno 

określać bezwzględnie obowiązujące 

przepisy w sprawie konsultacji organów 

krajowych w przypadku, gdy obywatel 

państwa trzeciego posiada lub może 

uzyskać ważny dokument pobytowy lub 

inne zezwolenie na pobyt lub prawo 

(21) Niniejsze rozporządzenie powinno 

określać bezwzględnie obowiązujące 

przepisy w sprawie konsultacji organów 

krajowych w przypadku, gdy obywatel 

państwa trzeciego posiada lub może 

uzyskać ważny dokument pobytowy lub 

inne zezwolenie na pobyt lub prawo 
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pobytu przyznane w jednym państwie 

członkowskim, a inne państwo 

członkowskie zamierza dokonać lub już 

dokonało wpisu dotyczącego zakazu 

wjazdu i pobytu obejmującego danego 

obywatela państwa trzeciego. W takich 

sytuacjach straż graniczna, policja i organy 

imigracyjne miewają duże wątpliwości. 

Należy zatem ustanowić obowiązkowe 

ramy prawne szybkiej konsultacji z 

konkretnymi wynikami, aby uniknąć 

sytuacji, w której osoba stanowiąca 

zagrożenie może wjechać do strefy 

Schengen. 

pobytu przyznane w jednym państwie 

członkowskim, a inne państwo 

członkowskie zamierza dokonać lub już 

dokonało wpisu dotyczącego zakazu 

wjazdu i pobytu obejmującego danego 

obywatela państwa trzeciego. W takich 

sytuacjach straż graniczna, policja i organy 

imigracyjne miewają duże wątpliwości. 

Należy zatem ustanowić obowiązkowe 

ramy szybkiej konsultacji z konkretnymi 

wynikami, aby osoby uprawnione do 

legalnego pobytu w UE były uprawnione 

do wjazdu do UE bez trudności, a osobom, 

które nie są uprawnione do wjazdu do 

UE, wjazd ten uniemożliwiono. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Motyw powinien pozostać neutralny w odniesieniu do wyników dyskusji między państwami 

członkowskimi. W niektórych przypadkach dana osoba otrzyma zezwolenie na pobyt. W 

innych przypadkach wobec danej osoby może zostać utrzymany zakaz wjazdu. 

 

Poprawka  171 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne organów 

zaangażowanych w przetwarzanie danych 

dotyczących osób fizycznych do różnych 

celów, należy dostosować maksymalny 

okres przechowywania wpisów 

dotyczących odmowy wjazdu i pobytu do 

maksymalnej długości zakazów wjazdu 

wydanych zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. 
Okres przechowywania wpisów 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Okres przechowywania wpisów 

dotyczących osób powinien zatem wynosić 

maksymalnie trzy lata. Obowiązuje ogólna 

zasada, że wpisy dotyczące osób powinny 

być automatycznie usuwane z SIS po 

upływie trzech lat. Decyzje o zachowaniu 

wpisów powinny być podejmowane na 

podstawie wszechstronnej indywidualnej 

oceny. Państwa członkowskie powinny w 

ciągu określonego okresu zweryfikować 

wpisy dotyczące osób, a ponadto 
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dotyczących osób powinien zatem wynosić 

maksymalnie pięć lat. Obowiązuje ogólna 

zasada, że wpisy dotyczące osób powinny 

być automatycznie usuwane z SIS po 

upływie pięciu lat. Decyzje o zachowaniu 

wpisów powinny być podejmowane na 

podstawie wszechstronnej indywidualnej 

oceny. Państwa członkowskie powinny w 

ciągu określonego okresu zweryfikować 

wpisy dotyczące osób, a ponadto 

prowadzić statystyki dotyczące liczby 

wpisów dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 

prowadzić statystyki dotyczące liczby 

wpisów dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne organów zaangażowanych 

w przetwarzanie danych dotyczących osób 

fizycznych do różnych celów, należy 

dostosować maksymalny okres 

przechowywania wpisów dotyczących 

odmowy wjazdu i pobytu do maksymalnej 

długości zakazów wjazdu wydanych 

zgodnie z procedurami zgodnymi z 

dyrektywą 2008/115/WE. Okres 

przechowywania wpisów dotyczących 

osób powinien zatem wynosić 

maksymalnie pięć lat. Obowiązuje ogólna 

zasada, że wpisy dotyczące osób powinny 

być automatycznie usuwane z SIS po 

upływie pięciu lat. Decyzje o zachowaniu 

wpisów powinny być podejmowane na 

podstawie wszechstronnej indywidualnej 

oceny. Państwa członkowskie powinny w 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne organów zaangażowanych 

w przetwarzanie danych dotyczących osób 

fizycznych do różnych celów, należy 

odróżnić wpisy dotyczące odmowy wjazdu 

dodane na mocy art. 11 dyrektywy 

2008/115/WE, które można przechowywać 

maksymalnie przez 5 lat zgodnie z 

maksymalnym okresem przechowywania 

wpisów dotyczących odmowy wjazdu 

wydanych zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, od 

innych wpisów niniejszego instrumentu, 

których okres przechowywania powinien 
wynosić trzy lata. Obowiązuje ogólna 

zasada, że wpisy dotyczące osób powinny 

być automatycznie usuwane z SIS po 

upływie – odpowiednio – pięciu lub trzech 

lat. Decyzje o zachowaniu wpisów 
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ciągu określonego okresu zweryfikować 

wpisy dotyczące osób, a ponadto 

prowadzić statystyki dotyczące liczby 

wpisów dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 

powinny być podejmowane na podstawie 

wszechstronnej indywidualnej oceny. 

Państwa członkowskie powinny w ciągu 

określonego okresu zweryfikować wpisy 

dotyczące osób, a ponadto prowadzić 

statystyki dotyczące liczby wpisów 

dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 

Or. fr 

 

Poprawka  173 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne organów 

zaangażowanych w przetwarzanie danych 

dotyczących osób fizycznych do różnych 

celów, należy dostosować maksymalny 

okres przechowywania wpisów 

dotyczących odmowy wjazdu i pobytu do 

maksymalnej długości zakazów wjazdu 

wydanych zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. 

Okres przechowywania wpisów 

dotyczących osób powinien zatem wynosić 

maksymalnie pięć lat. Obowiązuje ogólna 

zasada, że wpisy dotyczące osób powinny 

być automatycznie usuwane z SIS po 

upływie pięciu lat. Decyzje o zachowaniu 

wpisów powinny być podejmowane na 

podstawie wszechstronnej indywidualnej 

oceny. Państwa członkowskie powinny w 

ciągu określonego okresu zweryfikować 

wpisy dotyczące osób, a ponadto 

prowadzić statystyki dotyczące liczby 

wpisów dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 

(23) Wpisów nie należy przechowywać 

w SIS dłużej, niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, w jakich zostały 

dodane. Dlatego też należy utrzymać 

przegląd konieczności wpisu po upływie 

trzech lat. Obowiązuje ogólna zasada, że 

wpisy dotyczące osób powinny być 

automatycznie usuwane z SIS jak tylko nie 

są już konieczne lub po upływie trzech lat. 

Decyzje o zachowaniu wpisów powinny 

być podejmowane na podstawie 

wszechstronnej indywidualnej oceny. 

Państwa członkowskie powinny w ciągu 

określonego okresu zweryfikować wpisy 

dotyczące osób, a ponadto prowadzić 

statystyki dotyczące liczby wpisów 

dotyczących osób, których okres 

przechowywania został przedłużony. 



 

PE609.653v01-00 30/190 AM\1134513PL.docx 

PL 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 wpisy w SIS powinny być przechowywane tylko tak długo, jak będą 

one konieczne. Komisji nie przedstawia innego uzasadnienia dla przedłużenia okresu 

przechowywania niż zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Nie jest to odpowiednie 

uzasadnienie. Motyw 29 stanowi, że „państwa członkowskie regularnie przedłużają termin 

ważności wpisów dotyczących osób [...]”. W celu uniknięcia nadmiernego obciążania SIS i 

aby zapewnić, że dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne, 

państwa członkowskie powinny przeprowadzać przegląd wpisów po upływie 3 lat. 

 

Poprawka  174 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Wprowadzenie i wydłużenie 

terminu ważności wpisu w SIS powinno 

podlegać wymogowi zachowania 

niezbędnej proporcjonalności oraz 

zbadaniu, czy konkretny przypadek jest 

adekwatny, odpowiedni i wystarczająco 

ważny, aby dokonać wpisu w SIS. W 

przypadku przestępstw, o których mowa w 

art. 1, 2, 3 i 4 decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 

terroryzmu49, zawsze należy dokonywać 

wpisu dotyczącego obywateli państw 

trzecich do celów odmowy wjazdu i 

pobytu, uwzględniając wysoki poziom 

zagrożenia i ogólne negatywne skutki, 

jakie takie działania mogą spowodować. 

(24) Wprowadzenie i wydłużenie 

terminu ważności wpisu w SIS powinno 

podlegać wymogowi zachowania 

niezbędnej proporcjonalności oraz 

zbadaniu, czy konkretny przypadek jest 

adekwatny, odpowiedni i wystarczająco 

ważny, aby dokonać wpisu w SIS. W 

przypadku przestępstw, o których mowa w 

art. 3, 4, 12 i 14 dyrektywy (UE) 2017/54 

w sprawie zwalczania terroryzmu, zawsze 

należy dokonywać wpisu, gdyż chodzi o 

bardzo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa publicznego i 

integralności życia poszczególnych osób 

oraz dla społeczeństwa.  

_________________  

49 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Odniesienie do starej decyzji ramowej zostało zaktualizowane – obecnie jest to odniesienie do 

nowej dyrektywy, podano również numery odnośnych artykułów. Ponadto motyw został 

dostosowany w większym stopniu do motywu 30 z rozporządzenia o współpracy policyjnej i 

sądowej. 

 

Poprawka  175 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Wprowadzenie i wydłużenie 

terminu ważności wpisu w SIS powinno 

podlegać wymogowi zachowania 

niezbędnej proporcjonalności oraz 

zbadaniu, czy konkretny przypadek jest 

adekwatny, odpowiedni i wystarczająco 

ważny, aby dokonać wpisu w SIS. W 

przypadku przestępstw, o których mowa w 

art. 1, 2, 3 i 4 decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 

terroryzmu49, zawsze należy dokonywać 

wpisu dotyczącego obywateli państw 

trzecich do celów odmowy wjazdu i 

pobytu, uwzględniając wysoki poziom 

zagrożenia i ogólne negatywne skutki, 

jakie takie działania mogą spowodować. 

(24) Wprowadzenie i wydłużenie 

terminu ważności wpisu w SIS powinno 

podlegać wymogowi zachowania 

niezbędnej proporcjonalności oraz 

zbadaniu, czy konkretny przypadek jest 

adekwatny, odpowiedni i wystarczająco 

ważny, aby dokonać wpisu w SIS. W 

przypadku przestępstw, o których mowa w 

dyrektywie (UE) 2017/541, zawsze należy 

dokonywać wpisu do celów odmowy 

wjazdu i pobytu dotyczącego obywateli 

państw trzecich, skazanych za takie 

przestępstwa, uwzględniając wysoki 

poziom zagrożenia i ogólne negatywne 

skutki, jakie takie działania mogą 

spowodować. 

_________________  

49 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  176 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Kluczowe znaczenie ma 

integralność danych SIS. Należy zatem 

zapewnić odpowiednie zabezpieczenia 

podczas przetwarzania danych SIS na 

szczeblu centralnym i krajowym w celu 

zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

danych. Organy uczestniczące w 

przetwarzaniu danych powinny być objęte 

wymogami bezpieczeństwa określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu i podlegać 

jednolitej procedurze zgłaszania 

incydentów. 

(25) Kluczowe znaczenie ma 

integralność danych SIS. Należy zatem 

zapewnić odpowiednie zabezpieczenia 

podczas przetwarzania danych SIS na 

szczeblu centralnym i krajowym w celu 

zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

danych. Organy uczestniczące w 

przetwarzaniu danych powinny być objęte 

wymogami bezpieczeństwa określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu, odpowiednio 

przeszkolone w tym celu, podlegać 

jednolitej procedurze zgłaszania 

incydentów, a także być poinformowane o 

przestępstwach i ewentualnych sankcjach 

karnych w tej dziedzinie. 

Or. fr 

 

Poprawka  177 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Dane przetwarzane w SIS na użytek 

niniejszego rozporządzenia nie powinny 

być przekazywane ani udostępniane 

państwom trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

(26) Dane przetwarzane w SIS oraz 

powiązane informacje uzupełniające 

wymieniane na użytek niniejszego 

rozporządzenia nie powinny być 

przekazywane ani udostępniane państwom 

trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  178 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Dane przetwarzane w SIS na użytek 

niniejszego rozporządzenia nie powinny 

być przekazywane ani udostępniane 

państwom trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

(26) Dane przetwarzane w SIS na użytek 

niniejszego rozporządzenia nie powinny 

być przekazywane ani udostępniane 

państwom trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym, chyba że jest to 

absolutnie konieczne. 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby zwiększyć skuteczność prac 

organów imigracyjnych dotyczących 

podejmowania decyzji w sprawie prawa 

obywateli państw trzecich do wjazdu i 

pobytu na terytorium państw 

członkowskich oraz powrotu nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich, 

należy przyznać tym organom dostęp do 

SIS na mocy niniejszego rozporządzenia. 

(27) Aby zwiększyć skuteczność prac 

organów imigracyjnych dotyczących 

podejmowania decyzji w sprawie prawa 

obywateli państw trzecich do wjazdu i 

pobytu na terytorium państw 

członkowskich oraz powrotu 

przebywających w nieuregulowanej 

sytuacji obywateli państw trzecich, należy 

przyznać tym organom dostęp do SIS na 

mocy niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) 50 Rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

organy państw członkowskich na mocy 

(28) 50 Rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

organy państw członkowskich na mocy 
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niniejszego rozporządzenia, gdy dyrektywa 

(UE) 2016/68051 nie ma zastosowania. 

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady52 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

instytucje i organy unijne podczas 

wykonywania przez nie swoich 

obowiązków na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W razie potrzeby przepisy 

określone w dyrektywie (UE) 2016/680, 

rozporządzeniu (UE) 2016/679 i 

rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 powinny 

zostać doprecyzowane w niniejszym 

rozporządzeniu. W odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych przez 

Europol zastosowanie ma rozporządzenie 

(UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Ścigania53 (rozporządzenie w sprawie 

Europolu). 

niniejszego rozporządzenia, gdy dyrektywa 

(UE) 2016/68051 nie ma zastosowania. 

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady52 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

instytucje i organy unijne podczas 

wykonywania przez nie swoich 

obowiązków na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W razie potrzeby przepisy 

określone w dyrektywie (UE) 2016/680, 

rozporządzeniu (UE) 2016/679 i 

rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 powinny 

zostać doprecyzowane w niniejszym 

rozporządzeniu. 

_________________ _________________ 

50 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

50 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

oraz w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 

89). 

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

oraz w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 

89). 

52 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

52 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
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grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

53 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 

dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 

Unii Europejskiej ds. Współpracy 

Organów Ścigania (Europol), zastępujące i 

uchylające decyzje Rady 

2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 

2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 

25.5.2016, s. 53). 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

To zdanie jest zbędne. 

 

Poprawka  181 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) 50 Rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

organy państw członkowskich na mocy 

niniejszego rozporządzenia, gdy dyrektywa 

(UE) 2016/68051 nie ma zastosowania. 

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady52 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

instytucje i organy unijne podczas 

wykonywania przez nie swoich 

obowiązków na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W razie potrzeby przepisy 

określone w dyrektywie (UE) 2016/680, 

(28) 50 Rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

organy państw członkowskich na mocy 

niniejszego rozporządzenia, gdy dyrektywa 

(UE) 2016/68051 nie ma zastosowania. 

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady52 

powinno mieć zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

instytucje i organy unijne podczas 

wykonywania przez nie swoich 

obowiązków na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych przez 
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rozporządzeniu (UE) 2016/679 i 

rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 powinny 

zostać doprecyzowane w niniejszym 

rozporządzeniu. W odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych przez 

Europol zastosowanie ma rozporządzenie 

(UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Ścigania553 (rozporządzenie w sprawie 

Europolu). 

Europol zastosowanie ma rozporządzenie 

(UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii 

Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Ścigania553 (rozporządzenie w sprawie 

Europolu). 

_________________ _________________ 

50 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

50 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

oraz w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 

89). 

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

oraz w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 

89). 

52 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

52 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

53 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 

dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 

Unii Europejskiej ds. Współpracy 

Organów Ścigania (Europol), zastępujące i 

53 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 

dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 

Unii Europejskiej ds. Współpracy 

Organów Ścigania (Europol), zastępujące i 
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uchylające decyzje Rady 

2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 

2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 

25.5.2016, s. 53). 

uchylające decyzje Rady 

2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 

2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 

25.5.2016, s. 53). 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Niezależne krajowe organy 

nadzorcze powinny monitorować zgodność 

z prawem przetwarzania danych 

osobowych przez państwa członkowskie w 

odniesieniu do niniejszego rozporządzenia. 

Należy ustanowić prawa dostępu do 

danych osobowych przechowywanych w 

SIS, ich poprawiania i usuwania 

przysługujące osobom, których dane 

dotyczą, oraz późniejsze środki zaradcze 

możliwe do uzyskania przed sądami 

krajowymi i wzajemne uznawanie 

orzeczeń sądowych. Właściwe jest zatem 

wymaganie rocznych danych 

statystycznych od państw członkowskich. 

(31) Niezależne krajowe organy 

nadzorcze powinny monitorować zgodność 

z prawem przetwarzania danych 

osobowych przez państwa członkowskie w 

odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, 

w tym także w odniesieniu do wymiany i 

późniejszego przetwarzania informacji 

uzupełniających. Należy ustanowić prawa 

dostępu do danych osobowych 

przechowywanych w SIS, ich poprawiania, 

kasowania i usuwania, a także prawo do 

odszkodowania przysługujące osobom, 

których dane dotyczą, oraz późniejsze 

środki zaradcze możliwe do uzyskania 

przed sądami krajowymi i wzajemne 

uznawanie orzeczeń sądowych. Właściwe 

jest zatem wymaganie od państw 

członkowskich, aby opracowały 

standardowy system statystyczny do 

składania rocznych sprawozdań za 

pośrednictwem mechanizmu współpracy 

krajowych organów kontroli i 

Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych. 

Or. fr 

 

Poprawka  183 
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Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Niezależne krajowe organy 

nadzorcze powinny monitorować zgodność 

z prawem przetwarzania danych 

osobowych przez państwa członkowskie w 

odniesieniu do niniejszego rozporządzenia. 

Należy ustanowić prawa dostępu do 

danych osobowych przechowywanych w 

SIS, ich poprawiania i usuwania 

przysługujące osobom, których dane 

dotyczą, oraz późniejsze środki zaradcze 

możliwe do uzyskania przed sądami 

krajowymi i wzajemne uznawanie 

orzeczeń sądowych. Właściwe jest zatem 

wymaganie rocznych danych 

statystycznych od państw członkowskich. 

(31) Niezależne krajowe organy 

nadzorcze powinny monitorować zgodność 

z prawem przetwarzania danych 

osobowych przez państwa członkowskie w 

odniesieniu do niniejszego rozporządzenia 

i powinno się im przydzielić odpowiednie 

środki umożliwiające wykonanie tego 

zadania. Należy ustanowić prawa osób, 

których dane dotyczą, odnośnie do 
dostępu do danych osobowych 

przechowywanych w SIS, ich poprawiania 

i usuwania, liczby spraw wniesionych do 

sądów krajowych oraz późniejszych 

środków zaradczych, a także wzajemne 

uznawanie orzeczeń sądowych. Właściwe 

jest zatem wymaganie rocznych danych 

statystycznych od państw członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe organy nadzoru powinny dysponować wystarczającymi zasobami, aby móc 

właściwie nadzorować przetwarzanie danych osobowych w państwach członkowskich. Ważne 

jest również zbieranie informacji na temat liczby spraw wniesionych do sądu w odniesieniu 

do przetwarzania danych w ramach SIS. 

 

Poprawka  184 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

skreśla się 
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współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu 

Migrantów, należy przyznać Europolowi 

dostęp do tej kategorii wpisów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Europejskie Centrum Zwalczania 

Przemytu Migrantów działające przy 

Europolu odgrywa ważną rolę 

strategiczną w zwalczaniu ułatwiania 

nielegalnej migracji, należy więc zapewnić 

mu dostęp do wpisów dotyczących osób, 

którym odmówiono wjazdu lub pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego z 

powodów naruszenia przepisów prawa 

karnego lub nieprzestrzegania warunków 

dotyczących wjazdu i pobytu. 

Or. fr 

 

Poprawka  185 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu 

Migrantów, należy przyznać Europolowi 

dostęp do tej kategorii wpisów określonych 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, 

należy przyznać Europolowi dostęp do tej 

kategorii wpisów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. 
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w niniejszym rozporządzeniu. Europejskie 

Centrum Zwalczania Przemytu 

Migrantów działające przy Europolu 

odgrywa ważną rolę strategiczną w 

zwalczaniu ułatwiania nielegalnej 

migracji, należy więc zapewnić mu dostęp 

do wpisów dotyczących osób, którym 

odmówiono wjazdu lub pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego z 

powodów naruszenia przepisów prawa 

karnego lub nieprzestrzegania warunków 

dotyczących wjazdu i pobytu. 

Or. en 

 

Poprawka  186 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, 

należy przyznać Europolowi dostęp do tej 

kategorii wpisów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Europejskie 

Centrum Zwalczania Przemytu 

Migrantów działające przy Europolu 

odgrywa ważną rolę strategiczną w 

zwalczaniu ułatwiania nielegalnej 

migracji, należy więc zapewnić mu dostęp 

do wpisów dotyczących osób, którym 

odmówiono wjazdu lub pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego z 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, 

należy przyznać Europolowi dostęp do tej 

kategorii wpisów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. 
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powodów naruszenia przepisów prawa 

karnego lub nieprzestrzegania warunków 

dotyczących wjazdu i pobytu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie jest jasne, na jakiej podstawie Komisja wychodzi z założenia, że te osoby objęte zakazem 

wjazdu mają związek z ułatwianiem nielegalnej migracji. Nie powinno się wspierać tej formy 

profilowania. 

 

Poprawka  187 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, 

należy przyznać Europolowi dostęp do tej 

kategorii wpisów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Europejskie 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów 

działające przy Europolu odgrywa ważną 

rolę strategiczną w zwalczaniu ułatwiania 

nielegalnej migracji, należy więc zapewnić 

mu dostęp do wpisów dotyczących osób, 

którym odmówiono wjazdu lub pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego z 

powodów naruszenia przepisów prawa 

karnego lub nieprzestrzegania warunków 

dotyczących wjazdu i pobytu. 

(33) Rozporządzenie (UE) 2016/794 

(rozporządzenie w sprawie Europolu) 

stanowi, że Europol wspiera i wzmacnia 

działania prowadzone przez właściwe 

organy państw członkowskich oraz 

współpracę między tymi organami w 

zakresie zwalczania terroryzmu i 

poważnych przestępstw oraz zapewnia 

analizę i oceny zagrożeń. Aby ułatwić 

Europolowi wykonywanie jego zadań, w 

szczególności w ramach Europejskiego 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, 

należy przyznać Europolowi dostęp do tej 

kategorii wpisów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Europejskie 

Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów 

działające przy Europolu odgrywa ważną 

rolę strategiczną w zwalczaniu ułatwiania 

nielegalnej migracji, należy więc zapewnić 

mu dostęp do wpisów dotyczących osób, 

którym odmówiono wjazdu lub pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego w 

oparciu o restrykcyjne środki lub z 

powodów naruszenia przepisów prawa 

karnego lub nieprzestrzegania warunków 

dotyczących wjazdu i pobytu. 
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Or. fr 

 

Poprawka  188 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Aby zniwelować luki w 

informacjach udostępnianych na temat 

terroryzmu, w szczególności na temat 

zagranicznych bojowników 

terrorystycznych – w przypadku gdy 

niezbędne jest monitorowanie sposobu, w 

jaki się przemieszczają – państwa 

członkowskie powinny udostępniać 

Europolowi informacje na temat działań 

związanych z terroryzmem równolegle z 

wprowadzaniem wpisów do SIS, a także 

informacje o trafieniach i powiązane 

informacje. Powinno to umożliwić 

Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu działającemu przy Europolu 

sprawdzenie, czy istnieją jakiekolwiek 

dodatkowe informacje kontekstowe 

dostępne w bazach danych Europolu oraz 

dostarczenie wysokiej jakości analizy 

przyczyniającej się do zakłócenia sieci 

terrorystycznej i, w miarę możliwości, 

zapobiegającej jej atakom. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Cały motyw powinien znaleźć się w rozporządzeniu w sprawie Europolu, nie zaś w 

rozporządzeniu dotyczącym SIS. Zobowiązania państw członkowskich do dzielenia się 

informacjami z Europolem nie wchodzą w zakres rozporządzenia SIS. 

 

Poprawka  189 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 



 

AM\1134513PL.docx 43/190 PE609.653v01-00 

 PL 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Aby zniwelować luki w 

informacjach udostępnianych na temat 

terroryzmu, w szczególności na temat 

zagranicznych bojowników 

terrorystycznych – w przypadku gdy 

niezbędne jest monitorowanie sposobu, w 

jaki się przemieszczają – państwa 

członkowskie powinny udostępniać 

Europolowi informacje na temat działań 

związanych z terroryzmem równolegle z 

wprowadzaniem wpisów do SIS, a także 

informacje o trafieniach i powiązane 

informacje. Powinno to umożliwić 

Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu działającemu przy Europolu 

sprawdzenie, czy istnieją jakiekolwiek 

dodatkowe informacje kontekstowe 

dostępne w bazach danych Europolu oraz 

dostarczenie wysokiej jakości analizy 

przyczyniającej się do zakłócenia sieci 

terrorystycznej i, w miarę możliwości, 

zapobiegającej jej atakom. 

(34) Aby zniwelować luki w 

informacjach udostępnianych na temat 

terroryzmu, w szczególności na temat 

zagranicznych bojowników 

terrorystycznych – w przypadku gdy 

niezbędne jest monitorowanie sposobu, w 

jaki się przemieszczają – państwa 

członkowskie powinny udostępniać 

Europolowi informacje na temat działań 

związanych z terroryzmem równolegle z 

wprowadzaniem wpisów do SIS, a także 

informacje o trafieniach i powiązane 

informacje oraz informacje w przypadku 

niewykonania wpisu. Powinno to 

umożliwić Europejskiemu Centrum ds. 

Zwalczania Terroryzmu działającemu przy 

Europolu sprawdzenie, czy istnieją 

jakiekolwiek dodatkowe informacje 

kontekstowe dostępne w bazach danych 

Europolu oraz dostarczenie wysokiej 

jakości analizy przyczyniającej się do 

zakłócenia sieci terrorystycznej i, w miarę 

możliwości, zapobiegającej jej atakom. 

Or. fr 

 

Poprawka  190 

Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Aby zniwelować luki w 

informacjach udostępnianych na temat 

terroryzmu, w szczególności na temat 

zagranicznych bojowników 

terrorystycznych – w przypadku gdy 

niezbędne jest monitorowanie sposobu, w 

jaki się przemieszczają – państwa 

członkowskie powinny udostępniać 

(34) Aby zniwelować luki w 

informacjach udostępnianych na temat 

terroryzmu, w szczególności na temat 

zagranicznych bojowników 

terrorystycznych – w przypadku gdy 

niezbędne jest monitorowanie sposobu, w 

jaki się przemieszczają – państwa 

członkowskie powinny udostępniać 
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Europolowi informacje na temat działań 

związanych z terroryzmem równolegle z 

wprowadzaniem wpisów do SIS, a także 

informacje o trafieniach i powiązane 

informacje. Powinno to umożliwić 

Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu działającemu przy Europolu 

sprawdzenie, czy istnieją jakiekolwiek 

dodatkowe informacje kontekstowe 

dostępne w bazach danych Europolu oraz 

dostarczenie wysokiej jakości analizy 

przyczyniającej się do zakłócenia sieci 

terrorystycznej i, w miarę możliwości, 

zapobiegającej jej atakom. 

Europolowi informacje na temat działań 

związanych z terroryzmem równolegle z 

wprowadzaniem wpisów do SIS, a także 

informacje o trafieniach i powiązane 

informacje. Powinno to umożliwić 

Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu działającemu przy Europolu 

niezwłoczne sprawdzenie, czy istnieją 

jakiekolwiek dodatkowe informacje 

kontekstowe dostępne w bazach danych 

Europolu oraz dostarczenie wysokiej 

jakości analizy przyczyniającej się do 

zakłócenia sieci terrorystycznej i, w miarę 

możliwości, zapobiegającej jej atakom. 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Konieczne jest również określenie 

jasnych zasad dla Europolu dotyczących 

przetwarzania i pobierania danych SIS w 

celu umożliwienia kompleksowego 

wykorzystania SIS, pod warunkiem że 

normy ochrony danych są przestrzegane 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i 

rozporządzeniem (UE) 2016/794. Jeżeli w 

wyniku wyszukiwania w SIS Europol 

wykryje istnienie wpisu dokonanego przez 

państwo członkowskie, wówczas nie może 

podjąć wymaganego działania. Dlatego 

należy poinformować dane państwo 

członkowskie, umożliwiając mu podjęcie 

odpowiednich działań następczych. 

(35) Konieczne jest również określenie 

jasnych zasad dla Europolu dotyczących 

przetwarzania i pobierania danych SIS w 

celu umożliwienia jak najbardziej 

kompleksowego wykorzystania SIS, pod 

warunkiem że normy ochrony danych są 

przestrzegane zgodnie z prawem unijnym. 

Jeżeli w wyniku wyszukiwania w SIS 

Europol wykryje istnienie wpisu 

dokonanego przez państwo członkowskie, 

wówczas nie może podjąć wymaganego 

działania. Dlatego należy niezwłocznie 

poinformować dane państwo 

członkowskie, umożliwiając mu podjęcie 

odpowiednich działań następczych. 

Or. en 

 

Poprawka  192 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/162454 

stanowi, że na potrzeby niniejszego 

rozporządzenia przyjmujące państwo 

członkowskie upoważnia członków 

zespołów Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej lub zespołów składających 

się z personelu realizującego zadania w 

dziedzinie powrotów, rozmieszczonych 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, do korzystania z 

europejskich baz danych, w przypadku gdy 

konsultacje te są niezbędne do realizacji 

celów operacyjnych określonych w planie 

operacyjnym w odniesieniu do odpraw 

granicznych, ochrony granic i powrotów. 

Inne istotne agencje unijne, w 

szczególności Europejski Urząd Wsparcia 

w dziedzinie Azylu i Europol, również 

mogą rozmieszczać – w ramach zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami – 

swoich ekspertów, którzy nie są 

pracownikami tych agencji unijnych. 

Celem rozmieszczenia zespołów 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej, zespołów składających się z 

personelu realizującego zadania w 

dziedzinie powrotów oraz zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami 

jest zapewnienie wzmocnienia 

technicznego i operacyjnego 

wnioskujących państw członkowskich, 

zwłaszcza tych zmagających się z 

nieproporcjonalnymi wyzwaniami 

migracyjnymi. Realizacja zadań 

przypisanych zespołom Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

zespołom składającym się z personelu 

realizującego zadania w dziedzinie 

powrotów oraz zespołom wspierającym 

zarządzanie migracjami wymaga dostępu 

skreśla się 
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do SIS za pośrednictwem interfejsu 

technicznego łączącego Europejską 

Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

z centralnym SIS. Jeżeli w wyniku 

wyszukiwania w SIS zespoły pracowników 

wykryją istnienie wpisu dokonanego przez 

państwo członkowskie, wówczas członek 

zespołu lub personelu nie może podjąć 

wymaganego działania, chyba że został do 

tego upoważniony przez przyjmujące 

państwo członkowskie. Dlatego należy 

poinformować dane państwa 

członkowskie, umożliwiając im podjęcie 

odpowiednich działań następczych. 

_________________  

54 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

863/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 

2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE 

(Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  193 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/162454 

stanowi, że na potrzeby niniejszego 

rozporządzenia przyjmujące państwo 

członkowskie upoważnia członków 

zespołów Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej lub zespołów składających 

(36) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/162454 

stanowi, że na potrzeby niniejszego 

rozporządzenia przyjmujące państwo 

członkowskie upoważnia członków 

zespołów Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej, rozmieszczonych przez 
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się z personelu realizującego zadania w 

dziedzinie powrotów, rozmieszczonych 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, do korzystania z 

europejskich baz danych, w przypadku gdy 

konsultacje te są niezbędne do realizacji 

celów operacyjnych określonych w planie 

operacyjnym w odniesieniu do odpraw 

granicznych, ochrony granic i powrotów. 

Inne istotne agencje unijne, w 

szczególności Europejski Urząd Wsparcia 

w dziedzinie Azylu i Europol, również 

mogą rozmieszczać – w ramach zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami – 

swoich ekspertów, którzy nie są 

pracownikami tych agencji unijnych. 

Celem rozmieszczenia zespołów 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej, zespołów składających się z 

personelu realizującego zadania w 

dziedzinie powrotów oraz zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami jest 

zapewnienie wzmocnienia technicznego i 

operacyjnego wnioskujących państw 

członkowskich, zwłaszcza tych 

zmagających się z nieproporcjonalnymi 

wyzwaniami migracyjnymi. Realizacja 

zadań przypisanych zespołom Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zespołom 

składającym się z personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów oraz 

zespołom wspierającym zarządzanie 

migracjami wymaga dostępu do SIS za 

pośrednictwem interfejsu technicznego 

łączącego Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej z centralnym 

SIS. Jeżeli w wyniku wyszukiwania w SIS 

zespoły pracowników wykryją istnienie 

wpisu dokonanego przez państwo 

członkowskie, wówczas członek zespołu 

lub personelu nie może podjąć 

wymaganego działania, chyba że został do 

tego upoważniony przez przyjmujące 

państwo członkowskie. Dlatego należy 

poinformować dane państwa 

członkowskie, umożliwiając im podjęcie 

odpowiednich działań następczych. 

Europejską Agencję Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej, do korzystania z 

europejskich baz danych, w przypadku gdy 

konsultacje te są niezbędne do realizacji 

celów operacyjnych określonych w planie 

operacyjnym w odniesieniu do odpraw 

granicznych, ochrony granic i powrotów. 

Inne istotne agencje unijne, w 

szczególności Europejski Urząd Wsparcia 

w dziedzinie Azylu i Europol, również 

mogą rozmieszczać – w ramach zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami – 

swoich ekspertów, którzy nie są 

pracownikami tych agencji unijnych. 

Celem rozmieszczenia zespołów 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami jest zapewnienie 

wzmocnienia technicznego i operacyjnego 

wnioskujących państw członkowskich, 

zwłaszcza tych zmagających się z 

nieproporcjonalnymi wyzwaniami 

migracyjnymi. Realizacja zadań 

przypisanych zespołom Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 

zespołom wspierającym zarządzanie 

migracjami wymaga dostępu do SIS za 

pośrednictwem interfejsu technicznego 

łączącego Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej z centralnym 

SIS. Jeżeli w wyniku wyszukiwania w SIS 

zespoły pracowników wykryją istnienie 

wpisu dokonanego przez państwo 

członkowskie, wówczas członek zespołu 

lub personelu nie może podjąć 

wymaganego działania, chyba że został do 

tego upoważniony przez przyjmujące 

państwo członkowskie. Dlatego należy 

poinformować dane państwa 

członkowskie, umożliwiając im podjęcie 

odpowiednich działań następczych. 
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_________________ _________________ 

54 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i 

decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

54 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i 

decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 

wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa powrotowa). Innymi słowy zespoły 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie zadania związane z 

powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom pracowników Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

 

Poprawka  194 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) uważa, że polityka otwartych 

granic Unii Europejskiej stanowi 

motywację i zachętę dla większej liczby 

migrantów do podejmowania prób 

przedostania się przez Morze Śródziemne; 

Or. en 

 

Poprawka  195 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 

wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)55 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

dokona weryfikacji w SIS za pomocą 

ETIAS, aby przeprowadzić ocenę 

wniosków dotyczących zezwolenia na 

podróż, które wymagają m.in. ustalenia, 

czy w SIS istnieje wpis dotyczący danego 

obywatela państwa trzeciego ubiegającego 

się o zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć 

dostęp do SIS w zakresie niezbędnym do 

skreśla się 
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wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na 

celu uniemożliwienie wjazdu lub 

przejazdu przez państwa członkowskie. 

_________________  

55 COM(2016)731 final.  

Or. fr 

 

Poprawka  196 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 

wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

skreśla się 
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dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)55 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

dokona weryfikacji w SIS za pomocą 

ETIAS, aby przeprowadzić ocenę 

wniosków dotyczących zezwolenia na 

podróż, które wymagają m.in. ustalenia, 

czy w SIS istnieje wpis dotyczący danego 

obywatela państwa trzeciego ubiegającego 

się o zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć 

dostęp do SIS w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na 

celu uniemożliwienie wjazdu lub 

przejazdu przez państwa członkowskie. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

 

Poprawka  197 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 
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wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 

wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)55 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

dokona weryfikacji w SIS za pomocą 

ETIAS, aby przeprowadzić ocenę 

wniosków dotyczących zezwolenia na 

podróż, które wymagają m.in. ustalenia, 

czy w SIS istnieje wpis dotyczący danego 

obywatela państwa trzeciego ubiegającego 

się o zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć 

dostęp do SIS w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na 

celu uniemożliwienie wjazdu lub 

przejazdu przez państwa członkowskie. 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 

wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

_________________  
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Uzasadnienie 

Nie istnieje porozumienie polityczne w sprawie ETIAS na tym etapie. 

 

Poprawka  198 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 

wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)55 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

dokona weryfikacji w SIS za pomocą 

ETIAS, aby przeprowadzić ocenę 

wniosków dotyczących zezwolenia na 

podróż, które wymagają m.in. ustalenia, 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

Realizacja zadań przypisanych 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej związanych z analizą ryzyka 

wymaga dostępu do danych statystycznych 

z SIS z wyłączeniem danych osobowych. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

może być zobowiązana do dokonania 
weryfikacji w SIS za pomocą ETIAS, aby 

przeprowadzić ocenę wniosków 

dotyczących zezwolenia na podróż, które 

wymagają m.in. ustalenia, czy w SIS 

istnieje wpis dotyczący danego obywatela 

państwa trzeciego ubiegającego się o 

zezwolenie na podróż. Dlatego, jeżeli 

rozporządzenie ETIAS zostanie przyjęte, 
jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć dostęp 

do SIS w zakresie niezbędnym do 
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czy w SIS istnieje wpis dotyczący danego 

obywatela państwa trzeciego ubiegającego 

się o zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć dostęp 

do SIS w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na celu 

uniemożliwienie wjazdu lub przejazdu 

przez państwa członkowskie. 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na celu 

uniemożliwienie wjazdu lub przejazdu 

przez państwa członkowskie. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna musi mieć dostęp do danych statystycznych z SIS 

do celów przeprowadzania swoich ocen. W tym kontekście nie potrzebuje dostępu do danych 

osobowych. 

W Parlamencie nadal trwają prace nad wnioskiem w sprawie ETIAS. Nie należy zakładać, że 

zostanie on przyjęty w formie zaproponowanej przez Komisję. 

 

Poprawka  199 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

analizy ryzyka. Analizy te obejmują 

wszelkie aspekty istotne dla europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, w 

szczególności zagrożenia, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych. 

(37) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/1624 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej przygotowuje 

oceny narażenia oraz analizy ryzyka. 

Analizy te obejmują wszelkie aspekty 

istotne dla europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami, w szczególności 

zagrożenia, które mogą wpłynąć na 

funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic 
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Wpisy dokonane w SIS zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności wpisy dotyczące zakazu 
wjazdu i pobytu, stanowią istotne 

informacje do oceny ewentualnych 

zagrożeń, które mogą mieć wpływ na 

granice zewnętrzne; wpisy te powinny w 

związku z tym być dostępne do celów 

analizy ryzyka, którą musi przygotowywać 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej. Realizacja zadań 

przypisanych Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej związanych z 

analizą ryzyka wymaga dostępu do SIS. 

Ponadto zgodnie z wnioskiem Komisji 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)55 

jednostka centralna ETIAS Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

dokona weryfikacji w SIS za pomocą 

ETIAS, aby przeprowadzić ocenę 

wniosków dotyczących zezwolenia na 

podróż, które wymagają m.in. ustalenia, 

czy w SIS istnieje wpis dotyczący danego 

obywatela państwa trzeciego ubiegającego 

się o zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć dostęp 

do SIS w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na celu 

uniemożliwienie wjazdu lub przejazdu 

przez państwa członkowskie. 

zewnętrznych. Wpisy dotyczące odmowy 

wjazdu i pobytu lub restrykcyjnego środka 

mającego na celu uniemożliwienie wjazdu 

do państw członkowskich lub przejazdu 

przez ich terytorium, dokonane w SIS 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

stanowią istotne informacje do oceny 

ewentualnych zagrożeń, które mogą mieć 

wpływ na granice zewnętrzne; wpisy te 

powinny w związku z tym być dostępne do 

celów analizy ryzyka, którą musi 

przygotowywać Europejska Agencja 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

Realizacja zadań przypisanych 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej związanych z analizą ryzyka 

wymaga dostępu do SIS. Ponadto zgodnie 

z wnioskiem Komisji dotyczącym 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady ustanawiającego europejski system 

informacji o podróży oraz zezwoleń na 

podróż (ETIAS)55 jednostka centralna 

ETIAS Europejskiej Agencji Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej dokona 

weryfikacji w SIS za pomocą ETIAS, aby 

przeprowadzić ocenę wniosków 

dotyczących zezwolenia na podróż, które 

wymagają m.in. ustalenia, czy w SIS 

istnieje wpis dotyczący danego obywatela 

państwa trzeciego ubiegającego się o 

zezwolenie na podróż. W tym celu 

jednostka centralna ETIAS w ramach 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej również powinna mieć dostęp 

do SIS w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań, a mianowicie do 

wszystkich kategorii wpisów dotyczących 

obywateli państw trzecich, w odniesieniu 

do których dokonano wpisu do celów 

wjazdu i pobytu oraz którzy objęci są 

środkiem ograniczającym mającym na celu 

uniemożliwienie wjazdu lub przejazdu 

przez państwa członkowskie. 

_________________ _________________ 

55 COM(2016)731 final. 55 COM(2016)731 final. 

Or. fr 
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Poprawka  200 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) przypomina, że od momentu 

utworzenia strefy Schengen UE stanowi 

obszar niepodzielony granicami; 

podkreśla, że państwa członkowskie 

muszą obecnie powrócić do ochrony 

krajowych granic, tworząc suwerenne 

państwa narodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  201 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Z uwagi na ich charakter 

techniczny, poziom szczegółowości i 

potrzebę regularnej aktualizacji, niektóre 

aspekty SIS nie mogą zostać wyczerpująco 

ujęte w przepisach niniejszego 

rozporządzenia. Dotyczy to np. 

technicznych zasad wprowadzania danych, 

aktualizacji, usuwania i wyszukiwania 

danych, jakości danych i zasad 

wyszukiwania dotyczących 

identyfikatorów biometrycznych, zasad 

dotyczących zgodności i kolejności 

wpisów, dodawania zastrzeżeń, odsyłaczy 

do innych wpisów, ustalania terminu 

wygaśnięcia wpisów w ramach 

maksymalnego okresu oraz wymiany 

informacji uzupełniających. W związku z 

tym uprawnienia wykonawcze w zakresie 

(38) Z uwagi na ich charakter 

techniczny, poziom szczegółowości i 

potrzebę regularnej aktualizacji, niektóre 

aspekty SIS nie mogą zostać wyczerpująco 

ujęte w przepisach niniejszego 

rozporządzenia. Dotyczy to np. 

technicznych zasad wprowadzania danych, 

aktualizacji, usuwania i wyszukiwania 

danych, jakości danych i zasad 

wyszukiwania dotyczących 

identyfikatorów biometrycznych, zasad 

dotyczących zgodności i kolejności 

wpisów, dodawania zastrzeżeń, odsyłaczy 

do innych wpisów. W związku z tym 

uprawnienia wykonawcze w zakresie tych 

aspektów powinny zostać przyznane 

Komisji. Techniczne zasady dotyczące 

wyszukiwania wpisów powinny 
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tych aspektów powinny zostać przyznane 

Komisji. Techniczne zasady dotyczące 

wyszukiwania wpisów powinny 

uwzględniać sprawne działanie aplikacji 

krajowych. 

uwzględniać sprawne działanie aplikacji 

krajowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Złożone w celu zapewnienia spójności z późniejszymi poprawkami. 

 

Poprawka  202 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) W celu zapewnienia właściwego 

funkcjonowania zarówno biur SIS, jak i 

SIRENE, które są odpowiedzialne za 

wymianę informacji uzupełniających na 

temat wpisów, uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej powinny zostać przekazane 

Komisji w celu przyjęcia podręcznika 

SIRENE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta odzwierciedla późniejsze zmiany, które mają zapewnić, iż akt delegowany będzie 

wymagany do przyjęcia podręcznika SIRENE. 

 

Poprawka  203 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsze 

rozporządzenie ma na celu zapewnienie 

bezpiecznego otoczenia dla wszystkich 

osób przebywających na terytorium Unii 

Europejskiej oraz ochronę nielegalnych 

migrantów przed wykorzystywaniem i 

handlem ludźmi poprzez umożliwienie ich 

identyfikacji, przy pełnym poszanowaniu 

ochrony danych osobowych. 

(42) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsze 

rozporządzenie powinno zapewnić pełne 

poszanowanie ochrony danych osobowych 

zgodnie z art. 8 karty praw podstawowych, 

a jednocześnie bezpieczne otoczenie 

wszystkim osobom przebywającym na 

terytorium Unii Europejskiej oraz ochronę 

nielegalnych migrantów przed 

wykorzystywaniem i handlem ludźmi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka językowa mająca podkreślić konieczność ochrony danych osobowych, ponieważ 

jest to prawo podstawowe. Końcowa część ostatniego zdania jest niejasna i wprowadza w 

błąd. 

 

Poprawka  204 

Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 42 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsze 

rozporządzenie ma na celu zapewnienie 

bezpiecznego otoczenia dla wszystkich 

osób przebywających na terytorium Unii 

Europejskiej oraz ochronę nielegalnych 

migrantów przed wykorzystywaniem i 

handlem ludźmi poprzez umożliwienie ich 

identyfikacji, przy pełnym poszanowaniu 

ochrony danych osobowych. 

(42) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsze 

rozporządzenie ma na celu zapewnienie 

bezpiecznego otoczenia dla wszystkich 

osób przebywających na terytorium Unii 

Europejskiej oraz ochronę nielegalnych 

migrantów przed wykorzystywaniem i 

handlem ludźmi poprzez umożliwienie ich 

identyfikacji, najlepiej w krajach trzecich, 

przy pełnym poszanowaniu ochrony 

danych osobowych. 
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Or. en 

 

Poprawka  205 

Emil Radev 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 49 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(49) W odniesieniu do Bułgarii i 

Rumunii niniejsze rozporządzenie stanowi 

akt oparty na dorobku Schengen lub w inny 

sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 

ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i należy 

je czytać w związku z decyzją Rady 

2010/365/UE w sprawie stosowania w 

Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów 

dorobku Schengen związanych z systemem 

informacyjnym Schengen66. 

(49) W odniesieniu do Bułgarii i 

Rumunii niniejsze rozporządzenie stanowi 

akt oparty na dorobku Schengen lub w inny 

sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 

ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i 

powinno spowodować zmianę decyzji 
Rady 2010/365/UE w sprawie stosowania 

w Republice Bułgarii i w Rumunii 

przepisów dorobku Schengen związanych 

z systemem informacyjnym Schengen66, 

aby umożliwić obu państwom 

członkowskim pełne stosowanie przepisów 

niniejszego rozporządzenia. 

_________________ _________________ 

66 Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17. 66 Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17. 

Or. bg 

Poprawka  206 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „wpis” oznacza zbiór danych, w 

tym identyfikatorów biometrycznych, o 

których mowa w art. 22, wprowadzonych 

do SIS, umożliwiających właściwym 

organom zidentyfikowanie osoby w celu 

podjęcia konkretnego działania; 

a) „wpis” oznacza zbiór danych, w 

tym w stosownym przypadku 

identyfikatorów biometrycznych, o których 

mowa w art. 22, wprowadzonych do SIS, 

umożliwiających właściwym organom 

zidentyfikowanie osoby w celu podjęcia 

konkretnego działania; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Powinny istnieć jasne zasady regulujące wprowadzanie do SIS danych biometrycznych. Wpis 

powinien zawierać dane biometryczne tylko w stosownych przypadkach. 

 

Poprawka  207 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „wpis” oznacza zbiór danych, w 

tym identyfikatorów biometrycznych, o 

których mowa w art. 22, wprowadzonych 

do SIS, umożliwiających właściwym 

organom zidentyfikowanie osoby w celu 

podjęcia konkretnego działania; 

a) „wpis” oznacza zbiór danych, w 

tym w stosownym przypadku 

identyfikatorów biometrycznych, o których 

mowa w art. 22, wprowadzonych do SIS, 

umożliwiających właściwym organom 

zidentyfikowanie osoby w celu podjęcia 

konkretnego działania; 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „informacje uzupełniające” 

oznaczają informacje, które nie są częścią 

danych zawartych we wpisach 

przechowywanych w SIS, ale są związane 

z wpisami do SIS, i które są wymieniane w 

następujących okolicznościach: 

b) „informacje uzupełniające” 

oznaczają informacje, które nie są częścią 

danych zawartych we wpisach 

przechowywanych w SIS, ale są związane 

z wpisami do SIS, i które są wymieniane 

przez biura SIRENE w następujących 

okolicznościach: 

Or. fr 

 

Poprawka  209 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) „nielegalny pobyt” oznacza 

obecność na terytorium państwa 

członkowskiego obywatela państwa 

trzeciego, który nie spełnia lub przestał 

spełniać warunki wjazdu do państwa 

członkowskiego, określone w art. 5 

kodeksu granicznego Schengen, albo 

innych warunków wjazdu, pobytu lub 

zamieszkania w tym państwie 

członkowskim; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Definicja z dyrektywy w sprawie powrotu: art. 5 kodeksu Schengen staje się art. 6. 

 

Poprawka  210 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) „tożsamość potwierdzona” 

(tożsamość ustalona) oznacza tożsamość 

potwierdzoną na podstawie autentycznych 

dokumentów tożsamości, paszportu lub 

oświadczenia właściwych organów; 

Or. fr 

 

Poprawka  211 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) „tożsamość niepotwierdzona” 

oznacza tożsamość, w przypadku której 

nie ma wystarczających dowodów 

tożsamości; 

Or. fr 

 

Poprawka  212 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fc) „przywłaszczenie tożsamości” 

(nazwisko, imię, data urodzenia) jest 

potwierdzone, gdy dana osoba, wpisana do 

SIS, używa tożsamości innej osoby; 

Or. fr 

 

Poprawka  213 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f d (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fd) „alias” oznacza tożsamość 

przybraną, którą posługuje się osoba 

znana pod innymi tożsamościami; 

Or. fr 

 

Poprawka  214 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „przetwarzanie danych osobowych” 

oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 

łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie; 

g) „przetwarzanie danych osobowych” 

oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, 

rejestrowanie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 

łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji zastępuje termin „rejestrowanie” stosowany w aktualnej decyzji Rady 

dotyczącej SIS II terminem „utrwalanie”. Dodanie terminu „utrwalanie” do wykazu działań 

stanowiących przetwarzanie jest właściwe, jednak w wykazie tym należy zostawić również 

termin „rejestrowanie”. 

 

Poprawka  215 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) „powrót” oznacza powrót 

zdefiniowany w art. 3 pkt 3 dyrektywy 

2008/115/WE; 

l) „powrót” oznacza powrót 

obywatela państwa trzeciego – wynikający 

z dobrowolnego lub przymusowego 

wykonania zobowiązania do powrotu – 

do: 

– swojego państwa pochodzenia, lub 

– państwa tranzytu zgodnie ze 

wspólnotowymi lub dwustronnymi 

umowami lub innymi porozumieniami o 
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readmisji, lub 

– innego państwa trzeciego, do którego 

dany obywatel państwa trzeciego decyduje 

się wrócić dobrowolnie i na terytorium 

którego zostanie przyjęty; 

Or. fr 

 

Poprawka  216 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 la) „decyzja nakazująca powrót” 

oznacza decyzję administracyjną lub 

orzeczenie sądowe, w których stwierdza 

się, że obywatel państwa trzeciego 

przebywa w państwie członkowskim 

nielegalnie, oraz nakłada się lub stwierdza 

zobowiązanie do powrotu; 

Or. fr 

 

Poprawka  217 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) „zakaz wjazdu” oznacza zakaz 

wjazdu zdefiniowany w art. 3 pkt 6 

dyrektywy 2008/115/WE; 

m) „zakaz wjazdu” oznacza 

towarzyszące decyzji nakazującej powrót 

decyzję administracyjną lub orzeczenie 

sądowe zabraniające wjazdu i pobytu na 

terytorium państw członkowskich przez 

określony czas; 

Or. fr 
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Poprawka  218 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „dane daktyloskopijne” oznaczają 

dane dotyczące odwzorowań linii 

papilarnych palców rąk i dłoni, które z 

powodu ich niepowtarzalności i układu 

cech szczególnych umożliwiają dokładne i 

jednoznaczne ustalenie tożsamości danej 

osoby; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  219 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) „poważne przestępstwo” oznacza 

przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 

decyzji ramowej 2002/584/WSiSW z dnia 

13 czerwca 2002 r.68; 

o) „poważne przestępstwo” oznacza 

przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 2 

decyzji ramowej 2002/584/WSiSW z dnia 

13 czerwca 2002 r.68,jeżeli w państwie 

członkowskim dokonującym wpisu 

przestępstwa te zagrożone są orzekaną 

przez sąd karą pozbawienia wolności lub 

środkiem zabezpieczającym polegającym 

na pozbawieniu wolności, których górna 

granica wynosi co najmniej trzy lata; 

_________________ _________________ 

68 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

68 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wykaz przestępstw, do których ma zastosowanie europejski nakaz aresztowania, podano w 

art. 2 ust. 2 decyzji ramowej. Ponadto ważne jest doprecyzowanie, że takie przestępstwa 

uznaje się za poważne jedynie wówczas, gdy podlegają one karze pozbawienia wolności w 

wymiarze co najmniej trzech lat zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW. 

Sformułowanie to zaczerpnięto z decyzji ramowej. 

 

Poprawka  220 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) „poważne przestępstwo” oznacza 

przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 

decyzji ramowej 2002/584/WSiSW z dnia 

13 czerwca 2002 r.68; 

o) „poważne przestępstwo” oznacza 

przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 2 

decyzji ramowej 2002/584/WSiSW z dnia 

13 czerwca 2002 r.; 

_________________  

68 Decyzja ramowa Rady 

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie europejskiego nakazu 

aresztowania i procedury wydawania osób 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 190 z 18.7.2002, s. 1). 

 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Artykuł 1 dotyczy przestępstw dużo mniej poważnych, żeby uzasadnić wprowadzenie danych 

do SIS II. W szczególności: europejski nakaz aresztowania może zostać wydany w przypadku 

czynów, które w świetle prawa obowiązującego w wydającym nakaz państwie członkowskim 

zagrożone są karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym o maksymalnym 

wymiarze co najmniej 12 miesięcy albo, w przypadku gdy zapadł wyrok lub wydano środek 

zabezpieczający, o wymiarze co najmniej czterech miesięcy. 

 

Poprawka  221 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera p 



 

AM\1134513PL.docx 67/190 PE609.653v01-00 

 PL 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) „przestępstwa terrorystyczne” 

oznaczają przestępstwa określone zgodnie 

z prawem krajowym, o których mowa w 

art. 1–4 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW 

z dnia 13 czerwca 2002 r.69. 

p) „przestępstwa terrorystyczne” 

oznaczają przestępstwa określone zgodnie 

z prawem krajowym, o których mowa w 

tytule II, III i IV dyrektywy (UE) 

2017/541. 

_________________  

69 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odniesienie do przepisów nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu: przestępstw 

terrorystycznych i przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej (tytuł II), przestępstw 

związanych z działalnością terrorystyczną (tytuł III), jak również pomocnictwa, podżegania i 

usiłowania popełnienia takich przestępstw (tytuł IV). 

 

Poprawka  222 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera p 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) „przestępstwa terrorystyczne” 

oznaczają przestępstwa określone zgodnie 

z prawem krajowym, o których mowa w 

art. 1–4 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW 

z dnia 13 czerwca 2002 r.69. 

p) „przestępstwa terrorystyczne” 

oznaczają przestępstwa określone zgodnie 

z prawem krajowym, o których mowa w 

art. 3, 4 i 14 dyrektywy (UE) 2017/54169. 

_________________ _________________ 

69 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

69 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu i 

zastępująca decyzję ramową Rady 

2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 

decyzję Rady 2005/671/WSiSW 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przestępstwa, o których mowa w obowiązującej decyzji Rady w sprawie SIS II, zostały 

zastąpione tymi samymi przestępstwami, które są obecnie określone w dyrektywie (UE) 

2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu. 

 

Poprawka  223 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Każde państwo członkowskie odpowiada 

za zapewnienie nieprzerwanej dostępności 

danych systemu SIS dla użytkowników 

końcowych, na poziomie minimum 

99,99 %, w szczególności dzięki 

stworzeniu podwójnego połączenia z NI-

SIS. 

Or. ro 

 

Poprawka  224 

Sophia in 't Veld 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde państwo członkowskie przekazuje 

swoje wpisy za pośrednictwem urzędu 

N.SIS. 

Każde państwo członkowskie dokonuje 

wpisów w oparciu o wszelkie dostępne 

informacje wchodzące w zakres 

niniejszego rozporządzenia i przekazuje 

swoje wpisy za pośrednictwem urzędu 

N.SIS. 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

organ (biuro SIRENE), który zapewnia 

wymianę i dostępność wszelkich 

informacji uzupełniających, o których 

mowa w art. 8, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w podręczniku SIRENE. 

Każde państwo członkowskie wyznacza 

krajowy organ (biuro SIRENE) w pełni 

operacyjny całodobowo przez siedem dniu 

w tygodniu, który zapewnia wymianę i 

dostępność wszelkich informacji 

uzupełniających, o których mowa w art. 8, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

podręczniku SIRENE. Biuro SIRENE 

służy państwom członkowskim za 

wyłączny punkt kontaktowy do wymiany 

informacji uzupełniających dotyczących 

wpisów oraz do przyjmowania stosownych 

środków, w przypadku gdy w SIS II 

zarejestrowano osoby i przedmioty i 

znajduje się je w wyniku trafienia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Uściślenie struktury i zadań biur SIRENE już określonych w decyzji wykonawczej Komisji z 

dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla 

systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). 

 

Poprawka  226 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Informacje uzupełniające są 

wymieniane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w podręczniku SIRENE za 

pośrednictwem infrastruktury łączności. 

Państwa członkowskie zapewniają 

niezbędne zasoby techniczne i ludzkie w 

celu zagwarantowania ciągłej dostępności i 

wymiany informacji uzupełniających. W 

przypadku gdy infrastruktura łączności jest 

1. Informacje uzupełniające są 

wymieniane przez biura SIRENE, zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w podręczniku 

SIRENE za pośrednictwem infrastruktury 

łączności, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. 

c). 
Państwa członkowskie zapewniają 

niezbędne zasoby techniczne i ludzkie w 

celu zagwarantowania ciągłej dostępności 
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niedostępna, państwa członkowskie mogą 

wykorzystywać inne odpowiednio 

zabezpieczone środki techniczne do 

wymiany informacji uzupełniających. 

oraz szybkiej i skutecznej wymiany 

informacji uzupełniających. 

W przypadku gdy infrastruktura łączności 

jest niedostępna, państwa członkowskie 

mogą wykorzystywać inne odpowiednio 

zabezpieczone środki techniczne do 

wymiany informacji uzupełniających. W 

przypadku gdy informacje uzupełniające 

dotyczą poważnej przestępczości lub aktu 

terrorystycznego, najlepszym technicznym 

środkiem pomocy jest sieć bezpiecznej 

wymiany informacji SIENA w ramach 

Europolu; 

Or. fr 

 

Poprawka  227 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Informacje uzupełniające są 

wymieniane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w podręczniku SIRENE za 

pośrednictwem infrastruktury łączności. 

Państwa członkowskie zapewniają 

niezbędne zasoby techniczne i ludzkie w 

celu zagwarantowania ciągłej dostępności i 

wymiany informacji uzupełniających. W 

przypadku gdy infrastruktura łączności jest 

niedostępna, państwa członkowskie mogą 

wykorzystywać inne odpowiednio 

zabezpieczone środki techniczne do 

wymiany informacji uzupełniających. 

1. Informacje uzupełniające są 

wymieniane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w podręczniku SIRENE za 

pośrednictwem infrastruktury łączności. 

Państwa członkowskie zapewniają 

niezbędne zasoby techniczne i ludzkie w 

celu zagwarantowania ciągłej dostępności i 

niezwłocznej wymiany informacji 

uzupełniających. W przypadku gdy 

infrastruktura łączności jest niedostępna, 

państwa członkowskie mogą 

wykorzystywać inne odpowiednio 

zabezpieczone środki techniczne do 

wymiany informacji uzupełniających. 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Informacje uzupełniające są 

wykorzystywane wyłącznie do celu, w 

jakim zostały przekazane zgodnie z art. 43, 

chyba że uzyskana zostanie uprzednia 

zgoda państwa członkowskiego 

dokonującego wpisu. 

2. Informacje uzupełniające są 

wykorzystywane wyłącznie do celu, w 

jakim zostały przekazane zgodnie z art. 43. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia pewnego poziomu celowości ważne jest, by biura SIRENE 

wykorzystywały dodatkowe informacje wyłącznie do celów wpisu do SIS, w związku z którym 

zostały im one przekazane. 

 

Poprawka  229 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając jak najszybszej 

odpowiedzi na wniosek, lecz nie później 

niż 12 godzin od jego otrzymania. 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając jak najszybszej 

odpowiedzi na wniosek. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Termin ten jest zbędny zważywszy, że praktyka pokazuje, iż bardzo często udzielenie 

uzasadnionej odpowiedzi może trwać dłużej niż 12 godzin, zwłaszcza gdy wnioski są 

rozpatrywane przez organy sądowe. 

 

Poprawka  230 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając jak najszybszej 

odpowiedzi na wniosek, lecz nie później 

niż 12 godzin od jego otrzymania. 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając jak najszybszej 

odpowiedzi na wniosek o informacje 

uzupełniające, lecz nie później niż 6 

godzin od jego otrzymania. 

Or. fr 

 

Poprawka  231 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając jak najszybszej 

odpowiedzi na wniosek, lecz nie później 

niż 12 godzin od jego otrzymania. 

3. Biura SIRENE realizują swoje 

zadanie w sposób szybki i skuteczny, w 

szczególności udzielając natychmiastowej 

odpowiedzi na wniosek, nie później niż 12 

godzin od jego otrzymania. 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W przypadku wniosków o 

informacje uzupełniające dotyczące osoby 

zamieszanej w jedno z przestępstw, o 

których mowa w tytułach II i III 

dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 

zwalczania terroryzmu, biura SIRENE 

muszą bezzwłocznie wykonać swoje 
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zadanie. 

Or. fr 

 

Poprawka  233 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Wnioski o informacje 

uzupełniające, którym odnośne biuro 

SIRENE musi nadać najwyższy priorytet, 

mogą zostać oznaczone jako „URGENT” 

(pilne) w formularzu SIRENE, wraz z 

uzasadnieniem takiego oznaczenia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przepis przewidziany w podręczniku SIRENE. 

 

Poprawka  234 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających przyjmuje się 

w drodze środków wykonawczych zgodnie 

z procedurą sprawdzającą określoną w art. 

55 ust. 2 w formie „podręcznika 

SIRENE”. 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

procedurą, o której mowa w art. art. 54a 

(nowy), dotyczącego podręcznika 

(podręcznik SIRENE), zawierającego 

szczegółowe zasady i procedury 

dwustronnej lub wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających. 

Niektóre zasady o charakterze 

technicznym mające bezpośredni wpływ 

na pracę użytkowników w państwach 

członkowskich, w tym na pracę biur 
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SIRENE, należy umieścić w podręczniku 

SIRENE. W związku z powyższym dodatki 

do tego podręcznika winny zawierać, 

między innymi, zasady transliteracji, 

tabele kodów, formularze do 

przekazywania informacji 

uzupełniających oraz inne techniczne 

środki wykonawcze na potrzeby 

przetwarzania danych. W celu 

opracowania tych zasad Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktu 

wykonawczego zgodnie z procedurą 

określoną w art. 55 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  235 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Szczegółowe zasady wymiany 

informacji uzupełniających przyjmuje się 

w drodze środków wykonawczych zgodnie 

z procedurą sprawdzającą określoną w 

art. 55 ust. 2 w formie „podręcznika 

SIRENE”. 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 54a dotyczącego przyjęcia 

podręcznika zwanego podręcznikiem 

SIRENE zawierającego szczegółowe 

zasady wymiany informacji 

uzupełniających. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podręcznik SIRENE będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania 

informacji zawartych w SIS i informacji uzupełniających. Ponieważ będzie miał zastosowanie 

ogólne i uzupełniał przepisy niniejszego artykułu, aby przyjąć ten podręcznik, niezbędny jest 

akt delegowany. 

 

Poprawka  236 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Korzystając z usług zapewnianych 

przez CS-SIS, państwa członkowskie 

zapewniają, by dane przechowywane w 

kopii krajowej były dzięki automatycznym 

aktualizacjom, o których mowa w art. 4 

ust. 4, identyczne i spójne względem 

danych w bazie danych SIS oraz by 

wyszukiwanie kopii krajowej prowadziło 

do takich samych wyników, jak 

wyszukiwanie bazy danych SIS. 

Użytkownicy końcowi otrzymują dane 

potrzebne do wykonania ich zadań, w 

szczególności wszystkie dane potrzebne 

do identyfikacji osoby, której dane 

dotyczą, oraz do podjęcia odpowiednich 

działań. 

2. Korzystając z usług zapewnianych 

przez CS-SIS, państwa członkowskie 

zapewniają, by dane przechowywane w 

kopii krajowej, która zostanie dobrowolnie 

stworzona przez państwo członkowskie, 
były dzięki automatycznym aktualizacjom, 

o których mowa w art. 4 ust. 4, identyczne 

i spójne względem danych w bazie danych 

SIS oraz by wyszukiwanie w dobrowolnej 

kopii krajowej prowadziło do takich 

samych wyników, jak wyszukiwanie bazy 

danych SIS. O ile to możliwe użytkownicy 

końcowi otrzymują dane potrzebne do 

wykonania ich zadań, w szczególności, a w 

stosownych przypadkach, wszystkie 

dostępne dane umożliwiające 

identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

oraz umożliwiające podjęcie odpowiednich 

działań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wszystkie informacje dotyczące ogółu osób objętych wpisem zostaną udostępnione 

państwom członkowskim. Nakładanie nieograniczonego obowiązku zapewnienia 

użytkownikowi końcowemu informacji, które mogą być niedostępne, jest uciążliwe i 

nielogiczne. Nie jest również jasne, do kogo odnosi się ten obowiązek. 

 

Poprawka  237 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapobiec dostępowi osób 

nieuprawnionych do infrastruktury 

przetwarzania danych, wykorzystywanej 

do przetwarzania danych osobowych 

b) zapobiec dostępowi osób 

nieuprawnionych do urządzeń służących 

przetwarzaniu danych oraz do 

infrastruktury przetwarzania danych, 

wykorzystywanej do przetwarzania danych 
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(kontrola dostępu do infrastruktury); osobowych (urządzenia, kontrola dostępu i 

kontrola przy wejściu do infrastruktury); 

Or. fr 

 

Poprawka  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) zapobiec nieupoważnionemu 

przetwarzaniu danych wprowadzonych do 

systemu SIS oraz wszelkiemu 

nieupoważnionemu modyfikowaniu lub 

usuwaniu danych przetwarzanych w 

systemie SIS (kontrola wprowadzania 

danych); 

Or. fr 

 

Poprawka  239 

Gérard Deprez, Petr Ježek, Louis Michel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera k a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ka) zagwarantować, że w razie awarii 

można będzie przywrócić zainstalowane 

systemy (odzyskiwanie); 

Or. fr 

 

Poprawka  240 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera k b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 kb) zapewnić działanie funkcji SIS II, 

zgłaszanie występujących w nich błędów 

(niezawodność) oraz odporność 

przechowywanych danych na uszkodzenia 

powodowane błędnym działaniem systemu 

(integralność). 

Or. fr 

 

Poprawka  241 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

rejestrowanie w N.SIS wszystkich 

przypadków, w których uzyskano dostęp 

do CS-SIS lub dokonano wymiany danych 

osobowych z CS-SIS – w celu 

kontrolowania, czy dane wyszukiwanie jest 

dopuszczalne, monitorowania 

dopuszczalności przetwarzania danych, w 

celu autokontroli oraz zapewnienia 

prawidłowego działania N.SIS, a także 

integralności i bezpieczeństwa danych. 

1. Z zastrzeżeniem art. 25 dyrektywy 

(UE) 2016/680 państwa członkowskie 

zapewniają rejestrowanie w N.SIS 

wszystkich przypadków, w których 

uzyskano dostęp do CS-SIS lub dokonano 

wymiany danych osobowych z CS-SIS – w 

celu kontrolowania, czy dane 

wyszukiwanie jest dopuszczalne, 

monitorowania dopuszczalności 

przetwarzania danych, w celu autokontroli 

oraz zapewnienia prawidłowego działania 

N.SIS, a także integralności i 

bezpieczeństwa danych. 

Or. en 

 

Poprawka  242 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rejestry zawierają w szczególności 2. Rejestry zawierają w szczególności 
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historię wpisu, datę i godzinę 

przetworzenia danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przekazanych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przetwarzanie danych. 

historię wpisu, datę i godzinę 

przetworzenia danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przetworzonych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przetwarzanie danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Przekazywanie” danych zostało częściowo zastąpione przez „przetwarzanie” danych we 

wniosku Komisji. Bardziej odpowiednie wydaje się odnoszenie się do danych, które są 

„przetwarzane”, zamiast danych, które są „przekazywane”, gdyż to ostatnie jest węższą 

formą działania. 

 

Poprawka  243 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza 

się z wykorzystaniem danych 

daktyloskopijnych lub obrazu twarzy 

zgodnie z art. 22, rejestry zawierają w 

szczególności rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przekazanych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przetwarzanie danych. 

3. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza 

się z wykorzystaniem danych 

daktyloskopijnych lub obrazu twarzy 

zgodnie z art. 22, rejestry zawierają w 

szczególności rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przetworzonych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przetwarzanie danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Przekazywanie” danych zostało częściowo zastąpione przez „przetwarzanie” danych we 

wniosku Komisji. Bardziej odpowiednie wydaje się odnoszenie się do danych, które są 

„przetwarzane”, zamiast danych, które są „przekazywane”, gdyż to ostatnie jest węższą 

formą działania. 

 



 

AM\1134513PL.docx 79/190 PE609.653v01-00 

 PL 

Poprawka  244 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów, o 

których mowa w ust. 1, i są usuwane 

najwcześniej po upływie jednego roku, a 

najpóźniej po upływie trzech lat od daty 

ich utworzenia. 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów, o 

których mowa w ust. 1, i są usuwane po 

upływie dwóch lat od daty ich utworzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sformułowanie poprawione zgodnie z zaleceniami Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych. Do celów pewności prawnej okres przechowywania rejestrów powinien być 

dokładnie określony. 

 

Poprawka  245 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 54a (nowy) dotyczącego okresu 

przechowywania rejestrów, aby 

zagwarantować poszanowanie praw 

obywateli w zakresie sprawdzenia 

legalności przetwarzania danych, uzyskać 

lepszą harmonizację okresów 

przechowywania między państwami 

członkowskimi oraz zróżnicowanie 

długości okresów przechowywania 

rejestrów dotyczących systematycznych 

wejść do systemu, np. w punkach kontroli 

granicznej, i rejestrów innych wejść, np. 

przy okazji kontroli przez policję. 
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Or. fr 

 

Poprawka  246 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 55 ust. 2 dotyczącego form i formatów 

rejestrów. 

Or. fr 

 

Poprawka  247 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

każdy organ posiadający prawo do dostępu 

do SIS podejmował konieczne działania 

w celu zapewnienia zgodności 

z przepisami niniejszego rozporządzenia i, 

w razie potrzeby, współpracował 

z krajowym organem nadzorczym. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

każdy organ posiadający prawo do dostępu 

do SIS podejmował konieczne działania 

w celu zapewnienia zgodności 

z przepisami niniejszego rozporządzenia i 

współpracował z krajowym organem 

nadzorczym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe organy posiadające prawo dostępu do SIS powinny być zobowiązane do współpracy 

z krajowym organem nadzorczym. Taki wymóg jest obowiązkiem państwa członkowskiego i w 

związku z tym organy te nie powinny mieć prawa decydowania o tym, kiedy współpracować, a 

kiedy nie. 

 

Poprawka  248 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach. 

1. Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach. 

2. Należy ustanowić, we współpracy z 

krajowym biurem SIRENE, krajowe 

normy dotyczące szkolenia użytkowników 

na temat zasad i praktyki w zakresie 

jakości danych. Państwa członkowskie 

mogą zwrócić się do pracowników biur 

SIRENE z prośbą o udział w szkoleniu dla 

personelu organów dokonujących wpisów, 

przy czym szkolenia te winny kłaść nacisk 

na jakość danych i jak najszersze 

korzystanie z systemu SIS II. 

3. Zachęca się państwa członkowskie do 

podejmowania wszelkich działań 

pozwalających uniknąć utraty kwalifikacji 

i doświadczenia wynikającej z rotacji 

pracowników. 

4. Przynajmniej raz w roku w celu 

zacieśnienia współpracy między biurami 

SIRENE organizowane są zwykłe kursy 

szkoleniowe umożliwiające pracownikom 

poznanie kolegów z innych biur SIRENE, 

wymianę informacji na temat krajowych 

metod pracy i osiągnięcie jednolitego, 

równego poziomu wiedzy. 

Przeprowadzane szkolenia muszą być 

zgodne z zasadami określonymi w 

podręczniku dla szkoleniowców SIRENE. 

5. W miarę możliwości biura SIRENE 

powinny ponadto przewidzieć wymianę 



 

PE609.653v01-00 82/190 AM\1134513PL.docx 

PL 

pracowników z innymi biurami SIRENE 

przynajmniej raz w roku. 

6. Agencja wykonuje zadania związane ze 

szkoleniem dotyczącym użytkowania SIS 

II, zwłaszcza dla personelu SIRENE, 

zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 

1077/2011. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Szkolenie personelu ma zasadnicze znaczenie dla właściwego przetwarzania danych. Przepisy 

przewidziane w podręczniku SIRENE. 

 

Poprawka  249 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach. 

Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach określonych 

zgodnie z art. 49a niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by zachować przepisy dotyczące sankcji, które mają być stosowane na szczeblu 

krajowym w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych lub wymiany informacji 

uzupełniających niezgodnie z proponowanym rozporządzeniem, w duchu art. 65 aktualnej 
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decyzji Rady. Informacje dotyczących tych sankcji powinny stanowić część szkoleń 

oferowanych pracownikom. 

 

Poprawka  250 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach. 

Przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w 

SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do 

danych SIS personel organów mających 

prawo dostępu do SIS przechodzi 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie 

zasad bezpieczeństwa, praw 

podstawowych, w tym ochrony danych 

oraz procedur z zakresu przetwarzania 

danych określonych w podręczniku 

SIRENE. Członkowie personelu zostają 

pouczeni o wszelkich związanych z tym 

przestępstwach i sankcjach. 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapobiec dostępowi osób 

nieuprawnionych do infrastruktury 

przetwarzania danych, wykorzystywanej 

do przetwarzania danych osobowych 

(kontrola dostępu do infrastruktury); 

b) zapobiec dostępowi osób 

nieuprawnionych do urządzeń służących 

przetwarzaniu danych oraz do 

infrastruktury przetwarzania danych, 

wykorzystywanej do przetwarzania danych 

osobowych (urządzenia, kontrola dostępu i 

kontrola przy wejściu do infrastruktury); 

Or. fr 
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Poprawka  252 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera k a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ka) zagwarantować, że w razie awarii 

można będzie przywrócić zainstalowane 

systemy (odzyskiwanie); 

Or. fr 

 

Poprawka  253 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera k b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 kb) zapewnić działanie funkcji SIS II, 

zgłaszanie występujących w nich błędów 

(niezawodność) oraz odporność 

przechowywanych danych na uszkodzenia 

powodowane błędnym działaniem systemu 

(integralność); 

Or. fr 

 

Poprawka  254 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rejestry zawierają w szczególności 

historię wpisów, datę i godzinę 

przekazania danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

2. Rejestry zawierają w szczególności 

historię wpisów, datę i godzinę 

przekazania danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 
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odniesienie do rodzaju przekazanych 

danych oraz nazwę właściwego organu 

odpowiedzialnego za przetwarzanie 

danych. 

odniesienie do rodzaju przekazanych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnych za 

przetwarzanie danych. 

Or. fr 

 

Poprawka  255 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rejestry zawierają w szczególności 

historię wpisów, datę i godzinę 

przekazania danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przekazanych 

danych oraz nazwę właściwego organu 

odpowiedzialnego za przetwarzanie 

danych. 

2. Rejestry zawierają w szczególności 

historię wpisów, datę i godzinę 

przetwarzania danych, rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przetworzonych 

danych oraz nazwę właściwego organu 

odpowiedzialnego za przetwarzanie 

danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Przekazywanie” danych zostało częściowo zastąpione przez „przetwarzanie” danych we 

wniosku Komisji. Bardziej odpowiednie wydaje się odnoszenie się do danych, które są 

„przetwarzane”, zamiast danych, które są „przekazywane”, gdyż to ostatnie jest węższą 

formą działania. 

 

Poprawka  256 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza 

się z wykorzystaniem danych 

daktyloskopijnych lub obrazu twarzy 

zgodnie z art. 22 i 28, rejestry zawierają w 

3. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza 

się z wykorzystaniem danych 

daktyloskopijnych lub obrazu twarzy 

zgodnie z art. 22 i 28, rejestry zawierają w 
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szczególności rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju danych 

przekazanych oraz nazwę właściwego 

organu i nazwisko osoby odpowiedzialnej 

za przetwarzanie danych. 

szczególności rodzaj danych 

wykorzystanych do wyszukiwania, 

odniesienie do rodzaju przetwarzanych 

danych oraz nazwę właściwego organu i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przetwarzanie danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Przekazywanie” danych zostało częściowo zastąpione przez „przetwarzanie” danych we 

wniosku Komisji. Bardziej odpowiednie wydaje się odnoszenie się do danych, które są 

„przetwarzane”, zamiast danych, które są „przekazywane”, gdyż to ostatnie jest węższą 

formą działania. 

 

Poprawka  257 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów 

wskazanych w ust. 1 i są usuwane 

najwcześniej po upływie jednego roku, a 

najpóźniej po upływie trzech lat od daty 

ich sporządzenia. Rejestry obejmujące 

historię wpisów są usuwane po upływie 

okresu od jednego roku do trzech lat od 

daty usunięcia wpisów. 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów 

wskazanych w ust. 1 i są usuwane po 

upływie dwóch lat od daty ich 

sporządzenia. Rejestry obejmujące historię 

wpisów są usuwane po upływie dwóch lat 

od daty usunięcia wpisów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych okres przechowywania dla 

rejestrów powinien zostać dokładnie określony, aby zagwarantować pewność prawa. 

 

Poprawka  258 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów 

wskazanych w ust. 1 i są usuwane 

najwcześniej po upływie jednego roku, a 

najpóźniej po upływie trzech lat od daty 

ich sporządzenia. Rejestry obejmujące 

historię wpisów są usuwane po upływie 

okresu od jednego roku do trzech lat od 

daty usunięcia wpisów. 

4. Rejestry mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów 

wskazanych w ust. 1 i są usuwane po 

upływie jednego roku od daty ich 

sporządzenia. Rejestry obejmujące historię 

wpisów są usuwane po upływie jednego 

roku od daty usunięcia wpisów. 

Or. en 

 

Poprawka  259 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 54a (nowy) dotyczącego okresu 

przechowywania rejestrów, aby 

zagwarantować poszanowanie praw 

obywateli w zakresie sprawdzenia 

legalności przetwarzania danych, uzyskać 

lepszą harmonizację okresów 

przechowywania między państwami 

członkowskimi oraz zróżnicowanie 

długości okresów przechowywania 

rejestrów dotyczących systematycznych 

wejść do systemu, np. w punkach kontroli 

granicznej, i rejestrów innych wejść, np. 

przy okazji kontroli przez policję. 

Or. fr 

 

Poprawka  260 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 6 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu wykonawczego zgodnie z 

art. 55 ust. 2 dotyczącego form i formatów 

rejestrów. 

Or. fr 

 

Poprawka  261 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja – we współpracy z krajowymi 

organami nadzoru i Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych – regularnie 

organizuje kampanie informacyjne, w 

ramach których udziela opinii publicznej 

informacji na temat celów SIS, danych 

gromadzonych w tym systemie, organów 

mających dostęp do SIS oraz praw 

przysługujących poszczególnym osobom, 

których dane dotyczą. Państwa 

członkowskie, we współpracy z własnymi 

krajowymi organami nadzorczymi, 

opracowują i wprowadzają w życie 

konieczne strategie działań służące 

ogólnemu informowaniu społeczeństwa o 

SIS. 

Po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z jego art. 75 

Komisja – we współpracy z krajowymi 

organami nadzoru i Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych – 

przeprowadzi kampanię informacyjną, w 

ramach której udzieli opinii publicznej 

informacji na temat celów SIS, danych 

gromadzonych w tym systemie, organów 

mających dostęp do SIS oraz praw 

przysługujących poszczególnym osobom, 

których dane dotyczą. Komisja regularnie 

organizuje takie kampanie we współpracy 

z krajowymi organami nadzoru i 

Europejskim Inspektorem Ochrony 

Danych. Państwa członkowskie, we 

współpracy z własnymi krajowymi 

organami nadzorczymi, opracowują i 

wprowadzają w życie konieczne strategie 

działań służące ogólnemu informowaniu 

społeczeństwa o SIS. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Ponieważ niniejsze rozporządzenie pociąga za sobą znaczące zmiany rodzaju gromadzonych 

danych i wprowadza nowe kategorie wpisów, a także poszerza kategorie osób mających 

dostęp do tych danych, kampania informacyjna powinna zostać przeprowadzona zaraz po 

wejściu w życie rozporządzenia, a następnie regularnie powtarzana. 

 

Poprawka  262 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja – we współpracy z krajowymi 

organami nadzoru i Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych – regularnie 

organizuje kampanie informacyjne, w 

ramach których udziela opinii publicznej 

informacji na temat celów SIS, danych 

gromadzonych w tym systemie, organów 

mających dostęp do SIS oraz praw 

przysługujących poszczególnym osobom, 

których dane dotyczą. Państwa 

członkowskie, we współpracy z własnymi 

krajowymi organami nadzorczymi, 

opracowują i wprowadzają w życie 

konieczne strategie działań służące 

ogólnemu informowaniu społeczeństwa o 

SIS. 

Komisja – we współpracy z krajowymi 

organami nadzoru i Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych – regularnie 

(a przynajmniej raz w roku) organizuje 

kampanie informacyjne, w ramach których 

udziela obywatelom Unii oraz obywatelom 

państw trzecich informacji na temat celów 

SIS, danych gromadzonych w tym 

systemie, organów mających dostęp do SIS 

oraz praw przysługujących poszczególnym 

osobom, których dane dotyczą. Państwa 

członkowskie, we współpracy z własnymi 

krajowymi organami nadzorczymi, 

opracowują i wprowadzają w życie 

konieczne strategie działań służące 

ogólnemu informowaniu osób 

przebywających na ich terytorium o SIS. 

Or. fr 

 

Poprawka  263 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 1 ani 

dla przepisów niniejszego rozporządzenia 

1. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 1 ani 

dla przepisów niniejszego rozporządzenia 
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dotyczących przechowywania danych 

dodatkowych, SIS zawiera wyłącznie te 

kategorie danych dostarczanych przez 

każde z państw członkowskich, jakich 

wymagają cele określone w art. 24. 

dotyczących przechowywania danych 

dodatkowych, SIS zawiera wyłącznie te 

kategorie danych dostarczanych przez 

każde z państw członkowskich, jakich 

wymagają cele określone w art. 24 i art. 

27. 

Or. fr 

 

Poprawka  264 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wszelkie szczególne, obiektywne 

cechy fizyczne niepodlegające zmianom; 

e) wszelkie szczególne, obiektywne 

cechy fizyczne niepodlegające zmianom, 

niepowiązane ze szczególnymi 

kategoriami danych osobowych opisanych 

w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679, 

takimi jak pochodzenie etniczne, 

wyznanie, niepełnosprawność, płeć czy 

orientacja seksualna; 

Or. en 

 

Poprawka  265 

Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera h 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) płeć; h) płeć społeczno-kulturowa; 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera h 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) płeć; h) płeć społeczno-kulturowa; 

Or. fr 

 

Poprawka  267 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w art. 1, 2, 3 i 4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu; 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w tytułach II i 

III dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 

zwalczania terroryzmu; 

Or. fr 

 

Poprawka  268 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w art. 1, 2, 3 i 4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu; 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w tytułach II, 

III i IV dyrektywy (UE) 2017/541; 

Or. en 



 

PE609.653v01-00 92/190 AM\1134513PL.docx 

PL 

Uzasadnienie 

Odniesienie do przepisów nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu: przestępstw 

terrorystycznych i przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej (tytuł II), przestępstw 

związanych z działalnością terrorystyczną (tytuł III), jak również pomocnictwa, podżegania i 

usiłowania popełnienia takich przestępstw (tytuł IV). 

 

Poprawka  269 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w art. 1, 2, 3 i 4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu; 

j) informację, czy dana osoba jest 

uzbrojona, agresywna, czy jest 

uciekinierem lub czy uczestniczy w 

działaniu, o którym mowa w art. 3, 4, 12 i 

14 dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 

zwalczania terroryzmu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przestępstwa, o których mowa w obowiązującej decyzji Rady w sprawie SIS II, zostały 

zastąpione tymi samymi przestępstwami, które są obecnie określone w dyrektywie (UE) 

2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu. 

 

Poprawka  270 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera o 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) odsyłacz lub odsyłacze do innych 

wpisów dokonanych w SIS zgodnie z art. 

38; 

o) odsyłacz lub odsyłacze do innych 

wpisów dokonanych w SIS zgodnie z art. 

43; 

Or. fr 
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Poprawka  271 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera q – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– wcześniejszy wyrok skazujący, o 

którym mowa w art. 24 ust. 2 lit. a); 
– zagrożenie porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego, zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. 

a); 

Or. fr 

 

Poprawka  272 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera q – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 24 

ust. 2 lit. b); 

– zagrożenie porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego, zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. 

b); 

Or. fr 

 

Poprawka  273 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera q – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 – zagrożenie porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność na terytorium państwa 

członkowskiego obywatela państwa 

trzeciego skazanego za przestępstwo 

terrorystyczne, zgodnie z art. 24 ust. 2 

(nowy); 

Or. fr 

 

Poprawka  274 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera q – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zakaz wjazdu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 3; lub 

– zakaz wjazdu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 3, wydany zgodnie z 

procedurami zawartymi w dyrektywie 

2008/115/WE; 

Or. fr 

 

Poprawka  275 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera w 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w) fotografie i wizerunki twarzy; w) fotografie; 

Or. fr 

 

Poprawka  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 20 – ustęp 2 – litera x 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

x) dane daktyloskopijne; x) odciski palców; 

Or. fr 

 

Poprawka  277 

Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera y 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

y) kolorową kopię dokumentu 

identyfikacyjnego. 

y) kopię dokumentu 

identyfikacyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera y a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ya) dane, o których mowa w lit. a) – d), 

f) – i), s) – v) i (y) każdego innego 

dokumentu tożsamości lub dokumentów 

tożsamości, którymi legitymuje się dana 

osoba. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kwestię wielu dokumentów tożsamości należy uwzględnić w kategoriach danych, które są 

wprowadzane do SIS. 

 

Poprawka  279 
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Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przed dokonaniem wpisu i z chwilą 

wydłużenia okresu ważności wpisu 

państwa członkowskie decydują, czy dany 

przypadek jest na tyle stosowny, 

odpowiedni i ważny, by uzasadnione było 

wprowadzenie tego wpisu do SIS. 

1. Przed dokonaniem wpisu i z chwilą 

wydłużenia okresu ważności wpisu 

państwa członkowskie decydują, czy 

spełnione są warunki wprowadzenia tego 

wpisu do SIS. 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 

do obywateli państw trzecich, jeżeli 

przestępstwo wchodzi w zakres art. 1–4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu71. 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 

do obywateli państw trzecich, jeżeli 

decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

dotyczy obywatela państwa trzeciego 

skazanego za jedno z przestępstw, o 

których mowa w dyrektywie 2017/541 w 

sprawie zwalczania terroryzmu, lub na 

karę przynajmniej 5 lat pozbawienia 

wolności. 

_________________  

71 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW 

z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 

zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 
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Poprawka  281 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 

do obywateli państw trzecich, jeżeli 

przestępstwo wchodzi w zakres art. 1–4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu71. 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 

do obywatela państwa trzeciego, jeżeli 

obywatel ten jest podejrzanym o 

przestępstwo, które wchodzi w zakres art. 

3, 4, 12 lub 14 dyrektywy (UE) 2017/541 

w sprawie zwalczania terroryzmu71. 

_________________ _________________ 

71 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

71Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu i 

zastępująca decyzję ramową Rady 

2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 

decyzję Rady 2005/671/WSiSW 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że wpisu należy dokonać w przypadku poszukiwania podejrzanego w 

związku z zarzutem popełnienia przestępstwa terrorystycznego. Przestępstwa, o których mowa 

w obowiązującej decyzji Rady w sprawie SIS II (odnoszącej się do starej decyzji ramowej 

Rady w sprawie zwalczania terroryzmu), zastąpiono tymi samymi przestępstwami, które są 

obecnie określone w dyrektywie (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu. Termin 

„we wszystkich sytuacjach” został skreślony, ponieważ jest zbędny. 

 

Poprawka  282 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 

2. Stosując art. 24 ust. 2, państwa 

członkowskie dokonują takiego wpisu we 

wszystkich okolicznościach w odniesieniu 
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do obywateli państw trzecich, jeżeli 

przestępstwo wchodzi w zakres art. 1–4 

decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu71. 

do obywateli państw trzecich, jeżeli 

przestępstwo wchodzi w zakres tytułów II, 

III lub IV dyrektywy (UE) 2017/541. 

_________________  

71 Decyzja ramowa Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 

L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odniesienie do przepisów nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu: przestępstw 

terrorystycznych i przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej (tytuł II), przestępstw 

związanych z działalnością terrorystyczną (tytuł III), jak również pomocnictwa, podżegania i 

usiłowania popełnienia takich przestępstw (tytuł IV). 

 

Poprawka  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasady szczegółowe dotyczące 

wprowadzania fotografii, obrazów twarzy i 

danych daktyloskopijnych 

Zasady szczegółowe dotyczące 

wprowadzania fotografii, obrazów twarzy i 

odcisków palców 

Or. fr 

 

Poprawka  284 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli dane państwo członkowskie 

posiada fotografię, wizerunek twarzy lub 

dane daktyloskopijne osoby wpisanej do 
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SIS przez inne państwo członkowskie, 

musi – z zastrzeżeniem ust. 1 – przekazać 

je jak najszybciej, aby umożliwić państwu 

członkowskiemu dokonującemu wpisu 

uzupełnienie wpisu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przepis ten jest już wprowadzony do podręcznika SIRENE, lecz w formie możliwości, a nie 

obowiązku. Tymczasem zgodnie ze sprawozdaniem Komisji w dniu 1 stycznia 2016 r. w SIS 

znajdowało się dokładnie 793 878 wpisów dotyczących osób, ale tylko 90 120 odcisków 

palców i 133 044 fotografie. Należy zatem zaostrzyć ten przepis, aby uzyskać możliwie 

najpełniejsze wpisy. 

 

Poprawka  285 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Wszelkie wprowadzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych małoletnich musi się 

odbywać w pełnym poszanowaniu dobra 

dziecka w myśl art. 24 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 

3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach dziecka z 1989 r. 

Or. fr 

 

Poprawka  286 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Wszelkie wprowadzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 
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daktyloskopijnych nie może wykraczać 

poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 

celu, jakim jest interes ogólny, i musi być 

obwarowane odpowiednimi gwarancjami. 

Wprowadzanie fotografii, wizerunków 

twarzy i danych daktyloskopijnych musi 

być dozwolone przez prawo Unii lub 

państw członkowskich. 

 Wszelkie wprowadzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych w ramach SIS II, w tym 

przetrzymywanie i wykorzystywanie do 

celów identyfikacji, musi być zgodne z 

przepisami obowiązującymi w dziedzinie 

ochrony danych przewidzianymi w 

instrumentach prawnych SIS II, 

rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz 

przepisach dyrektywy 2016/680. 

 Przewidziane w tych instrumentach 

prawnych przepisy mają zastosowanie do 

wprowadzania fotografii, wizerunków 

twarzy i danych daktyloskopijnych 

obywateli państw trzecich oraz obywateli 

Unii. 

 Zgodnie z zasadą określenia celu należy 

wyraźnie zdefiniować cel i metodę 

wykorzystywaną do wprowadzania 

fotografii, wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych w SIS. W tym celu 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 

aktu wykonawczego zgodnie z art. 55 ust. 

2. 

Or. fr 

 

Poprawka  287 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2d. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego, który 
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szczegółowo opisuje zasady i procedury 

zgodnie z art. 54 a (nowy) służące 

wprowadzaniu do SIS funkcji 

automatycznego systemu identyfikacji 

daktyloskopijnej (AFIS). 

Or. fr 

 

Poprawka  288 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), g), k), m), n) oraz q). Jeżeli 

podstawą wpisu jest decyzja podjęta na 

mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się również 

dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. 

r). 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), g), k), m), n) oraz q), a dane 

takie są dostępne. Jeżeli podstawą wpisu 

jest decyzja podjęta na mocy art. 24 ust. 2, 

wprowadza się również dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 lit. r). 

Or. en 

 

Poprawka  289 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), g), k), m), n) oraz q). Jeżeli 

podstawą wpisu jest decyzja podjęta na 

mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się również 

dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. 

r). 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), b), g), h), i), k), m), n) oraz q). 

Jeżeli podstawą wpisu jest decyzja podjęta 

na mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się 

również dane, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. r). 

Or. fr 
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Poprawka  290 

Kostas Chrysogonos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), g), k), m), n) oraz q). Jeżeli 

podstawą wpisu jest decyzja podjęta na 

mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się również 

dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. 

r). 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), b) g), h), i), k), m), n) oraz q). 

Jeżeli podstawą wpisu jest decyzja podjęta 

na mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się 

również dane, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. r). 

Or. en 

 

Poprawka  291 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), g), k), m), n) oraz q). Jeżeli 

podstawą wpisu jest decyzja podjęta na 

mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się również 

dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. 

r). 

1. Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli 

brak jest danych, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. a), b), g), h), i), k), m), n) oraz q). 

Jeżeli podstawą wpisu jest decyzja podjęta 

na mocy art. 24 ust. 2, wprowadza się 

również dane, o których mowa w art. 20 

ust. 2 lit. r). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dane w ust. 20 lit. b) „imiona”, lit. h) „płeć” i lit. i) „obywatelstwo/obywatelstwa” powinny 

być obowiązkowe podczas tworzenia wpisu, aby uniknąć błędnej identyfikacji osób, zwłaszcza 

podczas kontroli na granicach zewnętrznych. 

 

Poprawka  292 
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Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wprowadzane są również 

wszystkie pozostałe dane wymienione w 

art. 20 ust. 2, o ile są dostępne. 

2. Wprowadzane są również 

wszystkie pozostałe dane wymienione w 

art. 20 ust. 2, o ile są dostępne i o ile 

spełniono warunki wprowadzenia danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wszystkie dane osobowe są wprowadzane do systemu we wszystkich sytuacjach. W 

szczególności profile DNA można dodać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. 

 

Poprawka  293 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wprowadzane są również 

wszystkie pozostałe dane wymienione w 

art. 20 ust. 2, o ile są dostępne. 

2. Z zastrzeżeniem art. 22 

wprowadzane są również wszystkie 

pozostałe dane wymienione w art. 20 ust. 

2, o ile są dostępne. 

Or. fr 

Poprawka  294 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23a  

 Aktualizacja wpisu 

 Jeżeli państwo członkowskie dokonujące 

wpisu posiada istotne uzupełniające lub 
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zmienione dane, o których mowa w art. 20 

ust. 2, bezzwłocznie koryguje lub 

uzupełnia odnośny wpis. 

Or. fr 

 

Poprawka  295 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23b  

 Zgodność wpisów 

 1. Przed dokonaniem nowego wpisu 

państwo członkowskie sprawdza, czy dana 

osoba widnieje już w SIS. 

 2. Tej samej osoby może dotyczyć tylko 

jeden wpis do SIS II w danym państwie 

członkowskim. Ta sama osoba może być 

przedmiotem wpisów dokonanych przez 

kilka państw członkowskich, jeżeli wpisy 

są zgodne. 

 3. Jeżeli dana osoba widnieje już w SIS, 

państwo członkowskie chcące dokonać 

nowego wpisu sprawdza, zgodnie z tabelą 

zgodności wpisów dotyczących osób 

przewidziana w podręczniku SIRENE, czy 

nie ma niezgodności wpisów. Jeżeli nie 

ma niezgodności, państwo członkowskie 

dokonuje nowego wpisu. Jeżeli wpisy są 

niezgodne, zainteresowane biura SIRENE 

konsultują się ze sobą, wymieniając 

informacje uzupełniające, aby dojść do 

porozumienia zgodnie z kolejnością 

wpisów przewidzianą w podręczniku 

SIRENE. Po konsultacjach między 

biurami SIRENE można odstąpić od 

kolejności wpisów, jeżeli wymagają tego 

interesy krajowe. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Przepisy znajdujące się w podręczniku SIRENE i zbyt ważne, żeby nie figurowały w 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  296 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dane dotyczące obywateli państw 

trzecich, w odniesieniu do których został 

dokonany wpis w celu odmowy 

pozwolenia na wjazd i pobyt, wprowadza 

się do SIS na podstawie krajowego wpisu 

wynikającego z decyzji podjętej na 

podstawie indywidualnej oceny przez 

właściwe organy administracyjne lub 

sądowe zgodnie z zasadami 

proceduralnymi określonymi w prawie 

krajowym. Postępowanie odwoławcze 

w sprawie takich decyzji jest prowadzone 

zgodnie z przepisami krajowymi. 

1. Dane dotyczące obywateli państw 

trzecich, w odniesieniu do których został 

dokonany wpis w celu odmowy 

pozwolenia na wjazd i pobyt, wprowadza 

się do SIS na podstawie krajowego wpisu 

wynikającego z obowiązującej decyzji 

podjętej na podstawie indywidualnej oceny 

przez właściwe organy administracyjne lub 

sądowe zgodnie z zasadami 

proceduralnymi określonymi w prawie 

krajowym. Postępowanie odwoławcze 

w sprawie takich decyzji jest prowadzone 

zgodnie z przepisami krajowymi. Takie 

postępowanie odwoławcze obejmuje 

prawo do skutecznego środka 

odwoławczego przed sądem. 

Or. en 

Poprawka  297 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dane dotyczące obywateli państw 

trzecich, w odniesieniu do których został 

dokonany wpis w celu odmowy 

pozwolenia na wjazd i pobyt, wprowadza 

się do SIS na podstawie krajowego wpisu 

wynikającego z decyzji podjętej na 

podstawie indywidualnej oceny przez 

1. Dane dotyczące obywatela państwa 

trzeciego, w odniesieniu do którego może 

być dokonany wpis w celu odmowy 

pozwolenia na wjazd i pobyt, można 

wprowadzić do SIS na podstawie 

krajowego wpisu wynikającego z decyzji 

podjętej na podstawie indywidualnej oceny 
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właściwe organy administracyjne lub 

sądowe zgodnie z zasadami 

proceduralnymi określonymi w prawie 

krajowym. Postępowanie odwoławcze 

w sprawie takich decyzji jest prowadzone 
zgodnie z przepisami krajowymi. 

przez właściwe organy administracyjne lub 

sądowe zgodnie z zasadami 

proceduralnymi określonymi w prawie 

krajowym. Dany obywatel państwa 

trzeciego ma prawo odwołania się od tej 

decyzji zgodnie z przepisami krajowymi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sformułowanie Komisji jest niejasne. W ust. 1 należy ustanowić możliwość wpisu do SIS 

decyzji o odmowie wjazdu i pobytu. W ust. 2 i 3 należy następnie określić okoliczności, w 

których na państwach członkowskich spoczywa obowiązek dokonania takiego wpisu. Ponadto 

ostatnie zdanie ust. 1 powinno wyraźnie wskazywać prawo obywatela państwa trzeciego do 

zaskarżenia decyzji zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, które podjęło tę 

decyzję. 

 

Poprawka  298 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona 

zagrożeniem dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego. Sytuacja taka ma miejsce 

w szczególności w przypadku: 

2. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona 

zagrożeniem dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego. Sytuacja ta może mieć 

miejsce w szczególności w przypadku: 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 



 

AM\1134513PL.docx 107/190 PE609.653v01-00 

 PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona 

zagrożeniem dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego. Sytuacja taka ma miejsce 

w szczególności w przypadku: 

2. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona 

zagrożeniem dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

bezpieczeństwa narodowego, jakie może 

stwarzać obecność danego obywatela 

państwa trzeciego na terytorium państwa 

członkowskiego. Sytuacja taka ma miejsce 

w przypadku: 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności powyżej jednego 

roku; 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

popełnienia poważnego przestępstwa lub 

przestępstwa terrorystycznego; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pojęcia poważnego przestępstwa i przestępstwa terrorystycznego stanowią podstawę wpisów 

(na gruncie współpracy policyjnej i sądowej). Te pojęcia są zdefiniowane w rozporządzeniu, 

zatem powinny być stosowane w niniejszym akcie zamiast wprowadzać inny poziom 

przestępstwa, które uzasadniałoby wpis. 

 

Poprawka  301 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności powyżej jednego 

roku; 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany za przestępstwo zagrożone 

karą pozbawienia wolności; 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności powyżej jednego 

roku; 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

przynajmniej pięciu lat pozbawienia 

wolności; 

Or. fr 

 

Poprawka  303 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności powyżej jednego 

roku; 

a) obywatela państwa trzeciego, który 

został skazany w państwie członkowskim 

za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności na co najmniej trzy 

lata; 

Or. en 

 

Poprawka  304 

Marie-Christine Vergiat 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją uzasadnione powody, by 

sądzić, że popełnił poważne przestępstwo, 

lub co do którego istnieją poważne 

przesłanki, by sądzić, że zamierza on takie 

przestępstwo popełnić na terytorium 

państwa członkowskiego. 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją dowody, że popełnił 

poważne przestępstwo na terytorium 

państwa członkowskiego. 

Or. fr 

 

Poprawka  305 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją uzasadnione powody, by 

sądzić, że popełnił poważne przestępstwo, 

lub co do którego istnieją poważne 

przesłanki, by sądzić, że zamierza on takie 

przestępstwo popełnić na terytorium 

państwa członkowskiego. 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją jasne dowody pozwalające 

zakładać, że popełnił poważne 

przestępstwo, lub co do którego istnieją 

jasne dowody na to, że zamierza on takie 

przestępstwo popełnić na terytorium 

państwa członkowskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by dokonywanie wpisów opierało się na dowodach dotyczących danego 

obywatela państwa trzeciego, a nie na zwykłym podejrzeniu. 

 

Poprawka  306 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją uzasadnione powody, by 

sądzić, że popełnił poważne przestępstwo, 

lub co do którego istnieją poważne 

przesłanki, by sądzić, że zamierza on takie 

przestępstwo popełnić na terytorium 

państwa członkowskiego. 

b) obywatela państwa trzeciego, co do 

którego istnieją uzasadnione powody, by 

sądzić, że popełnił przestępstwo, lub co do 

którego istnieją poważne przesłanki, by 

sądzić, że zamierza on popełnić 

przestępstwo na terytorium państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W każdych okolicznościach 

dokonuje się wpisu, jeżeli decyzja, o której 

mowa w art. 24 ust. 1, dotyczy obywatela 

państwa trzeciego skazanego w danym 

państwie członkowskim za jedno z 

przestępstw, o których mowa w dyrektywie 

2017/541 w sprawie zwalczania 

terroryzmu. 

Or. fr 

 

Poprawka  308 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. obywatela państwa trzeciego, który 

najprawdopodobniej będzie próbował 

dopuścić się nadużycia systemu azylowego 

państwa członkowskiego zgodnie z art. 36 

ust. 1 lub 2 rozporządzenia (UE) nr 
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XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie 

procedur azylowych). 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. W każdych okolicznościach 

dokonuje się wpisu, jeżeli decyzja, o której 

mowa w ust. 1, dotyczy obywatela państwa 

trzeciego skazanego w danym państwie 

członkowskim za przestępstwo zagrożone 

karą przynajmniej pięciu lat pozbawienia 

wolności. 

Or. fr 

 

Poprawka  310 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest zakazem 

wjazdu wydanym zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

zapewnia, by wpis stawał się skuteczny w 

SIS w momencie powrotu danego 

obywatela państwa trzeciego. 

Potwierdzenie powrotu jest przekazywane 

państwu członkowskiemu dokonującemu 

wpisu zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 

2018/xxx [rozporządzenie w sprawie 

powrotów]. 

3. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest zakazem 

wjazdu wydanym zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

zapewnia, by wpis stawał się skuteczny w 

SIS w momencie podjęcia wobec danego 

obywatela państwa trzeciego decyzji 

nakazującej powrót, o której mowa w art. 

3 pkt 4 dyrektywy 2008/115/WE i w 

związku z którą wszelkie ewentualne 

środki odwoławcze zostały wykorzystane 

lub uznane za niedopuszczalne. 
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Potwierdzenie powrotu jest przekazywane 

państwu członkowskiemu dokonującemu 

wpisu zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 

2018/xxx i niezwłocznie usuwane z SIS II 

przez państwo członkowskie dokonujące 

wpisu, zgodnie z art. 6 ust. 2 tegoż 

rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 

powrotów]. 

Or. fr 

 

Poprawka  311 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, 

o której mowa w ust. 1, jest zakazem 

wjazdu wydanym zgodnie z procedurami 

zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

zapewnia, by wpis stawał się skuteczny w 

SIS w momencie powrotu danego 

obywatela państwa trzeciego. 

Potwierdzenie powrotu jest przekazywane 

państwu członkowskiemu dokonującemu 

wpisu zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 

2018/xxx [rozporządzenie w sprawie 

powrotów]. 

3. Wpisu dokonuje się również, jeżeli 

decyzja, o której mowa w ust. 1, jest 

zakazem wjazdu wydanym zgodnie z 

dyrektywą 2008/115/WE. Państwo 

członkowskie dokonujące wpisu zapewnia, 

by wpis stawał się skuteczny w SIS w 

momencie powrotu danego obywatela 

państwa trzeciego. Potwierdzenie powrotu 

jest przekazywane państwu 

członkowskiemu dokonującemu wpisu 

zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 

2018/xxx [rozporządzenie w sprawie 

powrotów]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie zastosowanego języka prawnego. 

 

Poprawka  312 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 25a  

 Warunki obowiązujące wpisy dokonywane 

do celów odmowy wjazdu i pobytu dla 

osób zamieszanych w jedno z przestępstw, 

o których mowa w tytułach II i III 

dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 

zwalczania terroryzmu 

 1. Jeżeli dane państwo członkowskie 

dokonuje wpisu do celów odmowy wjazdu 

i pobytu osoby zamieszanej w jedno z 

przestępstw, o których mowa w dyrektywie 

(UE) 2017/541, równocześnie dzieli się tą 

informacją z powstałym przy Europolu 

Europejskim Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu. 

 2. W przypadku trafienia dotyczącego 

wpisu do celów odmowy wjazdu i pobytu 

osoby zamieszanej w jedno z przestępstw, 

o których mowa w dyrektywie (UE) 

2017/541, państwo członkowskie 

wykonujące wpis informuje niezwłocznie 

państwo członkowskie, które dokonało 

wpisu, a także powstałe przy Europolu 

Europejskie Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu. 

 3. W tym celu Komisja posiada 

uprawnienia do przyjęcia aktu 

wykonawczego zgodnie z art. 55 ust. 2, 

aby doprecyzować sposoby komunikacji. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

O trafieniach dotyczących osoby figurującej w SIS obecnie wiedzą tylko państwo dokonujące 

wpisu oraz państwo, które dokonuje wyszukania. Zgodnie z motywem 34 państwa 

członkowskie powinny udostępniać Europolowi informacje na temat działań związanych z 

terroryzmem równolegle z wprowadzaniem wpisów do SIS, a także informacje o trafieniach i 

powiązane informacje. 

 

Poprawka  313 

Marie-Christine Vergiat 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli państwo członkowskie 

rozważa przyznanie dokumentu 

pobytowego lub innego zezwolenia na 

pobyt obywatelowi państwa trzeciego, 

którego dotyczy wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu dokonany przez inne 

państwo członkowskie, najpierw 

konsultuje się z państwem członkowskim 

dokonującym wpisu w drodze wymiany 

informacji uzupełniających i uwzględnia 

interesy tego państwa członkowskiego. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

udziela ostatecznej odpowiedzi w terminie 

siedmiu dni. Wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu usuwa się, jeżeli państwo 

członkowskie, które rozważa przyznanie 

karty pobytu lub innego zezwolenia na 

pobyt, postanowi je przyznać. 

1. Jeżeli państwo członkowskie 

rozważa przyznanie dokumentu 

pobytowego lub innego zezwolenia na 

pobyt obywatelowi państwa trzeciego, 

którego dotyczy wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu dokonany przez inne 

państwo członkowskie, najpierw 

konsultuje się z państwem członkowskim 

dokonującym wpisu w drodze wymiany 

informacji uzupełniających. Państwo 

członkowskie dokonujące wpisu udziela 

ostatecznej odpowiedzi w terminie siedmiu 

dni. Wpis dotyczący odmowy wjazdu i 

pobytu usuwa się, jeżeli państwo 

członkowskie, które rozważa przyznanie 

karty pobytu lub innego zezwolenia na 

pobyt, postanowi je przyznać. 

Or. fr 

 

Poprawka  314 

Miltiadis Kyrkos 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli państwo członkowskie 

rozważa przyznanie dokumentu 

pobytowego lub innego zezwolenia na 

pobyt obywatelowi państwa trzeciego, 

którego dotyczy wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu dokonany przez inne 

państwo członkowskie, najpierw 

konsultuje się z państwem członkowskim 

dokonującym wpisu w drodze wymiany 

informacji uzupełniających i uwzględnia 

interesy tego państwa członkowskiego. 

1. Jeżeli państwo członkowskie 

rozważa przyznanie dokumentu 

pobytowego lub innego zezwolenia na 

pobyt obywatelowi państwa trzeciego, 

którego dotyczy wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu dokonany przez inne 

państwo członkowskie, najpierw 

konsultuje się z państwem członkowskim 

dokonującym wpisu w drodze wymiany 

informacji uzupełniających i uwzględnia 

interesy tego państwa członkowskiego. 
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Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

udziela ostatecznej odpowiedzi w terminie 

siedmiu dni. Wpis dotyczący odmowy 

wjazdu i pobytu usuwa się, jeżeli państwo 

członkowskie, które rozważa przyznanie 

karty pobytu lub innego zezwolenia na 

pobyt, postanowi je przyznać. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

udziela ostatecznej odpowiedzi najlepiej w 

terminie siedmiu dni. Wpis dotyczący 

odmowy wjazdu i pobytu usuwa się, jeżeli 

państwo członkowskie, które rozważa 

przyznanie karty pobytu lub innego 

zezwolenia na pobyt, postanowi je 

przyznać. 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 27a  

 Działania, które należy podjąć w związku 

z wpisem 

 1. W przypadku trafienia dotyczącego 

danego obywatela państwa trzeciego 

wpisanego zgodnie z art. 24 i 27 właściwy 

organ musi, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 

oraz z poszanowaniem zasad i przepisów 

konwencji genewskiej z 1951 r., a 

zwłaszcza ze szczególnym poszanowaniem 

zasady non-refoulement: 

 a) odmówić wydania temu obywatelowi 

wizy lub zezwolenia na podróż; lub 

 b) odmówić zgody na wjazd. 

 Jeżeli trafienie uzyskuje się już w obrębie 

terytorium, obywatela państwa trzeciego 

należy zatrzymać, przesłuchać i odesłać do 

właściwych organów w celu podjęcia 

niezbędnych decyzji. 

 2. Dodatkowe szczegóły dotyczące 

wykonywania działań oraz wymiany 

informacji uzupełniających opisane są w 

podręczniku SIRENE. 
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Or. fr 

 

Poprawka  316 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasady szczegółowe dotyczące weryfikacji 

lub wyszukiwania fotografii, obrazów 

twarzy i danych daktyloskopijnych 

Zasady szczegółowe dotyczące weryfikacji 

lub wyszukiwania fotografii i odcisków 

palców 

Or. fr 

 

Poprawka  317 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Fotografie, obrazy twarzy i dane 

daktyloskopijne uzyskuje się z systemu SIS 

w celu potwierdzenia tożsamości osoby, 

która została znaleziona w wyniku 

wyszukiwania według danych 

alfanumerycznych przeprowadzonego w 

SIS. 

1. Jeżeli takie dane są zawarte we 

wpisie w SIS, fotografie, obrazy twarzy 

lub dane daktyloskopijne uzyskuje się z 

systemu SIS w celu potwierdzenia 

tożsamości osoby, która została znaleziona 

w wyniku wyszukiwania według danych 

alfanumerycznych przeprowadzonego w 

SIS. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Po raz kolejny ważne jest doprecyzowanie, że takie dane nie zawsze są dostępne we wpisie w 

SIS. Do celów weryfikacji tożsamości danej osoby można wykorzystywać wszelkie istotne 

kategorie danych. 

 

Poprawka  318 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Fotografie, obrazy twarzy i dane 

daktyloskopijne uzyskuje się z systemu SIS 

w celu potwierdzenia tożsamości osoby, 

która została znaleziona w wyniku 

wyszukiwania według danych 

alfanumerycznych przeprowadzonego w 

SIS. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

  

Or. fr 

 

Poprawka  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Fotografie, obrazy twarzy i dane 

daktyloskopijne uzyskuje się z systemu 

SIS w celu potwierdzenia tożsamości 

osoby, która została znaleziona w wyniku 

wyszukiwania według danych 

alfanumerycznych przeprowadzonego w 

SIS. 

1. Fotografie i odciski palców 

uzyskuje się z systemu SIS w celu 

potwierdzenia tożsamości osoby, która 

została znaleziona w wyniku 

wyszukiwania według danych 

alfanumerycznych przeprowadzonego w 

SIS. 

Or. fr 

 

Poprawka  320 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Przed dokonaniem nowego wpisu 

można przeprowadzić wyszukiwanie na 

podstawie odcisków palców, aby 
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sprawdzić, czy dana osoba widnieje już w 

SIS pod inną tożsamością lub innym 

wpisem. 

Or. fr 

 

Poprawka  321 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dane daktyloskopijne można 

wykorzystać również do zidentyfikowania 

danej osoby. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS stosuje się do 

celów identyfikacji wtedy, gdy tożsamości 

osoby nie można potwierdzić przy 

zastosowaniu innych środków. 

2. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS można również 

stosować do celów identyfikacji wtedy, 

gdy tożsamości osoby nie można 

potwierdzić przy zastosowaniu innych 

środków. 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dane daktyloskopijne można 

wykorzystać również do zidentyfikowania 

danej osoby. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS stosuje się do celów 

identyfikacji wtedy, gdy tożsamości osoby 

nie można potwierdzić przy zastosowaniu 

innych środków. 

2. Dane daktyloskopijne – jeżeli dane 

takie są dostępne – można wykorzystać 

również do zidentyfikowania danej osoby. 

Dane daktyloskopijne przechowywane w 

SIS stosuje się do celów identyfikacji 

wtedy, gdy tożsamości osoby nie można 

potwierdzić przy zastosowaniu innych 

środków. 

Or. en 
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Poprawka  323 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dane daktyloskopijne można 

wykorzystać również do zidentyfikowania 

danej osoby. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS stosuje się do celów 

identyfikacji wtedy, gdy tożsamości osoby 

nie można potwierdzić przy zastosowaniu 

innych środków. 

2. Odciski palców można wykorzystać 

również do zidentyfikowania danej osoby. 

Odciski palców przechowywane w SIS 

stosuje się do celów identyfikacji wtedy, 

gdy tożsamości osoby nie można 

potwierdzić przy zastosowaniu innych 

środków. 

Or. fr 

 

Poprawka  324 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu przestępstwa 

będącego przedmiotem dochodzenia oraz 

jeżeli z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że należą one do 

sprawcy przestępstwa, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

skreśla się 

Or. fr 
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Poprawka  325 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu przestępstwa 

będącego przedmiotem dochodzenia oraz 

jeżeli z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że należą one do 

sprawcy przestępstwa, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu poważnego 

przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego będącego przedmiotem 

dochodzenia oraz jeżeli z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, 

że należą one do sprawcy poważnego 

przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

Or. en 

 

Poprawka  326 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu przestępstwa 

będącego przedmiotem dochodzenia oraz 

jeżeli z dużym prawdopodobieństwem 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu poważnego 

przestępstwa lub przestępstwa 

terrorystycznego będącego przedmiotem 
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można stwierdzić, że należą one do 

sprawcy przestępstwa, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

dochodzenia oraz jeżeli z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, 

że należą one do sprawcy przestępstwa, 

pod warunkiem że właściwe organy nie są 

w stanie określić tożsamości osoby przy 

użyciu jakiejkolwiek innej krajowej, 

europejskiej lub międzynarodowej bazy 

danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka złożona w celu uzyskania pewności prawa i zachowania spójności z innymi 

poprawkami. 

 

Poprawka  327 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu przestępstwa 

będącego przedmiotem dochodzenia oraz 

jeżeli z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że należą one do 

sprawcy przestępstwa, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

3. Dane daktyloskopijne 

przechowywane w SIS w związku z 

wpisami dokonanymi zgodnie z art. 24 i 27 

można wyszukiwać również przy użyciu 

kompletnych lub niekompletnych linii 

papilarnych lub odcisków dłoni 

znalezionych na miejscu przestępstwa 

będącego przedmiotem dochodzenia oraz 

jeżeli z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że należą one do 

sprawcy przestępstwa, pod warunkiem że 

właściwe organy nie są w stanie określić 

tożsamości osoby przy użyciu 

jakiejkolwiek innej krajowej, europejskiej 

lub międzynarodowej bazy danych. 

Or. fr 

 

Poprawka  328 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać 

fotografie i wizerunki twarzy. Z 

identyfikacji opartej na fotografiach lub 

wizerunkach twarzy korzysta się wyłącznie 

na legalnych przejściach granicznych, na 

których wykorzystuje się systemy 

samoobsługowe i zautomatyzowane 

systemy kontroli granicznej. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek identyfikacji osób na legalnych przejściach granicznych został już wprowadzony 

w kodeksie granicznym Schengen, zaś stosowanie obrazów twarzy do identyfikacji 

wprowadzono już w systemie wjazdu/wyjazdu. W związku z tym ustęp ten jest niepotrzebny. 

 

Poprawka  329 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać 

fotografie i wizerunki twarzy. Z 

identyfikacji opartej na fotografiach lub 

wizerunkach twarzy korzysta się wyłącznie 

na legalnych przejściach granicznych, na 

których wykorzystuje się systemy 

samoobsługowe i zautomatyzowane 

skreśla się 
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systemy kontroli granicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  330 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać fotografie 

i wizerunki twarzy. Z identyfikacji opartej 

na fotografiach lub wizerunkach twarzy 

korzysta się wyłącznie na legalnych 

przejściach granicznych, na których 

wykorzystuje się systemy samoobsługowe 

i zautomatyzowane systemy kontroli 

granicznej. 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji oraz w ramach celów i 

warunków przewidzianych w ust. 3 można 

wykorzystać fotografie i wizerunki twarzy. 

Z identyfikacji opartej na fotografiach lub 

wizerunkach twarzy korzysta się wyłącznie 

na legalnych przejściach granicznych, na 

których wykorzystuje się systemy 

samoobsługowe i zautomatyzowane 

systemy kontroli granicznej, a także w 

ramach celów i warunków przewidzianych 

w ust. 3. Przed wprowadzeniem tej funkcji 

do SIS Komisja musi przedstawić 

sprawozdanie dotyczące dostępności i 

stanu zaawansowania niezbędnej 

technologii. Podczas sporządzania tego 

sprawozdania zasięga się opinii 

Parlamentu Europejskiego. 

Or. fr 

 

Poprawka  331 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać fotografie 

i wizerunki twarzy. Z identyfikacji opartej 

na fotografiach lub wizerunkach twarzy 

korzysta się wyłącznie na legalnych 

przejściach granicznych, na których 

wykorzystuje się systemy samoobsługowe i 

zautomatyzowane systemy kontroli 

granicznej. 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać fotografie 

i wizerunki twarzy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Identyfikacja oparta na fotografiach lub wizerunkach twarzy powinna być dozwolona w 

dowolnym miejscu, jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym. 

 

Poprawka  332 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać fotografie 

i wizerunki twarzy. Z identyfikacji opartej 

na fotografiach lub wizerunkach twarzy 

korzysta się wyłącznie na legalnych 

przejściach granicznych, na których 

wykorzystuje się systemy samoobsługowe 

i zautomatyzowane systemy kontroli 

granicznej. 

4. Gdy tylko stanie się to technicznie 

możliwe oraz przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego stopnia 

wiarygodności identyfikacji, do 

identyfikacji można wykorzystać 

fotografie. Z identyfikacji opartej na 

fotografiach korzysta się wyłącznie na 

legalnych przejściach granicznych, na 

których wykorzystuje się systemy 

samoobsługowe i zautomatyzowane 

systemy kontroli granicznej. 

Or. fr 

 

Poprawka  333 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych nie może wykraczać 

poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 

celu, jakim jest interes ogólny, i musi być 

obwarowane odpowiednimi gwarancjami. 

Wszelkie wykorzystanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych musi być dozwolone 

przez prawo Unii lub państw 

członkowskich. 

 Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych w ramach SIS II, w tym 

przetrzymywanie i wykorzystywanie do 

celów identyfikacji, musi być zgodne z 

przepisami obowiązującymi w dziedzinie 

ochrony danych przewidzianymi w 

instrumentach prawnych SIS II, 

rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz 

przepisach dyrektywy 2016/680. 

Przewidziane w tych instrumentach 

prawnych przepisy mają zastosowanie do 

przetwarzania fotografii, wizerunków 

twarzy i danych daktyloskopijnych 

obywateli państw trzecich oraz obywateli 

Unii. 

 Zgodnie z zasadą określenia celu należy 

wyraźnie zdefiniować cel i metodę 

wykorzystania fotografii, wizerunków 

twarzy i danych daktyloskopijnych w SIS. 

W tym celu Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu wykonawczego zgodnie z 

art. 55 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  334 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Wszelkie przetwarzanie fotografii, 

wizerunków twarzy i danych 

daktyloskopijnych małoletnich musi się 

odbywać w pełnym poszanowaniu dobra 

dziecka w myśl art. 24 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 

3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach dziecka z 1989 r. 

Or. fr 

 

Poprawka  335 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4c. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 54 a (nowy) w celu wprowadzenia do 

SIS funkcji automatycznego systemu 

identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). 

Or. fr 

 

Poprawka  336 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) badania warunków i 

podejmowania decyzji dotyczących 

wjazdu i pobytu obywateli państwa 

d) badanie warunków i podejmowanie 

decyzji dotyczących wjazdu i pobytu 

obywateli państwa trzeciego na terytorium 
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trzeciego na terytorium państw 

członkowskich, w tym dotyczących 

dokumentów pobytowych i wiz 

długoterminowych oraz powrotu obywateli 

państw trzecich; 

państw członkowskich, w tym dotyczących 

dokumentów pobytowych i wiz 

długoterminowych oraz powrotu obywateli 

państw trzecich, o ile organy te nie 

stanowią organów rozstrzygających 

zdefiniowanych w art. 2 lit. f) dyrektywy 

2013/32/UE1a, oraz w stosownych 

przypadkach wydawanie opinii zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 377/20041b; 

 _________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wspólnych procedur 

udzielania i cofania ochrony 

międzynarodowej; 

 1b Rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 

z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 

utworzenia sieci oficerów łącznikowych 

ds. imigracji 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zaproponowane sformułowanie jest zgodne z definicją władz imigracyjnych w niedawno 

przyjętym rozporządzeniu dotyczącym systemu wjazdu/wyjazdu. Udzielenie dostępu organom 

odpowiedzialnym za udzielanie azylu stanowiłoby naruszenie zasady celowości i 

wykraczałoby poza proponowaną podstawę prawną. 

 

Poprawka  337 

Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Prawo dostępu do danych 

wprowadzonych do SIS oraz prawo 

wyszukiwania takich danych przysługuje 

organom właściwym w sprawach 

wydawania dokumentów tożsamości, 

takich jak paszporty, dowody tożsamości, 

dokumenty pobytowe, podczas 

wykonywania ich zadań i zgodnie z 
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zasadami wprowadzania wpisów i 

sprawdzania ich zgodności. Dostęp tych 

organów reguluje prawo każdego z państw 

członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  338 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli podczas wyszukiwania 

danych Europol stwierdzi istnienie wpisu 

w SIS, informuje o tym – metodami 

określonymi w rozporządzenie (UE) 

2016/794 – państwo członkowskie 

dokonujące wpisu. 

2. Jeżeli podczas wyszukiwania 

danych Europol stwierdzi istnienie wpisu 

w SIS, informuje o tym – w drodze 

wymiany informacji uzupełniających za 

pomocą infrastruktury komunikacyjnej i 

zgodnie z przepisami zawartymi w 

podręczniku SIRENE – państwo 

członkowskie dokonujące wpisu. Dopóki 

Europol nie jest w stanie używać funkcji 

przewidzianych do wymiany informacji 

uzupełniających, informuje państwo 

członkowskie dokonujące wpisu metodami 

określonymi w rozporządzenie (UE) 

2016/794. 

Or. fr 

 

Poprawka  339 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli podczas wyszukiwania 

danych Europol stwierdzi istnienie wpisu 

w SIS, informuje o tym – metodami 

określonymi w rozporządzenie (UE) 

2. Jeżeli podczas wyszukiwania 

danych Europol stwierdzi istnienie wpisu 

w SIS, niezwłocznie informuje o tym – 

metodami określonymi w rozporządzenie 
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2016/794 – państwo członkowskie 

dokonujące wpisu. 

(UE) 2016/794 – państwo członkowskie 

dokonujące wpisu. 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wykorzystanie informacji 

uzyskanych w wyniku wyszukiwania 

danych SIS wymaga zgody danego 

państwa członkowskiego. Jeżeli to państwo 

członkowskie pozwoli na wykorzystanie 

takich informacji, posługiwanie się nimi 

przez Europol podlega przepisom 

rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol 

może przekazać takie informacje 

państwom trzecim i organom trzecim 

wyłącznie za zgodą danego państwa 

członkowskiego. 

3. Wykorzystanie informacji 

uzyskanych w wyniku wyszukiwania 

danych SIS wymaga zgody danego 

państwa członkowskiego. Jeżeli to państwo 

członkowskie pozwoli na wykorzystanie 

takich informacji, posługiwanie się nimi 

przez Europol podlega przepisom 

rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol 

może przekazać takie informacje 

państwom trzecim i organom trzecim 

wyłącznie za zgodą danego państwa 

członkowskiego i z pełnym 

poszanowaniem unijnego prawa o 

ochronie danych. 

Or. en 

 

Poprawka  341 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wykorzystanie informacji 

uzyskanych w wyniku wyszukiwania 

danych SIS wymaga zgody danego 

państwa członkowskiego. Jeżeli to państwo 

członkowskie pozwoli na wykorzystanie 

takich informacji, posługiwanie się nimi 

3. Wykorzystanie informacji 

uzyskanych w wyniku wyszukiwania 

danych SIS wymaga zgody państwa 

członkowskiego dokonującego wpisu. 

Jeżeli to państwo członkowskie pozwoli na 

wykorzystanie takich informacji, 
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przez Europol podlega przepisom 

rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol 

może przekazać takie informacje 

państwom trzecim i organom trzecim 

wyłącznie za zgodą danego państwa 

członkowskiego. 

posługiwanie się nimi przez Europol 

podlega przepisom rozporządzenia (UE) 

2016/794. Europol może przekazać takie 

informacje państwom trzecim i organom 

trzecim wyłącznie za zgodą państwa 

członkowskiego dokonującego wpisu. 

Or. fr 

 

Poprawka  342 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Europol może wystąpić o 

przekazanie przez dane państwo 

członkowskie dalszych informacji zgodnie 

z przepisami rozporządzenia (UE) 

2016/794. 

4. Europol może wystąpić o 

przekazanie przez państwo członkowskie 

dokonujące wpisu dalszych informacji 

zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 

2016/794. 

Or. fr 

 

Poprawka  343 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Kopie, o których mowa w ust. 6, 

przekształcane w bazy danych istniejące w 

trybie offline mogą być przechowywane 

przez okres nieprzekraczający 48 godzin. 

Okres ten może zostać przedłużony w 

sytuacjach awaryjnych do czasu ich 

ustania. Europol zgłasza przypadki 

takiego przedłużenia Europejskiemu 

Inspektorowi Ochrony Danych. 

7. Kopie, o których mowa w ust. 6, 

przekształcane w bazy danych istniejące w 

trybie offline mogą być przechowywane 

przez okres nieprzekraczający 48 godzin. 

Jeżeli Europol tworzy bazę danych 

istniejącą w trybie off-line, a zawierającą 

dane SIS, powiadamia o takiej bazie 

danych Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Tekst Komisji daje Europolowi nieuzasadnione prawo do zachowania bazy danych istniejącej 

off-line, a zawierającej dane SIS, tak długo, jak długo zdaniem Europolu zachodzi sytuacja 

nadzwyczajna. Jednakże skoro Europol ma dostęp do SIS, nie ma żadnej potrzeby, by Europol 

przechowywał dane w bazie danych istniejącej w trybie off-line dłużej niż początkowy okres 

48 godzin, co powoduje niepotrzebne ryzyko. Europol powinien zatem być zobowiązany do 

powiadomienia EIOD, jeżeli tworzy taką bazę danych off-line. 

 

Poprawka  344 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Do celów weryfikacji zgodnego z 

prawem przetwarzania danych, 

autokontroli i zapewniania właściwego 

bezpieczeństwa danych oraz ich 

integralności Europol powinien prowadzić 

rejestry dostępu do danych zawartych w 

SIS oraz ich wyszukiwania. Prowadzenia 

takich rejestrów i dokumentacji nie należy 

interpretować jako niezgodnego z prawem 

pobierania lub kopiowania jakiejkolwiek 

części SIS. 

9. Do celów weryfikacji zgodnego z 

prawem przetwarzania danych, 

autokontroli i zapewniania właściwego 

bezpieczeństwa danych oraz ich 

integralności Europol powinien prowadzić 

rejestry dostępu do danych zawartych w 

SIS oraz ich wyszukiwania. Prowadzenia 

takich rejestrów i dokumentacji nie należy 

interpretować jako niezgodnego z prawem 

pobierania lub kopiowania jakiejkolwiek 

części SIS. Treść, okres przechowywania 

oraz formy i formaty tych rejestrów 

określa się zgodnie z art. 12. 

Or. fr 

 

Poprawka  345 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. fr 
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Poprawka  346 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zgodnie z art. 40 ust. 8 

rozporządzenia (UE) 2016/1624 

członkowie zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej lub zespołów 

składających się z personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów oraz 

członkowie zespołu wspierającego 

zarządzanie migracjami mają prawo, w 

ramach swojego mandatu, do uzyskania 

dostępu do danych wprowadzanych do SIS 

oraz do wyszukiwania tego rodzaju 

danych. 

1. Zgodnie z art. 40 ust. 8 

rozporządzenia (UE) 2016/16241a 

członkowie zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej oraz członkowie 

zespołu wspierającego zarządzanie 

migracjami mają prawo, w ramach 

swojego mandatu, do uzyskania dostępu do 

danych wprowadzanych do SIS oraz do 

wyszukiwania tego rodzaju danych. 

 _________________ 

 1a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

863/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 

2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 

wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa w sprawie powrotów). Innymi 

słowy zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie 

zadania związane z powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom 

pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
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Poprawka  347 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Członkowie zespołów Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub 

zespołów składających się z personelu 

realizującego zadania w dziedzinie 

powrotów oraz członkowie zespołu 

wspierającego zarządzanie migracjami 

uzyskują dostęp do danych 

wprowadzanych do SIS oraz do 

wyszukiwania tego rodzaju danych 

zgodnie z ust. 1, korzystając z interfejsu 

technicznego ustanowionego i 

prowadzonego przez Europejską Agencję 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 

art. 32 ust. 2. 

2. Członkowie zespołów Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 

członkowie zespołu wspierającego 

zarządzanie migracjami uzyskują dostęp do 

danych wprowadzanych do SIS oraz do 

wyszukiwania tego rodzaju danych 

zgodnie z ust. 1, korzystając z interfejsu 

technicznego ustanowionego i 

prowadzonego przez Europejską Agencję 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 

art. 32 ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 

wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa w sprawie powrotów). Innymi 

słowy zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie 

zadania związane z powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom 

pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

 

Poprawka  348 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli podczas wyszukiwania 3. Jeżeli podczas wyszukiwania 
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członek zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, zespołów 

składających się z personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów lub 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami stwierdzi istnienie wpisu w 

SIS, powiadamia się o tym fakcie państwo 

członkowskie dokonujące wpisu. Zgodnie 

z art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/1624 

członkowie zespołów mogą podejmować 

działania w odpowiedzi na wpis w SIS 

jedynie na polecenie i, co do zasady, w 

obecności funkcjonariuszy straży 

granicznej lub personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów 

przyjmującego państwa członkowskiego, w 

którym działają. Przyjmujące państwo 

członkowskie może upoważnić członków 

zespołów do działania w jego imieniu. 

członek zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej lub zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami 

stwierdzi istnienie wpisu w SIS, 

powiadamia się o tym fakcie państwo 

członkowskie dokonujące wpisu. Zgodnie 

z art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/1624 

członkowie zespołów mogą podejmować 

działania w odpowiedzi na wpis w SIS 

jedynie na polecenie i, co do zasady, w 

obecności funkcjonariuszy straży 

granicznej lub personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów 

przyjmującego państwa członkowskiego, w 

którym działają. Przyjmujące państwo 

członkowskie może upoważnić członków 

zespołów do działania w jego imieniu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 

wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa w sprawie powrotów). Innymi 

słowy zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie 

zadania związane z powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom 

pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

 

Poprawka  349 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli podczas wyszukiwania 

członek zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, zespołów 

składających się z personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów lub 

3. Jeżeli podczas wyszukiwania 

członek zespołów Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, zespołów 

składających się z personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów lub 
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zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami stwierdzi istnienie wpisu w 

SIS, powiadamia się o tym fakcie państwo 

członkowskie dokonujące wpisu. Zgodnie 

z art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/1624 

członkowie zespołów mogą podejmować 

działania w odpowiedzi na wpis w SIS 

jedynie na polecenie i, co do zasady, w 

obecności funkcjonariuszy straży 

granicznej lub personelu realizującego 

zadania w dziedzinie powrotów 

przyjmującego państwa członkowskiego, w 

którym działają. Przyjmujące państwo 

członkowskie może upoważnić członków 

zespołów do działania w jego imieniu. 

zespołów wspierających zarządzanie 

migracjami stwierdzi istnienie wpisu w 

SIS, niezwłocznie powiadamia się o tym 

fakcie państwo członkowskie dokonujące 

wpisu. Zgodnie z art. 40 rozporządzenia 

(UE) 2016/1624 członkowie zespołów 

mogą podejmować działania w odpowiedzi 

na wpis w SIS jedynie na polecenie i, co do 

zasady, w obecności funkcjonariuszy 

straży granicznej lub personelu 

realizującego zadania w dziedzinie 

powrotów przyjmującego państwa 

członkowskiego, w którym działają. 

Przyjmujące państwo członkowskie może 

upoważnić członków zespołów do 

działania w jego imieniu. 

Or. en 

 

Poprawka  350 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Każdy przypadek uzyskania 

dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania 

przez członka zespołów Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub 

zespołów składających się z personelu 

realizującego zadania w dziedzinie 

powrotów lub przez członka zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami 

zostaje zarejestrowany zgodnie z 

przepisami art. 12; rejestracji podlega 

również każde wykorzystanie przez nich 

danych, do których uzyskali dostęp. 

4. Każdy przypadek uzyskania 

dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania 

przez członka zespołów Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez 

członka zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami zostaje 

zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 

12; rejestracji podlega również każde 

wykorzystanie przez nich danych, do 

których uzyskali dostęp. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 
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wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa w sprawie powrotów). Innymi 

słowy zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie 

zadania związane z powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom 

pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

 

Poprawka  351 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dostęp do danych wprowadzonych 

do SIS jest ograniczony do członków 

zespołów Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej, zespołów składających się z 

personelu realizującego zadania w 

dziedzinie powrotów lub zespołów 

wspierających zarządzanie migracjami i 

nie jest on rozszerzany na żadnych innych 

członków zespołu. 

5. Dostęp do danych wprowadzonych 

do SIS jest ograniczony do członków 

zespołów Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej lub zespołów wspierających 

zarządzanie migracjami i nie jest on 

rozszerzany na żadnych innych członków 

zespołu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skreślony tekst jest zbędny. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/214 w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej członkowie zespołów tej straży „mogą 

wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie [...] powrotów, a 

także mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień koniecznych do 

realizacji celów [...] dyrektywy 2008/115/WE” (dyrektywa w sprawie powrotów). Innymi 

słowy zespoły Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą wykonywać wszystkie 

zadania związane z powrotami. Nie jest konieczne udzielanie dostępu innym zespołom 

pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

 

Poprawka  352 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów analizy zagrożeń, które 

mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych, 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej ma prawo do dostępu do 

danych wprowadzonych do SIS i ich 

wyszukiwania zgodnie z art. 24 i 27. 

1. Należycie uprawnieni pracownicy 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej mają dostęp do danych 

statystycznych zawartych w centralnym 

repozytorium, o którym mowa w art. 54 

ust. 6, do celów przeprowadzania analiz 

ryzyka i ocen narażenia, określonych w 

art. 11 i 13 rozporządzenia (UE) 

2016/16241a. 

 _________________ 

 1a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

863/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 

2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostęp Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w celach operacyjnych jest ujęty w 

art. 31. Pozostali pracownicy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej nie potrzebują 

dostępu do danych osobowych we wpisach do SIS. Dostęp do danych statystycznych powinien 

umożliwić Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wypełnianie jej zadań. 

 

Poprawka  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów analizy zagrożeń, które 

mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych, 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej ma prawo do dostępu do 

1. Do celów analizy ryzyka i oceny 

narażenia, o których mowa w art. 11 i 13 

rozporządzenia (UE) 2016/1624, należycie 

upoważniony personel Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
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danych wprowadzonych do SIS i ich 

wyszukiwania zgodnie z art. 24 i 27. 

ma prawo do dostępu do danych 

wprowadzonych do SIS i ich 

wyszukiwania zgodnie z art. 24 i 27. 

Or. fr 

 

Poprawka  354 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów art. 31 ust. 2 i ust. 1 

niniejszego artykułu Europejska Agencja 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanawia 

i prowadzi interfejs techniczny, który 

umożliwia bezpośrednie połączenie z 

centralnym SIS. 

2. Do celów art. 31 ust. 2 Europejska 

Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

ustanawia i prowadzi interfejs techniczny, 

który umożliwia bezpośrednie połączenie z 

centralnym SIS. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka złożona w celu zapewnienia spójności z poprzednią poprawką. 

 

Poprawka  355 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli podczas wyszukiwania 

danych Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej stwierdzi 

istnienie wpisu w SIS, informuje o tym 

państwo członkowskie dokonujące wpisu. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka złożona w celu zapewnienia spójności z poprawką do art. 31 ust. 1. 

 

Poprawka  356 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów realizacji zadań 

przekazanych na mocy rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz 

zezwoleń na podróż (ETIAS) Europejska 

Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

ma prawo do dostępu do danych 

wprowadzonych do SIS zgodnie z art. 24 i 

27 oraz do ich weryfikacji. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na tym etapie nie ma porozumienia politycznego w sprawie ETIAS. 

 

Poprawka  357 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów realizacji zadań 

przekazanych na mocy rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz 

zezwoleń na podróż (ETIAS) Europejska 

Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

ma prawo do dostępu do danych 

wprowadzonych do SIS zgodnie z art. 24 i 

27 oraz do ich weryfikacji. 

4. Jeżeli jest to konieczne, do celów 

realizacji jakichkolwiek zadań 

przekazanych na mocy rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz 

zezwoleń na podróż (ETIAS) jednostka 

centralna ETIAS w ramach Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

ma prawo do dostępu do danych 
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wprowadzonych do SIS zgodnie z art. 24 i 

27 oraz do ich weryfikacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst rozporządzenia ETIAS nie został jeszcze przyjęty. Dostęp udzielony Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinien ograniczać się do tego, co jest niezbędne 

do wykonania zadań przydzielonych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w 

ostatecznym tekście rozporządzenia ETIAS. 

 

Poprawka  358 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów realizacji zadań 

przekazanych na mocy rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz 

zezwoleń na podróż (ETIAS) Europejska 

Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

ma prawo do dostępu do danych 

wprowadzonych do SIS zgodnie z art. 24 i 

27 oraz do ich weryfikacji. 

4. Do celów realizacji zadań 

przekazanych na mocy rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz 

zezwoleń na podróż (ETIAS) należycie 

upoważniony personel jednostki 

centralnej ETIAS Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma prawo 

do dostępu do danych wprowadzonych do 

SIS zgodnie z art. 24 i 27 oraz do ich 

weryfikacji. 

Or. fr 

 

Poprawka  359 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli podczas weryfikacji dla 

celów ust. 2 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej stwierdzi 

skreśla się 
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istnienie wpisu w SIS, zastosowanie ma 

procedura określona w art. 22 

rozporządzenia ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka złożona w celu zapewnienia spójności z poprawką do art. 31 ust. 1. 

 

Poprawka  360 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli podczas weryfikacji dla 

celów ust. 2 Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej stwierdzi 

istnienie wpisu w SIS, zastosowanie ma 

procedura określona w art. 22 

rozporządzenia ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na tym etapie nie ma porozumienia politycznego w sprawie ETIAS. 

 

Poprawka  361 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli podczas weryfikacji dla 

celów ust. 2 Europejska Agencja Straży 

5. Jeżeli podczas weryfikacji 

jednostka centralna ETIAS stwierdzi 
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Granicznej i Przybrzeżnej stwierdzi 

istnienie wpisu w SIS, zastosowanie ma 

procedura określona w art. 22 

rozporządzenia ustanawiającego europejski 

system informacji o podróży oraz zezwoleń 

na podróż (ETIAS). 

istnienie wpisu w SIS, zastosowanie mają 

procedury określone w art. 20 i 22 

rozporządzenia ustanawiającego europejski 

system informacji o podróży oraz zezwoleń 

na podróż (ETIAS). 

Or. fr 

 

Poprawka  362 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Każdy przypadek uzyskania 

dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej zostaje 

zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 

12; rejestracji podlega również każde 

wykorzystanie danych, do których 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej uzyskała dostęp. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka złożona w celu zapewnienia spójności z poprawkami do art. 31 ust. 1. 

 

Poprawka  363 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Każdy przypadek uzyskania 

dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej zostaje 

7. Każdy przypadek uzyskania 

dostępu i przeprowadzenia wyszukiwania 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej oraz jednostkę 
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zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 

12; rejestracji podlega również każde 

wykorzystanie danych, do których 

Europejska Agencja Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej uzyskała dostęp. 

centralną ETIAS zostaje zarejestrowany 

zgodnie z przepisami art. 12; rejestracji 

podlega również każde wykorzystanie 

danych, do których Europejska Agencja 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej uzyskała 

dostęp. 

Or. fr 

 

Poprawka  364 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Z wyjątkiem sytuacji, w których 

istnieje konieczność wykonania zadań na 

potrzeby rozporządzenia ustanawiającego 

europejski system informacji o podróży 

oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), 

żadnych części SIS nie podłącza się do 

jakiegokolwiek systemu komputerowego 

służącego do gromadzenia i przetwarzania 

danych obsługiwanego przez Europejską 

Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

lub w jej siedzibie, a danych zawartych w 

SIS, udostępnianych Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nie 

przesyła się do jakiegokolwiek takiego 

systemu. Nie można pobierać żadnych 

części SIS. Rejestrowania przypadków 

dostępu i wyszukiwania nie należy 

interpretować jako pobierania lub 

kopiowania danych SIS. 

8. Żadnych części SIS nie podłącza 

się do jakiegokolwiek systemu 

komputerowego służącego do gromadzenia 

i przetwarzania danych obsługiwanego 

przez Europejską Agencję Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej lub w jej 

siedzibie, a danych zawartych w SIS, 

udostępnianych Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nie 

przesyła się do jakiegokolwiek takiego 

systemu. Nie można pobierać żadnych 

części SIS. Rejestrowania przypadków 

dostępu i wyszukiwania nie należy 

interpretować jako pobierania lub 

kopiowania danych SIS. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na tym etapie nie ma porozumienia politycznego w sprawie ETIAS. 

 

Poprawka  365 
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Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisy wprowadzone do SIS 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

przechowywane są wyłącznie przez okres 

konieczny dla osiągnięcia celów, w 

których zostały wprowadzone. 

1. Wpisy wprowadzone do SIS 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

przechowywane są nie dłużej niż przez 

okres konieczny dla osiągnięcia celów, w 

których zostały wprowadzone. 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie pięciu lat od 

daty jego dokonania w SIS weryfikuje 

potrzebę jego zachowania. 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie 3 lat od daty 

jego dokonania w SIS weryfikuje potrzebę 

jego zachowania, z wyjątkiem wpisów 

dotyczących zakazu wjazdu wydanego 

zgodnie z art. 24 ust. 3, w przypadku 

których okres rozpatrywania wynosi 5 lat. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wpisy dokonane do celów powrotu oraz na podstawie art. 24 ust. 3 dotyczą osób objętych 

zakazem wjazdu w oparciu o dyrektywę z 2008 r., którego okres wynosi 5 lat. W innych 

przypadkach okres 3 lat przewidziany w poprzedniej wersji przepisów wydaje się 

odpowiedniejszy. 

 

Poprawka  367 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie pięciu lat od 

daty jego dokonania w SIS weryfikuje 

potrzebę jego zachowania. 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie trzech lat od 

daty jego dokonania w SIS weryfikuje 

potrzebę jego zachowania. 

Or. en 

 

Poprawka  368 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie pięciu lat od 

daty jego dokonania w SIS weryfikuje 

potrzebę jego zachowania. 

2. Państwo członkowskie, które 

dokonało wpisu, w terminie trzech lat od 

daty jego dokonania w SIS weryfikuje 

potrzebę jego zachowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 wpisy w SIS powinny być przechowywane tylko tak długo, jak będą 

one konieczne. Komisja nie podaje innego uzasadnienia dla przedłużenia okresu 

przechowywania niż zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Nie jest to wystarczające 

uzasadnienie. Motyw 29 stanowi, że „państwa członkowskie regularnie przedłużają termin 

ważności wpisów dotyczących osób [...]”. W celu uniknięcia nadmiernego obciążania SIS i 

aby zapewnić, że dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne, 

państwa członkowskie powinny przeprowadzać przegląd wpisów po upływie 3 lat. 

 

Poprawka  369 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadkach, gdy personel biura 

SIRENE odpowiadający za koordynację i 

4. W przypadkach, gdy personel biura 

SIRENE odpowiadający za koordynację i 
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weryfikację jakości danych upewni się, że 

wpis dotyczący osoby spełnił swój cel i 

powinien zostać usunięty z SIS, personel 

powiadamia organ, który utworzył wpis, by 

poddał tę kwestię pod rozwagę. W terminie 

30 dni kalendarzowych od otrzymania 

wspomnianego zgłoszenia organ wskazuje, 

że wpis został usunięty lub ma zostać 

usunięty lub określa powody zachowania 

wpisu. Jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi 

w terminie 30 dni, wpis jest usuwany przez 

personel biura SIRENE. Biura SIRENE 

zgłaszają wszelkie powracające problemy 

w tym obszarze swojemu krajowemu 

organowi nadzorczemu. 

weryfikację jakości danych upewni się, że 

wpis dotyczący osoby spełnił swój cel i 

powinien zostać usunięty z SIS, personel 

niezwłocznie powiadamia organ, który 

utworzył wpis, by poddał tę kwestię pod 

rozwagę. W terminie 30 dni 

kalendarzowych od otrzymania 

wspomnianego zgłoszenia organ wskazuje, 

że wpis został usunięty lub ma zostać 

usunięty lub określa powody zachowania 

wpisu. Jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi 

w terminie 30 dni, wpis jest usuwany przez 

personel biura SIRENE. Biura SIRENE 

zgłaszają wszelkie powracające problemy 

w tym obszarze swojemu krajowemu 

organowi nadzorczemu. 

Or. en 

 

Poprawka  370 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadkach, gdy personel biura 

SIRENE odpowiadający za koordynację i 

weryfikację jakości danych upewni się, że 

wpis dotyczący osoby spełnił swój cel i 

powinien zostać usunięty z SIS, personel 

powiadamia organ, który utworzył wpis, by 

poddał tę kwestię pod rozwagę. W terminie 

30 dni kalendarzowych od otrzymania 

wspomnianego zgłoszenia organ wskazuje, 

że wpis został usunięty lub ma zostać 

usunięty lub określa powody zachowania 

wpisu. Jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi 

w terminie 30 dni, wpis jest usuwany przez 

personel biura SIRENE. Biura SIRENE 

zgłaszają wszelkie powracające problemy 

w tym obszarze swojemu krajowemu 

organowi nadzorczemu. 

4. Skoro personel biura SIRENE 

odpowiadający za koordynację i 

weryfikację jakości danych upewni się, że 

wpis dotyczący osoby spełnił swój cel i 

powinien zostać usunięty z SIS, personel 

powiadamia organ, który utworzył wpis, by 

poddał tę kwestię pod rozwagę. W terminie 

siedmiu dni kalendarzowych od 

otrzymania wspomnianego zgłoszenia 

organ wskazuje, że wpis został usunięty 

lub ma zostać usunięty lub określa powody 

zachowania wpisu. Jeżeli organ nie udzieli 

odpowiedzi w terminie siedmiu dni, wpis 

jest usuwany przez personel biura 

SIRENE. Biura SIRENE zgłaszają 

wszelkie powracające problemy w tym 

obszarze swojemu krajowemu organowi 

nadzorczemu. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Jako że jednym z celów przeglądu jest usunięcie zbędnych wpisów z SIS, biura SIRENE 

powinny podjąć działania, skoro tylko dowiedzą się, że wpis powinien zostać usunięty. 

Właściwemu organowi nie musi przysługiwać jeden miesiąc na postanowienie, czy wpis 

można skreślić, w szczególności ponieważ biuro SIRENE dokonało już takiej oceny. Okres 

siedmiu dni w pełni wystarczy na podjęcie decyzji, czy zachować wpis. 

 

Poprawka  371 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W trakcie okresu weryfikacji 

państwo członkowskie dokonujące wpisu 

może, na podstawie wszechstronnej i 

indywidualnej oceny, która podlega 

rejestracji, podjąć decyzję o dłuższym 

przechowywaniu wpisu, o ile jest to 

konieczne do celów, w których wpis ten 

został dokonany. W takim przypadku ust. 2 

ma zastosowanie również do przedłużenia 

okresu przechowywania. Wszelkie 

informacje o przedłużeniu okresu 

przechowywania wpisu są przekazywane 

do CS-SIS. 

5. W trakcie okresu weryfikacji 

państwo członkowskie dokonujące wpisu 

może, na podstawie wszechstronnej i 

indywidualnej oceny, która podlega 

rejestracji, podjąć decyzję o dłuższym 

przechowywaniu wpisu, o ile jest to 

konieczne do celów, w których wpis ten 

został dokonany. W takim przypadku ust. 2 

ma zastosowanie również do przedłużenia 

okresu przechowywania. Wszelkie 

informacje o przedłużeniu okresu 

przechowywania wpisu są przekazywane 

do CS-SIS. Przedłużenie okresu 

przechowywania wpisu w SIS powinno 

podlegać wymogowi zachowania 

proporcjonalności oraz zbadaniu, czy 

konkretny przypadek jest adekwatny, 

odpowiedni i wystarczająco ważny, aby 

przedłużyć okres przechowywania wpisu w 

SIS. 

Or. fr 

 

Poprawka  372 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 35 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisy dotyczące odmowy wjazdu i 

pobytu zgodnie z art. 24 usuwa się po 

wycofaniu przez właściwy organ decyzji, 

zgodnie z którą wpisu dokonano, w 

stosownych przypadkach po procedurze 

konsultacji, o której mowa w art. 26. 

1. Wpisy dotyczące odmowy wjazdu i 

pobytu zgodnie z art. 24 usuwa się po 

wycofaniu przez właściwy organ decyzji, 

zgodnie z którą wpisu dokonano, w 

stosownych przypadkach po procedurze 

konsultacji, o której mowa w art. 26, lub 

po wygaśnięciu wpisu zgodnie z art. 34. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o współpracę policyjną i sądową, istnieje przepis regulujący okresy 

przechowywania wpisów, który przewiduje automatyczne usunięcie wpisu, jeżeli państwo 

członkowskie nie zdecyduje o przedłużeniu wpisu. Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie 

wpisu powinno skutkować jego usunięciem. 

 

Poprawka  373 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wpisy dotyczące odmowy wjazdu i 

pobytu zgodnie z art. 24 usuwa się po 

wycofaniu przez właściwy organ decyzji, 

zgodnie z którą wpisu dokonano, w 

stosownych przypadkach po procedurze 

konsultacji, o której mowa w art. 26. 

1. Wpisy dotyczące odmowy wjazdu i 

pobytu zgodnie z art. 24 usuwa się 

natychmiast po wycofaniu przez właściwy 

organ decyzji, zgodnie z którą wpisu 

dokonano, w stosownych przypadkach po 

procedurze konsultacji, o której mowa w 

art. 26. 

Or. fr 

 

Poprawka  374 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wpisy dotyczące obywateli państw 

trzecich objętych środkiem 

ograniczającym, o których to wpisach 

mowa w art. 27, usuwa się po zakończeniu, 

zawieszeniu lub anulowaniu środka 

służącego wykonaniu zakazu podróży. 

2. Wpisy dotyczące obywateli państw 

trzecich objętych środkiem 

ograniczającym, o których to wpisach 

mowa w art. 27, usuwa się po zakończeniu, 

zawieszeniu lub anulowaniu środka 

służącego wykonaniu zakazu podróży, lub 

też po wygaśnięciu wpisu zgodnie z art. 

34. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o współpracę policyjną i sądową, istnieje przepis regulujący okresy 

przechowywania wpisów, który przewiduje automatyczne usunięcie wpisu, jeżeli państwo 

członkowskie nie zdecyduje o przedłużeniu wpisu. Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie 

wpisu powinno skutkować jego usunięciem. 

 

Poprawka  375 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wpisy dotyczące obywateli państw 

trzecich objętych środkiem 

ograniczającym, o których to wpisach 

mowa w art. 27, usuwa się po zakończeniu, 

zawieszeniu lub anulowaniu środka 

służącego wykonaniu zakazu podróży. 

2. Wpisy dotyczące obywateli państw 

trzecich objętych środkiem 

ograniczającym, o których to wpisach 

mowa w art. 27, usuwa się natychmiast po 

zakończeniu, zawieszeniu lub anulowaniu 

środka służącego wykonaniu zakazu 

podróży. 

Or. fr 

 

Poprawka  376 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wpisy dokonane zgodnie z art. 24 i 

27 są automatycznie usuwane 

natychmiast po wygaśnięciu wpisu 

zgodnie z art. 34. 

Or. fr 

 

Poprawka  377 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Wpisy dokonane zgodnie z art. 24 i 

27 są usuwane, jeżeli jest to niezbędne 

zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zgodności wpisów, określonymi w art. 23b. 

Or. fr 

 

Poprawka  378 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wpisy dotyczące osoby, która 

uzyskała obywatelstwo któregokolwiek 

z państw, których obywatele korzystają 

z prawa do swobodnego przepływu 

w obrębie Unii, są usuwane po 

stwierdzeniu lub uzyskaniu przez państwo 

członkowskie dokonujące wpisu informacji 

zgodnie z art. 38, że dana osoba uzyskała 

takie obywatelstwo. 

3. Wpisy dotyczące osoby, która 

uzyskała obywatelstwo któregokolwiek 

z państw, których obywatele korzystają 

z prawa do swobodnego przepływu 

w obrębie Unii, są usuwane po 

stwierdzeniu lub uzyskaniu przez państwo 

członkowskie dokonujące wpisu informacji 

zgodnie z art. 38, że dana osoba uzyskała 

takie obywatelstwo, lub też po 

wygaśnięciu wpisu zgodnie z art. 34. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o współpracę policyjną i sądową, istnieje przepis regulujący okresy 

przechowywania wpisów, który przewiduje automatyczne usunięcie wpisu, jeżeli państwo 

członkowskie nie zdecyduje o przedłużeniu wpisu. Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie 

wpisu powinno skutkować jego usunięciem. 

 

Poprawka  379 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kopie techniczne, o których mowa 

w ust. 2, przekształcane w bazy danych 

istniejące w trybie offline mogą być 

przechowywane przez okres 

nieprzekraczający 48 godzin. Okres ten 

może zostać przedłużony w sytuacjach 

awaryjnych do czasu ich ustania. 

Kopie techniczne, o których mowa 

w ust. 2, przekształcane w bazy danych 

istniejące w trybie offline mogą być 

przechowywane przez okres 

nieprzekraczający 48 godzin. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z innymi złożonymi poprawkami utworzenie baz danych istniejących w trybie off-line 

tworzy wyraźne dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa danych SIS. Nie ma uzasadnienia dla 

dopuszczenia na nieoznaczony czas takich baz danych na podstawie zgłoszonej sytuacji 

nadzwyczajnej. 

 

Poprawka  380 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Każdy przypadek przetwarzania 

zawartych w SIS informacji do celów 

innych niż te, w których wpisy te zostały 

dokonane w SIS, musi być związany z 

konkretną sprawą i uzasadniony potrzebą, 

5. Każdy przypadek przetwarzania 

zawartych w SIS informacji do celów 

innych niż te, w których wpisy te zostały 

dokonane w SIS, musi być związany z 

konkretną sprawą i uzasadniony potrzebą, 
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by zapobiec bezpośredniemu poważnemu 

zagrożeniu porządku publicznego oraz 

bezpieczeństwa publicznego, poważnymi 

względami bezpieczeństwa narodowego 

lub koniecznością zapobieżenia poważnym 

przestępstwom. W tym celu wcześniej 

uzyskuje się zgodę państwa 

członkowskiego dokonującego wpisu. 

by zapobiec bezpośredniemu poważnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego 

lub koniecznością zapobieżenia poważnym 

przestępstwom. W tym celu wcześniej 

uzyskuje się zgodę państwa 

członkowskiego dokonującego wpisu. 

Or. en 

 

Poprawka  381 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Wszelkie przypadki 

wykorzystywania danych w sposób 

niezgodny z ust. 1–6 uznaje się zgodnie z 

prawem krajowym każdego państwa 

członkowskiego za nadużycie. 

7. Wszelkie przypadki 

wykorzystywania danych w sposób 

niezgodny z ust. 1–6 uznaje się zgodnie z 

prawem krajowym każdego państwa 

członkowskiego za nadużycie. 

Niewłaściwe wykorzystanie danych 

podlega sankcji zgodnie z art. 49a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zachować przepisy dotyczące sankcji, które mają być stosowane na szczeblu krajowym 

w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych lub wymiany informacji uzupełniających 

niezgodnie z proponowanym rozporządzeniem, w duchu art. 65 obecnej decyzji Rady. 

 

Poprawka  382 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Każde państwo członkowskie 

przekazuje Agencji wykaz swoich 

8. Każde państwo członkowskie 

przekazuje Agencji wykaz swoich 
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właściwych organów, które są 

upoważnione do bezpośredniego 

wyszukiwania danych zawartych w SIS 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jak 

również wszelkie zmiany dotyczące tego 

wykazu. Wykaz ten określa – z 

wyszczególnieniem dla każdego organu – 

jakie dane mogą być wyszukiwane i do 

jakich celów. Agencja zapewnia coroczne 

publikowanie wykazu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

właściwych organów, które są 

upoważnione do bezpośredniego 

wyszukiwania danych zawartych w SIS 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jak 

również wszelkie zmiany dotyczące tego 

wykazu. Wykaz ten określa – z 

wyszczególnieniem dla każdego organu – 

jakie dane mogą być wyszukiwane i do 

jakich celów. Agencja zapewnia coroczne 

publikowanie wykazu na swojej stronie 

internetowej i w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

Or. en 

 

Poprawka  383 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Artykuł 36 ust. 2 nie narusza prawa 

państwa członkowskiego do 

przechowywania w swoich plikach 

krajowych danych SIS, w związku z 

którymi podjęto działanie na jego 

terytorium. Dane takie są przechowywane 

w plikach krajowych przez okres nie 

dłuższy niż trzy lata, chyba że przepisy 

szczegółowe prawa krajowego przewidują 

dłuższy okres ich przechowywania. 

1. Artykuł 36 ust. 2 nie narusza prawa 

państwa członkowskiego do 

przechowywania w swoich plikach 

krajowych danych SIS, w związku z 

którymi podjęto działanie na jego 

terytorium. Dane takie są przechowywane 

w plikach krajowych przez okres nie 

dłuższy niż trzy lata. 

Or. en 

 

Poprawka  384 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Artykuł 36 ust. 2 nie narusza prawa 

państwa członkowskiego do 

przechowywania w swoich plikach 

krajowych danych SIS, w związku z 

którymi podjęto działanie na jego 

terytorium. Dane takie są przechowywane 

w plikach krajowych przez okres nie 

dłuższy niż trzy lata, chyba że przepisy 

szczegółowe prawa krajowego przewidują 

dłuższy okres ich przechowywania. 

1. Artykuł 36 ust. 2 nie narusza prawa 

państwa członkowskiego do 

przechowywania w swoich plikach 

krajowych danych SIS, w związku z 

którymi podjęto działanie na jego 

terytorium. Dane takie są przechowywane 

w plikach krajowych przez okres nie 

dłuższy niż pięć lat, chyba że przepisy 

szczegółowe prawa krajowego przewidują 

dłuższy okres ich przechowywania. 

Or. en 

 

Poprawka  385 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeśli żądane działanie nie może być 

wykonane, wezwane państwo 

członkowskie niezwłocznie informuje 

o tym państwo członkowskie dokonujące 

wpisu. 

Jeśli żądane działanie nie może być 

wykonane, zastosowanie ma następująca 

procedura: 
a) wezwane państwo członkowskie 

niezwłocznie informuje o tym – za 

pośrednictwem swojego biura SIRENE, a 

także podaje motywy takiego 

postępowania, zgodnie z przepisami 

zawartymi w podręczniku SIRENE – 

państwo członkowskie dokonujące wpisu; 

b) zainteresowane państwa członkowskie 

uzgadniają ewentualnie działanie zgodne 

z ich prawem krajowym oraz z 

instrumentami prawnymi dotyczącymi SIS 

II; 

c) Jeżeli żądane działanie nie może być 

wykonane w odniesieniu do osób 

zamieszanych w jedno z przestępstw, o 

których mowa w tytułach II i III 

dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie 

zwalczania terroryzmu, wezwane państwo 

członkowskie informuje o tym 

bezpośrednio powstałe przy Europolu 

Europejskie Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu. 
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Or. fr 

 

Poprawka  386 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zgodnie z art. 23a jeżeli dane 

państwo członkowskie dokonujące wpisu 

posiada istotne uzupełniające lub 

zmienione dane, o których mowa w art. 20 

ust. 2, bezzwłocznie uzupełnia lub 

koryguje odnośny wpis. 

Or. fr 

 

Poprawka  387 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli państwo członkowskie inne 

niż to, które dokonało wpisu, posiada 

dowody wskazujące, że element danych 

jest niezgodny ze stanem faktycznym lub 

jest przechowywany niezgodnie z prawem, 

informuje o tym – w drodze wymiany 

informacji uzupełniających – państwo 

członkowskie dokonujące wpisu, możliwie 

szybko i nie później niż dziesięć dni po 

stwierdzeniu istnienia takich dowodów. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

sprawdza te informacje oraz, jeśli to 

konieczne, niezwłocznie koryguje lub 

usuwa zakwestionowane dane. 

3. Jeżeli państwo członkowskie inne 

niż to, które dokonało wpisu, posiada 

dowody wskazujące, że element danych 

jest niezgodny ze stanem faktycznym lub 

jest przechowywany niezgodnie z prawem, 

informuje o tym niezwłocznie – w drodze 

wymiany informacji uzupełniających – 

państwo członkowskie dokonujące wpisu. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

sprawdza te informacje oraz, jeśli to 

konieczne, niezwłocznie koryguje lub 

usuwa zakwestionowane dane. 

Or. en 
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Poprawka  388 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli państwo członkowskie inne 

niż to, które dokonało wpisu, posiada 

dowody wskazujące, że element danych 

jest niezgodny ze stanem faktycznym lub 

jest przechowywany niezgodnie z prawem, 

informuje o tym – w drodze wymiany 

informacji uzupełniających – państwo 

członkowskie dokonujące wpisu, możliwie 

szybko i nie później niż dziesięć dni po 

stwierdzeniu istnienia takich dowodów. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

sprawdza te informacje oraz, jeśli to 

konieczne, niezwłocznie koryguje lub 

usuwa zakwestionowane dane. 

3. Jeżeli państwo członkowskie inne 

niż to, które dokonało wpisu, posiada 

dowody wskazujące, że element danych 

jest niezgodny ze stanem faktycznym lub 

jest przechowywany niezgodnie z prawem, 

informuje o tym – w drodze wymiany 

informacji uzupełniających – państwo 

członkowskie dokonujące wpisu, możliwie 

szybko i nie później niż dwa dni robocze 

po stwierdzeniu istnienia takich dowodów. 

Państwo członkowskie dokonujące wpisu 

sprawdza te informacje oraz, jeśli to 

konieczne, niezwłocznie koryguje lub 

usuwa zakwestionowane dane w terminie 

siedmiu dni od powiadomienia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korygowanie błędów w SIS powinno być dla wszystkich priorytetem. Jeżeli państwo 

członkowskie dowiaduje się o błędzie we wpisie dokonanym przez inne państwo członkowskie, 

nie powinno czekać 10 dni na powiadomienie o tym błędzie państwa członkowskiego 

dokonującego wpisu. Należy tego dokonać niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 48 godzin. 

Podobnie, skoro państwo członkowskie dokonujące wpisu zostanie powiadomione o 

ewentualnym błędzie, powinno mieć siedem dni na poprawienie błędu lub wyjaśnić, dlaczego 

błędu nie popełniono. Jest to zgodne z poprawką zaproponowaną do art. 34 ust. 4 w sprawie 

działań zmierzających do usunięcia wpisów po powiadomieniu przez biura SIRENE, że są one 

zbędne. 

 

Poprawka  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeżeli dane państwo członkowskie, 

inne niż państwo członkowskie 

dokonujące wpisu, posiada fotografię, 

wizerunek twarzy lub dane 

daktyloskopijne osoby wpisanej do SIS 

przez inne państwo członkowskie, musi – z 

zastrzeżeniem ust. 22 – przekazać je jak 

najszybciej, aby umożliwić państwu 

członkowskiemu dokonującemu wpisu 

uzupełnienie odnośnego wpisu. 

Or. fr 

 

Poprawka  390 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli państwa członkowskie nie są 

w stanie osiągnąć porozumienia w terminie 

dwóch miesięcy od pierwszego 

dostarczenia dowodów, jak opisano w ust. 

3, państwo członkowskie, które nie 

dokonało wpisu, przekazuje sprawę 

zainteresowanym krajowym organom 

nadzoru w celu wydania decyzji. 

4. Jeżeli państwa członkowskie nie są 

w stanie osiągnąć porozumienia w terminie 

dwóch miesięcy od pierwszego 

dostarczenia dowodów, jak opisano w ust. 

3, państwo członkowskie, które nie 

dokonało wpisu, przekazuje sprawę 

zainteresowanym krajowym organom 

nadzoru oraz Europejskiemu Inspektorowi 

Ochrony Danych w celu wydania decyzji, 

zgodnie ze współpracą, o której mowa w 

art. 52. 

Or. fr 

 

Poprawka  391 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli państwa członkowskie nie są 

w stanie osiągnąć porozumienia w terminie 

dwóch miesięcy od pierwszego 

dostarczenia dowodów, jak opisano w ust. 

3, państwo członkowskie, które nie 

dokonało wpisu, przekazuje sprawę 

zainteresowanym krajowym organom 

nadzoru w celu wydania decyzji. 

4. Jeżeli państwa członkowskie nie są 

w stanie osiągnąć porozumienia w terminie 

miesiąca od pierwszego dostarczenia 

dowodów, jak opisano w ust. 3, państwo 

członkowskie, które nie dokonało wpisu, 

przekazuje sprawę Europejskiemu 

Inspektorowi Ochrony Danych i 
zainteresowanym krajowym organom 

nadzoru w celu wydania decyzji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwsza część poprawki jest konsekwencją zagwarantowania, że poprawianie błędów we 

wpisach w SIS pozostanie priorytetem dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Druga część przywraca tekst postanowienia obowiązującej decyzji Rady w sprawie SIS, która 

włącza EIOD w rozwiązywanie takich sporów. Nie ma powodu, aby wyłączać EIOD ze 

zmienionego rozporządzenia. 

 

Poprawka  392 

Miriam Dalli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli dana osoba twierdzi, że nie 

jest osobą poszukiwaną na podstawie 

wpisu, państwa członkowskie wymieniają 

informacje uzupełniające. Jeżeli wynik 

kontroli potwierdza, że rzeczywiście 

chodzi o dwie różne osoby, osoba ta 

zostaje powiadomiona o środkach 

określonych w art. 42. 

5. Jeżeli dana osoba twierdzi, że nie 

jest osobą poszukiwaną na podstawie 

wpisu, państwa członkowskie wymieniają 

informacje uzupełniające. Jeżeli wynik 

kontroli potwierdza, że rzeczywiście 

chodzi o dwie różne osoby, osoba ta 

zostaje powiadomiona o środkach 

określonych w art. 42 oraz o 

przysługującym jej prawie do odwołania 

zgodnie z art. 49 ust. 1. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Jeżeli dana osoba jest błędnie zidentyfikowana w SIS, powinna mieć prawo do odwołania 

zgodnie z art. 49 ust. 1. Powinna być o tym pouczona, kiedy okazuje się, że doszło do błędnej 

identyfikacji. 

 

Poprawka  393 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeśli istnieje już wpis w SIS 

dotyczący danej osoby, państwo 

członkowskie, które dokonuje kolejnego 

wpisu, uzgadnia jego dokonanie z 

państwem członkowskim, które dokonało 

wpisu jako pierwsze. Uzgodnień dokonuje 

się w drodze wymiany informacji 

uzupełniających. 

skreśla się 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przepis już przewidziany i lepiej wyjaśniony w art. 23b dotyczącym zgodności wpisów. 

 

Poprawka  394 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zgłaszają 

incydenty związane z bezpieczeństwem 

informacji Komisji, Agencji i 

Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 

Danych. Agencja zgłasza incydenty 

związane z bezpieczeństwem informacji 

Komisji i Europejskiemu Inspektorowi 

Ochrony Danych. 

3. Nie później niż w ciągu 72 godzin 

po stwierdzeniu incydentu związanego z 

bezpieczeństwem państwa członkowskie 

powiadamiają o tym incydencie Komisję, 

Agencję i krajowy organ nadzorczy. 

Agencja zgłasza incydenty związane z 

bezpieczeństwem informacji Komisji i 

Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
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Danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka odzwierciedla zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, by 

wyznaczać państwom członkowskim konkretny termin na zgłoszenie incydentów związanych z 

bezpieczeństwem. Termin odzwierciedla terminy wyznaczone w pakiecie o ochronie danych 

dla zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Druga zmiana przejmuje sformułowanie 

zaproponowane przez Komisję we wniosku dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej. 

 

Poprawka  395 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeżeli incydent związany z 

bezpieczeństwem jest spowodowany 

nieprawidłowym wykorzystywaniem 

danych, państwa członkowskie, Europol, 

Eurojust oraz Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej zapewniają 

możliwość nałożenia sankcji zgodnie z 

art. 49a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli incydent związany z bezpieczeństwem spowoduje osoba posiadająca dostęp do SIS, 

która nieprawidłowo wykorzysta te dane, należy zastosować wobec tej osoby sankcje. 

 

Poprawka  396 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 4a. W wypadku naruszenia danych 

osoby, których te dane dotyczą, informuje 

się zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 

2016/679 lub art. 31 dyrektywy (UE) 

2016/680. 

Or. en 

 

Poprawka  397 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) biuro SIRENE zwraca się do 

organu, który wystosował wniosek o 

dokonanie wpisu, o wyjaśnienie, czy wpis 

dotyczy tej samej osoby; 

a) biuro SIRENE zwraca się 

niezwłocznie do organu, który wystosował 

wniosek o dokonanie wpisu, o wyjaśnienie, 

czy wpis dotyczy tej samej osoby; 

Or. en 

 

Poprawka  398 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jeżeli kontrola potwierdzi, że 

osoba, której dotyczy nowy wpis, oraz 

osoba już ujęta w SIS to rzeczywiście ta 

sama osoba, biuro SIRENE stosuje 

procedurę dokonywania wielokrotnych 

wpisów, o której mowa w art. 39 ust. 6. 

Jeżeli kontrola wykaże, że chodzi o dwie 

różne osoby, biuro SIRENE przyjmuje 

wniosek o dokonanie drugiego wpisu, 

dodając informacje niezbędne do 

uniknięcia błędnej identyfikacji. 

b) b) jeżeli kontrola potwierdzi, że 

osoba, której dotyczy nowy wpis, oraz 

osoba już ujęta w SIS to rzeczywiście ta 

sama osoba, biuro SIRENE stosuje 

procedurę dokonywania wielokrotnych 

wpisów, o której mowa w art. 23b ust. 3. 

Jeżeli kontrola wykaże, że chodzi o dwie 

różne osoby, biuro SIRENE przyjmuje 

wniosek o dokonanie drugiego wpisu, 

dodając informacje niezbędne do 

uniknięcia błędnej identyfikacji. 

Or. fr 
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Poprawka  399 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli istnieje ryzyko pomylenia 

osoby, której faktycznie ma dotyczyć wpis, 

z osobą, której tożsamość jest przedmiotem 

przywłaszczenia tożsamości, państwo 

członkowskie dokonujące wpisu uzupełnia 

wpis za wyraźną zgodą tej ostatniej osoby 

o dane dotyczące tej drugiej osoby w celu 

uniknięcia negatywnych skutków błędnej 

identyfikacji. 

1. Jeżeli istnieje ryzyko pomylenia 

osoby, której faktycznie ma dotyczyć wpis, 

z osobą, której tożsamość jest przedmiotem 

przywłaszczenia tożsamości, państwo 

członkowskie dokonujące wpisu uzupełnia 

wpis za wyraźną zgodą tej ostatniej osoby 

o dane dotyczące tej drugiej osoby w celu 

uniknięcia negatywnych skutków błędnej 

identyfikacji. Każda osoba, której 

tożsamość została przywłaszczona, ma 

prawo wycofania zgody dotyczącej 

informacji przeznaczonych do 

przetwarzania. 

Or. fr 

 

Poprawka  400 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na użytek niniejszego artykułu 

jedynie następujące dane osobowe mogą 

być wprowadzane do SIS i dalej 

przetwarzane w tym systemie: 

3. Na użytek niniejszego artykułu i z 

zastrzeżeniem wyraźnej zgody osoby, 

której tożsamość przywłaszczono, jedynie 

następujące dane osobowe mogą być 

wprowadzane do SIS i dalej przetwarzane 

w tym systemie: 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Należy podkreślić, że przywoływane dane osobowe można wprowadzić do SIS dopiero za 

wyraźną zgodą osoby, której tożsamość została przywłaszczona. 

 

Poprawka  401 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na użytek niniejszego artykułu 

jedynie następujące dane osobowe mogą 

być wprowadzane do SIS i dalej 

przetwarzane w tym systemie: 

3. Na użytek niniejszego artykułu i z 

zastrzeżeniem wyraźnej zgody ofiary w 

odniesieniu do każdej kategorii danych, 

jedynie następujące dane osobowe mogą 

być wprowadzane do SIS i dalej 

przetwarzane w tym systemie: 

Or. en 

 

Poprawka  402 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wszelkie szczególne obiektywne 

cechy fizyczne niepodlegające zmianom; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  403 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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j) odciski palców; skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  404 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dane określone w ust. 3 są usuwane 

w tym samym czasie, co odpowiadający im 

wpis, lub wcześniej, jeśli dana osoba 

zwraca się z takim wnioskiem. 

5. Dane określone w ust. 3 są usuwane 

niezwłocznie na wniosek osoby, której 

tożsamość została przywłaszczona, lub 

przy usuwaniu odnośnego wpisu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst Komisji jest nieco mylący. Jaśniej jest zacząć tekst od prawa osoby, której tożsamość 

została przywłaszczona, do usunięcia danych, skoro tylko tego zażąda. Następnie jeżeli 

takiego wniosku nie złożono, dane usuwa się zwyczajnie, kiedy usuwa się odpowiedni wpis. 

 

Poprawka  405 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ustęp 2 nie narusza prawa państwa 

członkowskiego do przechowywania w 

plikach krajowych danych dotyczących 

poszczególnych wpisów, których samo 

dokonało, lub wpisów, w związku z 

którymi podjęto działania na jego 

terytorium. Okres przechowywania takich 

danych we wspomnianych plikach 

reguluje prawo krajowe. 

3. Ustęp 2 nie narusza prawa państwa 

członkowskiego do przechowywania w 

plikach krajowych danych dotyczących 

poszczególnych wpisów, których samo 

dokonało, lub wpisów, w związku z 

którymi podjęto działania na jego 

terytorium. Okres przechowywania takich 

danych we wspomnianych plikach wynosi 

jeden rok. 
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Or. en 

 

Poprawka  406 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dane przetwarzane w SIS oraz powiązane 

informacje uzupełniające zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem nie są 

przekazywane ani udostępniane państwom 

trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

Dane przetwarzane w SIS oraz powiązane 

informacje uzupełniające zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem nie są 

przekazywane ani udostępniane państwom 

trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym, chyba że jest to 

absolutnie koniczne. 

Or. en 

 

Poprawka  407 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 47  skreśla się 

Prawo dostępu, poprawianie nieścisłości 

oraz usuwanie danych przechowywanych 

niezgodnie z prawem 

 

1. Prawo osób, których dane dotyczą, do 

dostępu do danych na ich temat 

wprowadzonych do SIS oraz do poprawy 

lub usunięcia takich danych wykonuje się 

zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego, wobec którego powołują 

się one na to prawo. 

 

2. Jeżeli prawo krajowe tak stanowi, 

krajowy organ nadzorczy decyduje o tym, 

czy informacje mają być podane do 

wiadomości oraz o sposobie ich 
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podawania. 

3. Państwo członkowskie, inne niż to, 

które dokonało wpisu, może przekazać 

informację dotyczącą takich danych tylko 

w przypadku, gdy uprzednio umożliwiło 

państwu członkowskiemu dokonującemu 

wpisu zajęcie w tej sprawie stanowiska. 

Umożliwienie zajęcia stanowiska 

następuje w drodze wymiany informacji 

uzupełniających. 

 

4. Państwo członkowskie podejmuje 

decyzję o nieprzekazywaniu całości lub 

części informacji osobie, której dane 

dotyczą, zgodnie z prawem krajowym, w 

takim zakresie oraz przez tak długo, jak 

częściowe lub całkowite ograniczenie 

stanowi niezbędny i proporcjonalny 

środek w społeczeństwie demokratycznym, 

przy należytym uwzględnieniu praw 

podstawowych i uzasadnionych interesów 

osoby fizycznej, której dane dotyczą, aby: 

 

a) uniemożliwić utrudnianie czynności 

postępowań urzędowych lub sądowych, 

postępowań przygotowawczych lub 

procedur; 

 

b) unikać utrudniania zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych lub wykonywania 

kar; 

 

c) chronić bezpieczeństwo publiczne;  

d) chronić bezpieczeństwo narodowe;  

e) chronić prawa i wolności innych osób.  

5. Dana osoba informowana jest możliwie 

szybko, a w każdym razie nie później niż 

60 dni od daty złożenia przez nią wniosku 

o dostęp, lub wcześniej, jeżeli prawo 

krajowe przewiduje krótszy okres. 

 

6. O działaniach podjętych po 

skorzystaniu przez zainteresowanego z 

jego prawa do wystąpienia o poprawę i 

usunięcie danych informuje się go 

możliwie jak najszybciej, a w każdym 

przypadku nie później niż 3 miesiące od 
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daty złożenia przez niego wniosku o 

poprawę lub usunięcie danych lub 

wcześniej, jeżeli prawo krajowe tak 

stanowi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prawa, o których tu mowa, są już przewidziane w odpowiednich przepisach Unii o ochronie 

danych 

 

Poprawka  408 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Prawo dostępu, poprawianie nieścisłości 

oraz usuwanie danych przechowywanych 

niezgodnie z prawem 

Prawo dostępu, poprawianie nieścisłości 

oraz usuwanie i ograniczenie 

przetwarzania danych przechowywanych 

niezgodnie z prawem 

Or. fr 

 

Poprawka  409 

Maria Grapini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Prawo dostępu, poprawianie nieścisłości 

oraz usuwanie danych przechowywanych 

niezgodnie z prawem 

Prawo dostępu, poprawianie nieścisłości, 

usuwanie danych przechowywanych 

niezgodnie z prawem oraz ograniczenie 

przetwarzania. 

Or. ro 

Poprawka  410 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Prawo osób, których dane dotyczą, 

do dostępu do danych na ich temat 

wprowadzonych do SIS oraz do poprawy 

lub usunięcia takich danych wykonuje się 

zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego, wobec którego powołują 

się one na to prawo. 

1. Prawo osób, których dane dotyczą, 

do dostępu do danych na ich temat 

wprowadzonych do SIS oraz do poprawy 

lub usunięcia takich danych lub do 

uzyskania ograniczenia przetwarzania 

bądź odszkodowania wykonuje się zgodnie 

z rozporządzeniem 2016/679 oraz 

dyrektywą (UE) 2016/680, a także z 

prawem państwa członkowskiego, wobec 

którego powołują się one na to prawo. 

Or. fr 

 

Poprawka  411 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Prawo osób, których dane dotyczą, 

do dostępu do danych na ich temat 

wprowadzonych do SIS oraz do poprawy 

lub usunięcia takich danych wykonuje się 

zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego, wobec którego powołują 

się one na to prawo. 

1. Prawo osób, których dane dotyczą, 

do dostępu do danych na ich temat 

wprowadzonych do SIS oraz do poprawy 

lub usunięcia takich danych wykonuje się 

zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego, wobec którego powołują 

się one na to prawo, bez względu na 

miejsce przebywania tych osób (na 

terytorium Unii Europejskiej lub poza 

nim). 

Or. fr 

 

Poprawka  412 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Każdy ma prawo do żądania, by 

dotyczące go dane niezgodne ze stanem 

faktycznym zostały poprawione, 

a dotyczące go dane przechowywane 

z naruszeniem prawa usunięte. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten zawarty jest w art. 65 (Prawo dostępu do danych, ich poprawienia lub 

poprawienia nieścisłości oraz usuwanie danych przechowywanych niezgodnie z prawem) 

rozporządzenia w sprawie współpracy policyjnej i sądowej (ust. 5). Niewątpliwie należy go 

też ująć w rozporządzeniu o odprawach granicznych, jako że stosuje się tak samo w sprawach 

dotyczących odprawy granicznej. 

 

Poprawka  413 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dana osoba informowana jest 

możliwie szybko, a w każdym razie nie 

później niż 60 dni od daty złożenia przez 

nią wniosku o dostęp, lub wcześniej, jeżeli 

prawo krajowe przewiduje krótszy okres. 

5. Dana osoba informowana jest 

możliwie szybko, a w każdym razie nie 

później niż 60 dni od daty złożenia przez 

nią wniosku o dostęp, lub wcześniej, jeżeli 

prawo krajowe przewiduje krótszy okres, 

bez względu na miejsce przebywania tych 

osób (na terytorium Unii Europejskiej lub 

poza nim). 

Or. fr 

 

Poprawka  414 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dana osoba informowana jest 

możliwie szybko, a w każdym razie nie 

później niż 60 dni od daty złożenia przez 

nią wniosku o dostęp, lub wcześniej, jeżeli 

prawo krajowe przewiduje krótszy okres. 

5. Dana osoba informowana jest 

możliwie szybko, a w każdym razie nie 

później niż 30 dni od daty złożenia przez 

nią wniosku o dostęp, lub wcześniej, jeżeli 

prawo krajowe przewiduje krótszy okres. 

Or. fr 

 

Poprawka  415 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. O działaniach podjętych po 

skorzystaniu przez zainteresowanego z 

jego prawa do wystąpienia o poprawę i 

usunięcie danych informuje się go 

możliwie jak najszybciej, a w każdym 

przypadku nie później niż 3 miesiące od 

daty złożenia przez niego wniosku o 

poprawę lub usunięcie danych lub 

wcześniej, jeżeli prawo krajowe tak 

stanowi. 

6. O działaniach podjętych po 

skorzystaniu przez zainteresowanego z 

jego prawa do wystąpienia o poprawę i 

usunięcie danych informuje się go 

możliwie jak najszybciej, a w każdym 

przypadku nie później niż 3 miesiące od 

daty złożenia przez niego wniosku o 

poprawę lub usunięcie danych lub 

wcześniej, jeżeli prawo krajowe tak 

stanowi, bez względu na miejsce 

przebywania zainteresowanego (na 

terytorium Unii Europejskiej lub poza 

nim). 

Or. fr 

 

Poprawka  416 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. O działaniach podjętych po 

skorzystaniu przez zainteresowanego z 

6. O działaniach podjętych po 

skorzystaniu przez zainteresowanego z 



 

AM\1134513PL.docx 171/190 PE609.653v01-00 

 PL 

jego prawa do wystąpienia o poprawę i 

usunięcie danych informuje się go 

możliwie jak najszybciej, a w każdym 

przypadku nie później niż 3 miesiące od 

daty złożenia przez niego wniosku o 

poprawę lub usunięcie danych lub 

wcześniej, jeżeli prawo krajowe tak 

stanowi. 

jego prawa do wystąpienia o poprawę, 

usunięcie i ograniczenie przetwarzania 

danych informuje się go możliwie jak 

najszybciej, a w każdym przypadku nie 

później niż 60 dni od daty złożenia przez 

niego wniosku o poprawę lub usunięcie 

danych lub wcześniej, jeżeli prawo 

krajowe tak stanowi. 

Or. fr 

 

Poprawka  417 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 48  skreśla się 

Prawo do informacji  

1. Obywatele państwa trzeciego, których 

dotyczy wpis dokonany zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, otrzymują 

informacje o wpisie zgodnie z art. 10 i 11 

dyrektywy 95/46/WE. Informacje te są 

przekazywane na piśmie wraz z kopią 

decyzji krajowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 i która stanowi podstawę dokonania 

wpisu lub wraz z odesłaniem do takiej 

decyzji. 

 

2. Informacje te w żadnym przypadku nie 

są przekazywane, 

 

a) jeżeli:  

i) dane osobowe nie zostały uzyskane od 

danego obywatela państwa trzeciego;  

 

oraz  

ii) przekazanie tych informacji okazuje się 

niemożliwe lub wymagałoby 

nieproporcjonalnego nakładu pracy; 

 

b) jeżeli dany obywatel państwa trzeciego 

posiada już te informacje; 
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c) jeżeli prawo krajowe pozwala 

ograniczyć prawo do informacji, 

w szczególności ze względu na ochronę 

bezpieczeństwa narodowego, obronność 

kraju, bezpieczeństwo publiczne oraz 

w celu przeciwdziałania przestępstwom 

oraz ich wykrywania, ścigania i karania. 

 

Or. en 

 

Poprawka  418 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Obywatele państwa trzeciego, 

których dotyczy wpis dokonany zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, otrzymują 

informacje o wpisie zgodnie z art. 10 i 11 

dyrektywy 95/46/WE. Informacje te są 

przekazywane na piśmie wraz z kopią 

decyzji krajowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 i która stanowi podstawę dokonania 

wpisu lub wraz z odesłaniem do takiej 

decyzji. 

1. Obywatele państwa trzeciego, 

których dotyczy wpis dokonany zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, otrzymują 

od państwa członkowskiego dokonującego 

wpisu informacje o wpisie możliwie jak 

najszybciej, a w każdym przypadku nie 

później niż 30 dni od daty dokonania 

dotyczącego ich wpisu, zgodnie z art. 13 

i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz z 

art. 12 i 13 dyrektywy (UE). 2016/680. 

Informacje te są przekazywane na piśmie 

wraz z kopią decyzji krajowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 i która stanowi 

podstawę dokonania wpisu lub wraz 

z odesłaniem do takiej decyzji. 

Or. fr 

 

Poprawka  419 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Obywatele państwa trzeciego, 

których dotyczy wpis dokonany zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, otrzymują 

informacje o wpisie zgodnie z art. 10 i 11 

dyrektywy 95/46/WE. Informacje te są 

przekazywane na piśmie wraz z kopią 

decyzji krajowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 i która stanowi podstawę dokonania 

wpisu lub wraz z odesłaniem do takiej 

decyzji. 

1. Obywatele państwa trzeciego, 

których dotyczy wpis dokonany zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, otrzymują 

informacje o wpisie zgodnie z art. 13 i 14 

rozporządzenia (UE) 2016/679 lub art. 12 

i 13 dyrektywy (UE) 2016/680. Informacje 

te są przekazywane na piśmie wraz z kopią 

decyzji krajowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 i która stanowi podstawę dokonania 

wpisu lub wraz z odesłaniem do takiej 

decyzji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuły 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 12 i 13 dyrektywy o 

ochronie danych w sektorze policji (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar) ustanawiają wyjątek od przepisów regulujących udzielanie 

informacji osobom, których dane dotyczą. 

 

Poprawka  420 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Informacje te w żadnym przypadku 

nie są przekazywane, 

skreśla się 

a) jeżeli:  

i) dane osobowe nie zostały uzyskane od 

danego obywatela państwa trzeciego; 

 

oraz  

ii) przekazanie tych informacji okazuje się 

niemożliwe lub wymagałoby 

nieproporcjonalnego nakładu pracy; 

 

b) jeżeli dany obywatel państwa trzeciego 

posiada już te informacje; 

 

c) jeżeli prawo krajowe pozwala 

ograniczyć prawo do informacji, 
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w szczególności ze względu na ochronę 

bezpieczeństwa narodowego, obronność 

kraju, bezpieczeństwo publiczne oraz 

w celu przeciwdziałania przestępstwom 

oraz ich wykrywania, ścigania i karania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuły 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 12 i 13 dyrektywy o 

ochronie danych w sektorze policji (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar) ustanawiają wyjątek od przepisów regulujących udzielanie 

informacji osobom, których dane dotyczą. Nie jest prawnie uzasadnione ani stosowne 

tworzenie tu zestawu różnych, pokrywających się wyjątków od tych zasad. 

 

Poprawka  421 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każdy może wystąpić do sądów lub 

organów właściwych na mocy prawa 

krajowego któregokolwiek z państw 

członkowskich z wnioskiem o dostęp do 

informacji, poprawienie, skreślenie lub 

usunięcie informacji lub o odszkodowanie 

w związku z dotyczącym go wpisem. 

1. Każdy może wystąpić do sądów lub 

organów właściwych na mocy prawa 

krajowego któregokolwiek z państw 

członkowskich z wnioskiem o dostęp do 

informacji, poprawienie, skreślenie lub 

usunięcie informacji lub o ograniczenie 

przetwarzania lub odszkodowanie w 

związku z dotyczącym go wpisem. 

Or. fr 

 

Poprawka  422 

Jussi Halla-aho 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Aby uzyskać spójny przegląd 

funkcjonowania środków odwoławczych, 

wzywa się krajowe organy nadzorcze do 

opracowania standardowego systemu 

statystycznego na potrzeby corocznej 

sprawozdawczości w zakresie: 

Aby uzyskać spójny przegląd 

funkcjonowania środków odwoławczych, 

krajowe organy nadzorcze opracowują 

standardowy system statystyczny na 

potrzeby corocznej sprawozdawczości w 

zakresie: 

Or. en 

 

Poprawka  423 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) liczby wniosków o poprawę 

nieścisłości oraz o usunięcie danych 

przechowywanych niezgodnie z prawem 

przekazanych administratorowi danych 

oraz liczby przypadków, w których dane 

zostały poprawione lub usunięte; 

c) liczby wniosków o poprawę 

nieścisłości oraz o usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania danych 

przechowywanych niezgodnie z prawem 

przekazanych administratorowi danych 

oraz liczby przypadków, w których dane 

zostały poprawione lub usunięte; 

Or. fr 

 

Poprawka  424 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) liczby wniosków o poprawę 

nieścisłości oraz o usunięcie danych 

przechowywanych niezgodnie z prawem 

przekazanych krajowemu organowi 

nadzorczemu; 

d) liczby wniosków o poprawę 

nieścisłości oraz o usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania danych 

przechowywanych niezgodnie z prawem 

przekazanych krajowemu organowi 

nadzorczemu; 

Or. fr 
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Poprawka  425 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) liczby spraw, w których sąd orzekł 

na korzyść strony skarżącej w dowolnym 

aspekcie sprawy; 

f) liczby spraw, w których sąd orzekł 

na korzyść strony skarżącej w dowolnym 

aspekcie sprawy oraz spraw, w których 

zasądzono odszkodowanie; 

Or. fr 

 

Poprawka  426 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 49a  

 Sankcje 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

jakiekolwiek bezprawne wprowadzanie 

danych do SIS, niewłaściwe 

wykorzystywanie danych wprowadzonych 

do SIS lub wymiana informacji 

uzupełniających w sposób niezgodny z 

niniejszym rozporządzeniem podlegało 

sankcjom na mocy prawa krajowego. 

Sankcje te muszą być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. Europol, 

Eurojust i Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej zapewniają, aby 

wszelkie przypadki niewłaściwego 

wykorzystywania danych wprowadzonych 

do SIS przez pracowników i członków 

zespołów tych organów mających dostęp 

do SIS z ich upoważnienia podlegają 

skutecznym, proporcjonalnym i 
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odstraszającym sankcjom. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obecna decyzja Rady w sprawie SIS zawiera art. 65 dotyczący sankcji, który nie został 

zachowany we wniosku dotyczącym rozporządzenia. Jednak sankcje za niewłaściwe 

wykorzystanie danych stały się obecnie znacznie bardziej istotne z uwagi na ekspansję wpisów 

danych szczególnie chronionych, nowe kategorie wpisów, oraz rozszerzenie kategorii osób, 

które mają dostęp do SIS. W tym samym duchu Europol, Eurojust oraz Europejska Straż 

Graniczna i Przybrzeżna powinny również zagwarantować sankcje za niewłaściwe 

wykorzystanie danych. 

 

Poprawka  427 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde państwo członkowskie 

upewnia się, że jego krajowy organ 

nadzorczy może korzystać z doradztwa 

osób mających wystarczającą wiedzę w 

dziedzinie danych daktyloskopijnych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przepis przewidziany w rozporządzeniu Eurodac. 

 

Poprawka  428 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Europejski Inspektor Ochrony 

Danych zapewnia, by działania Agencji w 

zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Europejski Inspektor Ochrony 

Danych zapewnia, by działania Agencji w 

zakresie przetwarzania danych osobowych 
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były wykonywane zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Zastosowanie mają 

odpowiednio obowiązki i uprawnienia 

określone w art. 46 i 47 rozporządzenia 

(WE) nr 45/2001. 

były wykonywane zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem oraz rozporządzeniem 

2016/679. Zastosowanie mają odpowiednio 

obowiązki i uprawnienia określone w art. 

46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

Or. fr 

 

Poprawka  429 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Krajowe organy nadzorcze oraz 

Europejski Inspektor Ochrony Danych, 

działając w ramach swoich kompetencji, 

współpracują czynnie w ramach swoich 

zadań i zapewniają skoordynowany 

nadzór nad SIS. 

1. Krajowe organy nadzorcze oraz 

Europejski Inspektor Ochrony Danych, 

działając w ramach swoich kompetencji, 

współpracują ze sobą czynnie w ramach 

swoich zadań zgodnie z art. 62 [nowego 

rozporządzenia w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez unijne instytucje, 

organy i jednostki organizacyjne oraz 

swobodnego przepływu takich danych]. 

Or. en 

 

Poprawka  430 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by Europejski Inspektor Ochrony Danych 

dysponował zasobami wystarczającymi do 

wykonania zadań powierzonych mu na 

mocy niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 
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Poprawka  431 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie zapewniają, 

by wszelkie nielegalne wykorzystanie 

danych wprowadzonych do SIS II lub 

wszelka wymiana informacji 

uzupełniających niezgodna z niniejszą 

decyzją były przedmiotem skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających 

sankcji zgodnie z ich prawem krajowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  432 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W zależności od potrzeb i w 

ramach swoich kompetencji obie strony 

wymieniają istotne informacje, 

wspomagają się wzajemnie w 

przeprowadzaniu audytów i inspekcji, 

analizują trudności w zakresie wykładni 

lub stosowania niniejszego rozporządzenia 

oraz innych wiążących aktów prawnych 

UE, badają problemy, które wykryto w 

wyniku sprawowania niezależnego 

nadzoru lub w związku z wykonywaniem 

praw osób, których dotyczą dane, 

sporządzają uzgodnione wnioski w 

sprawie wspólnych rozwiązań problemów 

oraz upowszechniają wiedzę o 

uprawnieniach w zakresie ochrony 

danych. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  433 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celach określonych w ust. 2 

krajowe organy nadzorcze oraz 

Europejski Inspektor Ochrony Danych 

spotykają się co najmniej dwa razy w roku 

w ramach Europejskiej Rady Ochrony 

Danych ustanowionej rozporządzeniem 

(UE) 2016/679. Koszty tych posiedzeń 

ponosi i ich obsługę prowadzi Rada 

ustanowiona rozporządzeniem (UE) 

2016/679. Podczas pierwszego spotkania 

zostaje przyjęty regulamin wewnętrzny. 

Dalsze metody pracy opracowywane są 

wspólnie, w zależności od potrzeb. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  434 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wspólne sprawozdanie z 

działalności dotyczącej skoordynowanego 

nadzoru przesyłane jest przez Radę 

ustanowioną rozporządzeniem (UE) 

2016/679 co dwa lata Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  435 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialność Odpowiedzialność i sankcje 

Or. fr 

 

Poprawka  436 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każda osoba lub każde państwo 

członkowskie, które poniosły szkodę 

materialną lub moralną z powodu 

nielegalnego przetwarzania lub 

jakiegokolwiek działania sprzecznego z 

niniejszym rozporządzeniem, mają prawo 

uzyskać od odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego odszkodowanie za 

poniesione straty. Państwo to jest 

częściowo lub w całości zwolnione z tej 

odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że w 

żadnym razie nie można mu przypisać 

winy za zdarzenie wywołujące szkodę. 

Roszczenia odszkodowawcze wysuwane 

wobec danego państwa członkowskiego w 

związku ze szkodami, o których mowa w 

ust. 1 i 2, są regulowane przepisami prawa 

krajowego pozwanego państwa 

członkowskiego, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/671 oraz 

dyrektywą (UE) 2016/680. 

Or. fr 
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Poprawka  437 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby wszelkie 

przetwarzanie danych wpisanych do SIS 

lub wszelka wymiana informacji 

uzupełniających niezgodne z niniejszym 

rozporządzeniem podlegały skutecznym, 

proporcjonalnym i odstraszającym 

sankcjom, w tym administracyjnym i/lub 

karnym zgodnie z prawem krajowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  438 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencja sporządza dzienne, 

miesięczne i roczne statystyki pokazujące 

liczbę rekordów przypadających na daną 

kategorię wpisów, liczbę uzyskanych 

rocznie trafień przypadających na daną 

kategorię wpisów, liczbę wyszukiwań SIS 

oraz liczbę wejść do SIS w celu 

wprowadzenia, zaktualizowania lub 

usunięcia wpisu ogółem oraz w rozbiciu na 

poszczególne państwa członkowskie, w 

tym statystyki dotyczące procedury 

konsultacji, o której mowa w art. 26. 

Statystyki te nie zawierają żadnych danych 

osobowych. Roczne sprawozdanie 

statystyczne podlega publikacji. 

3. Agencja sporządza dzienne, 

miesięczne i roczne statystyki pokazujące 

liczbę rekordów przypadających na daną 

kategorię wpisów, liczbę uzyskanych 

rocznie trafień przypadających na daną 

kategorię wpisów, liczbę wyszukiwań SIS 

oraz liczbę wejść do SIS w celu 

wprowadzenia, uzupełnienia, 

zaktualizowania lub usunięcia wpisu 

ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne 

państwa członkowskie, w tym statystyki 

dotyczące procedury konsultacji, o której 

mowa w art. 26. Statystyki te nie zawierają 

żadnych danych osobowych. Roczne 

sprawozdanie statystyczne podlega 

publikacji. 

Or. fr 
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Poprawka  439 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Agencja przekazuje państwom 

członkowskim, Komisji, Europolowi i 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej opracowane przez siebie 

sprawozdania statystyczne. Aby móc 

monitorować wdrażanie unijnych aktów 

prawnych, Komisja może zwrócić się do 

Agencji o regularne sporządzanie lub 

sporządzenie ad hoc dodatkowych 

szczegółowych sprawozdań statystycznych 

dotyczących działania lub korzystania z 

łączności SIS i SIRENE. 

5. Agencja przekazuje państwom 

członkowskim, Komisji, Parlamentowi 

Europejskiemu, Europolowi i Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

oraz Europejskiemu Inspektorowi 

Ochrony Danych opracowane przez siebie 

sprawozdania statystyczne. Aby móc 

monitorować wdrażanie unijnych aktów 

prawnych, Komisja może zwrócić się do 

Agencji o regularne sporządzanie lub 

sporządzenie ad hoc dodatkowych 

szczegółowych sprawozdań statystycznych 

dotyczących działania lub korzystania z 

łączności SIS i SIRENE. 

Or. fr 

 

Poprawka  440 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Agencja przekazuje państwom 

członkowskim, Komisji, Europolowi i 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej opracowane przez siebie 

sprawozdania statystyczne. Aby móc 

monitorować wdrażanie unijnych aktów 

prawnych, Komisja może zwrócić się do 

Agencji o regularne sporządzanie lub 

sporządzenie ad hoc dodatkowych 

szczegółowych sprawozdań statystycznych 

dotyczących działania lub korzystania z 

5. Agencja przekazuje państwom 

członkowskim, Parlamentowi 

Europejskiemu, Komisji, Europolowi i 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej opracowane przez siebie 

sprawozdania statystyczne. Aby móc 

monitorować wdrażanie unijnych aktów 

prawnych, Komisja może zwrócić się do 

Agencji o regularne sporządzanie lub 

sporządzenie ad hoc dodatkowych 

szczegółowych sprawozdań statystycznych 
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łączności SIS i SIRENE. dotyczących działania lub korzystania z 

łączności SIS i SIRENE. 

Or. fr 

 

Poprawka  441 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 6 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów ust. 3–5 niniejszego artykułu i 

art. 15 ust. 5 Agencja ustanawia, wdraża i 

obsługuje w swoich obiektach 

technicznych centralne repozytorium 

zawierające dane wymienione w ust. 3 

niniejszego artykułu i w art. 15 ust. 5, które 

uniemożliwi identyfikację osób fizycznych 

i umożliwi Komisji oraz organom 

wymienionym w ust. 5 uzyskanie 

dostosowanych do ich potrzeb sprawozdań 

i statystyk. Agencja udziela państwom 

członkowskim, Komisji, Europolowi i 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej dostępu do centralnego 

repozytorium w drodze bezpiecznego 

dostępu za pośrednictwem infrastruktury 

łączności wyposażonej w kontrolę dostępu 

oraz specjalne profile użytkownika służące 

wyłącznie do celów sporządzania 

sprawozdań i statystyk. 

Do celów ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu i 

art. 15 ust. 5 Agencja ustanawia, wdraża i 

obsługuje w swoich obiektach 

technicznych centralne repozytorium 

zawierające dane wymienione w ust. 3 

niniejszego artykułu i w art. 15 ust. 5, które 

uniemożliwi identyfikację osób fizycznych 

i umożliwi Komisji oraz organom 

wymienionym w ust. 5 uzyskanie 

dostosowanych do ich potrzeb sprawozdań 

i statystyk. Agencja daje państwom 

członkowskim, Komisji, Parlamentowi 

Europejskiemu, Europejskiemu 

Inspektorowi Ochrony Danych, 

Europolowi, Eurojustowi i Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

na ich wniosek dostęp do centralnego 

repozytorium, elementy i szczególne 

informacje służące wyłącznie do celów 

sporządzania sprawozdań i statystyk. 

Or. fr 

 

Poprawka  442 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

AM\1134513PL.docx 185/190 PE609.653v01-00 

 PL 

7. Dwa lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co dwa lata 

Agencja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące technicznej sprawności 

centralnego SIS i infrastruktury łączności, 

w tym ich bezpieczeństwa, oraz 

dwustronnej i wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających pomiędzy 

państwami członkowskimi. 

7. Dwa lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co dwa lata 

Agencja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące technicznej sprawności 

centralnego SIS i infrastruktury łączności, 

w tym ich bezpieczeństwa, a także 

wprowadzenia funkcji automatycznego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej 

oraz dwustronnej i wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających pomiędzy 

państwami członkowskimi. 

Or. fr 

 

Poprawka  443 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Dwa lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co dwa lata 

Agencja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące technicznej sprawności 

centralnego SIS i infrastruktury łączności, 

w tym ich bezpieczeństwa, oraz 

dwustronnej i wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających pomiędzy 

państwami członkowskimi. 

7. Rok po rozpoczęciu eksploatacji 

SIS, a następnie co dwa lata Agencja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące 

technicznej sprawności centralnego SIS i 

infrastruktury łączności, w tym ich 

bezpieczeństwa, oraz dwustronnej i 

wielostronnej wymiany informacji 

uzupełniających pomiędzy państwami 

członkowskimi. 

Or. fr 

 

Poprawka  444 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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8. Trzy lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co cztery lata 

Komisja sporządza ogólną ocenę 

centralnego SIS oraz dwustronnej i 

wielostronnej wymiany informacji 

uzupełniających pomiędzy państwami 

członkowskimi. W takiej ogólnej ocenie 

zawiera się analizę osiągniętych wyników 

w zestawieniu z celami i określa się, na ile 

wciąż aktualne są pierwotne przesłanki, w 

jaki sposób niniejsze rozporządzenie 

stosowane jest do centralnego SIS, na ile 

bezpieczny jest centralny SIS i jakie będą 

konsekwencje dla przyszłych operacji. 

Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

8. Rok po rozpoczęciu eksploatacji 

SIS, a następnie co dwa lata Komisja 

sporządza ogólną ocenę centralnego SIS 

oraz dwustronnej i wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających pomiędzy 

państwami członkowskimi. W takiej 

ogólnej ocenie uwzględnia się opinię 

Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych, a także zawiera się analizę 

osiągniętych wyników w zestawieniu z 

celami i określa się, na ile wciąż aktualne 

są pierwotne przesłanki, w jaki sposób 

niniejsze rozporządzenie stosowane jest do 

centralnego SIS, na ile bezpieczny jest 

centralny SIS i jakie będą konsekwencje 

dla przyszłych operacji. Komisja 

przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu, Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej i Radzie. 

Or. fr 

 

Poprawka  445 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Trzy lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co cztery lata 

Komisja sporządza ogólną ocenę 

centralnego SIS oraz dwustronnej i 

wielostronnej wymiany informacji 

uzupełniających pomiędzy państwami 

członkowskimi. W takiej ogólnej ocenie 

zawiera się analizę osiągniętych wyników 

w zestawieniu z celami i określa się, na ile 

wciąż aktualne są pierwotne przesłanki, w 

jaki sposób niniejsze rozporządzenie 

stosowane jest do centralnego SIS, na ile 

bezpieczny jest centralny SIS i jakie będą 

konsekwencje dla przyszłych operacji. 

Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

8. Trzy lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co cztery lata 

Komisja sporządza ogólną ocenę 

centralnego SIS oraz dwustronnej i 

wielostronnej wymiany informacji 

uzupełniających pomiędzy państwami 

członkowskimi. W takiej ogólnej ocenie 

zawiera się analizę osiągniętych wyników 

w zestawieniu z celami i określa się, na ile 

wciąż aktualne są pierwotne przesłanki, w 

jaki sposób niniejsze rozporządzenie 

stosowane jest do centralnego SIS, na ile 

bezpieczny jest centralny SIS i jakie będą 

konsekwencje dla przyszłych operacji. 

Takie ogólne sprawozdanie oceniające 

zawiera także wprowadzenie funkcji 



 

AM\1134513PL.docx 187/190 PE609.653v01-00 

 PL 

automatycznego systemu identyfikacji 

daktyloskopijnej oraz kampanie 

informacyjne na temat SIS organizowane 

przez Komisję zgodnie z art. 19. Komisja 

przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

Or. fr 

 

Poprawka  446 

Marie-Christine Vergiat 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Trzy lata po rozpoczęciu 

eksploatacji SIS, a następnie co cztery lata 

Komisja sporządza ogólną ocenę 

centralnego SIS oraz dwustronnej i 

wielostronnej wymiany informacji 

uzupełniających pomiędzy państwami 

członkowskimi. W takiej ogólnej ocenie 

zawiera się analizę osiągniętych wyników 

w zestawieniu z celami i określa się, na ile 

wciąż aktualne są pierwotne przesłanki, w 

jaki sposób niniejsze rozporządzenie 

stosowane jest do centralnego SIS, na ile 

bezpieczny jest centralny SIS i jakie będą 

konsekwencje dla przyszłych operacji. 

Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

8. Rok po rozpoczęciu eksploatacji 

SIS, a następnie co cztery lata Komisja 

sporządza ogólną ocenę centralnego SIS 

oraz dwustronnej i wielostronnej wymiany 

informacji uzupełniających pomiędzy 

państwami członkowskimi. W takiej 

ogólnej ocenie zawiera się analizę 

osiągniętych wyników w zestawieniu z 

celami i określa się, na ile wciąż aktualne 

są pierwotne przesłanki, w jaki sposób 

niniejsze rozporządzenie stosowane jest do 

centralnego SIS, na ile bezpieczny jest 

centralny SIS i jakie będą konsekwencje 

dla przyszłych operacji. Komisja 

przekazuje ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

Or. fr 

 

Poprawka  447 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 8a. Rok po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia Komisja i Agencja muszą 

opracować funkcję automatycznego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej 

(AFIS). 

Or. fr 

 

Poprawka  448 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 8 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8b. Dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia państwa 

członkowskie rozpoczęły już dostosowania 

konieczne do wprowadzenia funkcji 

automatycznego systemu identyfikacji 

daktyloskopijnej (AFIS). 

Or. fr 

Poprawka  449 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 54a  

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 8 

ust. 4, art. 12 ust. 7, art. 32 ust. 5, art. 42 

ust. 4, art. 51 ust. 3 i art. 75 ust. 2a, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony 

od dnia ... [data wejścia w życie 
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niniejszego rozporządzenia]. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 8 ust. 4, art. 12 ust. 7, art. 32 

ust. 5, art. 42 ust. 4, art. 51 ust. 3 i art. 75 

ust. 2a, może w dowolnym momencie 

zostać odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 

Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo 

członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 8 ust. 4, art. 12 ust. 7, art. 32 ust., art. 

42 ust. 4, art. 51 ust. 3 oraz art. 75 ust. 2a 

wchodzi w życie tylko wówczas, jeżeli ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

jeżeli, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak 

i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W związku z tym, że akty delegowane zostały zaproponowane wcześniej w tekście, konieczne 

jest uwzględnienie odnośnych przepisów w zakresie wykonywania tego przekazania 

uprawnień. 

 


