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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 35
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Aby eksperci mogli skutecznie 
współpracować z funkcjonariuszami 
krajowej straży granicznej, powinno się im 
umożliwić wykonywanie zadań związanych 
z kontrolą osób na granicach zewnętrznych i 
ochroną granic zewnętrznych podczas 
operacji wsparcia przeprowadzanych przez 
tych ekspertów na terytorium państwa 
członkowskiego, które zwróciło się o 
wsparcie z ich strony.

(6) Aby eksperci mogli skutecznie 
współpracować z funkcjonariuszami 
krajowej straży granicznej, powinno się im 
umożliwić wykonywanie zadań związanych 
z kontrolą osób na granicach zewnętrznych i 
ochroną granic zewnętrznych, jak również 
zadań związanych z akcjami ratunkowymi 
podczas operacji wsparcia 
przeprowadzanych przez tych ekspertów na 
terytorium państwa członkowskiego, które 
zwróciło się o wsparcie z ich strony.

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 36
PUNKT 10 A PREAMBUŁY (nowy)

(10a) Zaproszeni funkcjonariusze krajowi i 
członkowie zespołów muszą posiadać dobrą 
znajomość przepisów prawa 
międzynarodowego i krajowych przepisów 
państw członkowskich w zakresie ochrony 
uchodźców, w celu pełnego poszanowania 
praw osób przekraczających granicę. 

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 37
PUNKT 10 B PREAMBUŁY (nowy)

(10b) Ochrona życia i zapobieganie urazom 
osób przekraczających granice powinny 
mieć nadrzędne znaczenie dla zaproszonych 
funkcjonariuszy i członków zespołów 
podczas wykonywania zadań.

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 38
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i przestrzega zasad 
uznanych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, które znajdują odbicie w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, jak 
również w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

(11) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i przestrzega zasad 
uznanych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, które znajdują odbicie w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, jak 
również w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i w konwencji NZ dotyczącej 
statusu uchodźców przyjętej w Genewie w 
1951 r.
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Or. en

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 39
ARTYKUŁ 2 USTĘP 8 A (nowy)

8 a) „Urządzenia techniczne służące 
kontroli i nadzorowi”: wszystkie środki, 
których wykorzystanie służy kontroli i 
nadzorowi granic, w tym systemy 
monitorujące, statki, samoloty i pojazdy 
naziemne. 

Or. es

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności prawnej należy doprecyzować definicję urządzeń 
technicznych służących kontroli i nadzorowi przewidzianych w art. 7 rozporządzenia 
2007/2004/WE.

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 40
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3 LITERA (A)

(a) kursach szkoleniowych i ćwiczeniach, 
zgodnie z harmonogramem zawartym w 
rocznym programie prac Agencji;

(a) kursach szkoleniowych i ćwiczeniach, 
zgodnie z harmonogramem zawartym w 
rocznym programie prac Agencji,
obejmujących aspekty dotyczące 
poszanowania praw podstawowych i 
aspekty psychologiczne;

Or. fr

Uzasadnienie

W stosunku do zadań funkcjonariuszy służb granicznych należy przyjąć podejście oparte na 
psychologii, gdyż tym czego nielegalni imigranci najbardziej potrzebują to pomoc 
psychologiczna, zwłaszcza jeśli ich podróż była naznaczona trudnościami.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 41
ARTYKUŁ 6 USTĘPY 1 i 2 oraz USTĘP 3 AKAPIT 1

1. Do celów wspólnych działań i projektów 
pilotażowych koordynowanych przez 
Agencję oraz operacji wsparcia 
przeprowadzanych przez zespoły szybkiej 
interwencji na granicy, przez okres ich 
trwania zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów wykonują zadania 
określone w art. 7 i 8.

1. Do celów wspólnych działań i projektów 
pilotażowych koordynowanych przez 
Agencję oraz operacji wsparcia 
przeprowadzanych przez zespoły szybkiej 
interwencji na granicy, przez okres ich 
trwania zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów wykonują zadania 
określone w art. 7, 8 i 8a.

2. Podczas wypełniania zadań określonych 
w art. 7 i 8 zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów przestrzegają 
przepisów prawa wspólnotowego i prawa 
krajowego przyjmującego państwa 
członkowskiego. Działają pod dowództwem 
funkcjonariuszy krajowej straży granicznej 
przyjmującego państwa członkowskiego.

2. Podczas wypełniania zadań określonych 
w art. 7, 8 i 8a zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów przestrzegają 
przepisów prawa wspólnotowego i prawa 
krajowego przyjmującego państwa 
członkowskiego. Działają pod dowództwem 
funkcjonariuszy krajowej straży granicznej 
przyjmującego państwa członkowskiego.

3. Podczas wykonywania zadań określonych 
w art. 7 i 8 zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów mają prawo do 
noszenia własnego umundurowania. 

3. Podczas wykonywania zadań określonych 
w art. 7, 8 i 8a zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów mają prawo do 
noszenia własnego umundurowania. 

Or. en

Poprawkę złożyła Kathalijne Maria Buitenweg

Poprawka 42
ARTYKUŁ 6 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Jeśli zadania wymienione w art. 7 i art. 
8 są wykonywane podczas wstępnej kontroli 
przygranicznej i operacji nadzoru, 
zaproszeni funkcjonariusze i członkowie 
zespołów przestrzegają przepisów mających 
zastosowanie do zwykłych kontroli na 
granicach zewnętrznych, a zwłaszcza 
specjalnych przepisów dotyczących odmowy 
wjazdu i prawa do azylu. Zaproszeni 
funkcjonariusze i członkowie zespołów 
zapewniają, w każdych okolicznościach, 
międzynarodową ochronę, zgodnie z 
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Europejską konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności i z 
Konwencją genewską dotyczącą statusu 
uchodźców.

Or. en

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 43
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Zadania wykonywane w przyjmującym 
państwie członkowskim przez zaproszonych 
funkcjonariuszy i członków zespołów 
uczestniczących w odprawach granicznych, 
w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
562/2006, obejmują:

1. Zadania wykonywane w przyjmującym 
państwie członkowskim przez zaproszonych 
funkcjonariuszy i członków zespołów 
uczestniczących w odprawach granicznych, 
w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
562/2006, obejmują: 

Or. es

Uzasadnienie

Zadania zespołów szybkiej interwencji powinny być ograniczone przepisami całego 
rozporządzenia 562/2006/WE, a nie tylko pewnymi jego aspektami.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 44
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERY (D) – (F)

(d) korzystanie z urządzeń technicznych 
celem skontrolowania dokumentów podróży 
zgodnie z lit. a);
(e) rozmowę z osobami przekraczającym 
granicę celem sprawdzenia celu i warunków 
ich podróży jak również upewnienia się, że 
osoby te posiadają wystarczające środki 
finansowe oraz wymagane dokumenty;

(e) rozmowę z osobami przekraczającym 
granicę celem sprawdzenia celu i warunków 
ich podróży jak również upewnienia się, że 
osoby te posiadają wystarczające środki 
finansowe oraz wymagane dokumenty;

(f) sprawdzenie, czy odnośnie do osób 
przekraczających granicę nie wprowadzono 
do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) 

(f) sprawdzenie, czy odnośnie do osób 
przekraczających granicę nie wprowadzono 
do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) 
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informacji na temat odmowy wjazdu; informacji na temat odmowy wjazdu;

(fa) doradztwo prawne osobom 
przekraczającym granicę.

Or. en

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 45
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA (F A) (nowa)

(fa) każdy inny rodzaj zadań przewidziany 
w rozporządzeniu (WE) nr 562/2006.

Or. es

Uzasadnienie

Zadania zespołów szybkiej interwencji powinny być ograniczone przepisami całego 
rozporządzenia 562/2006/WE, a nie tylko pewnymi jego aspektami.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 46
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Dostęp zaproszonych funkcjonariuszy i 
członków zespołów do SIS oraz do 
krajowych baz danych do celów 
określonych w ust. 1 lit. d) regulują 
odpowiednio przepisy prawa 
wspólnotowego oraz prawa krajowego 
przyjmującego państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Poprawka 47
ARTYKUŁ 8 LITERA A)

(a) korzystanie ze środków technicznych w 
celu monitorowania strefy przy granicy 

(a) korzystanie ze środków technicznych, w 
tym pojazdów naziemnych, statków 
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zewnętrznej; morskich i powietrznych, w celu 
monitorowania strefy przy granicy 
zewnętrznej;

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość wykorzystania mobilnych zasobów (statków, samolotów, 
samochodów terenowych itd.) podczas nadzoru.

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 48
ARTYKUŁ 8 LITERA B)

(b) udział w patrolach pieszych i 
zmotoryzowanych w strefie przy granicy 
zewnętrznej przyjmującego państwa 
członkowskiego;

(b) udział w patrolach pieszych i 
zmotoryzowanych przy granicy zewnętrznej 
przyjmującego państwa członkowskiego;

Or. es

Uzasadnienie

Choć konieczne jest ograniczenie zasięgu geograficznego patroli pieszych, ograniczanie 
zasięgu patroli morskich do strefy przygranicznej przyniosłoby efekt przeciwny do 
zamierzonego, gdyż działania zespołów szybkiej interwencji ograniczyłyby się do wód 
terytorialnych państwa członkowskiego, bez możliwości patrolowania wód 
międzynarodowych. 

Poprawkę złożyli Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Poprawka 49
ARTYKUŁ 8 LITERA B)

(b) udział w patrolach pieszych i 
zmotoryzowanych w strefie przy granicy 
zewnętrznej przyjmującego państwa 
członkowskiego;

(b) udział w patrolach pieszych i 
zmotoryzowanych przy granicy zewnętrznej 
przyjmującego państwa członkowskiego;

Or. es
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Uzasadnienie

Należy objąć działaniami zespołów szybkiej interwencji granice morskie.

Poprawkę złożyli Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Poprawka 50
ARTYKUŁ 8 LITERA CA) (nowa)

(ca) udział we wszystkich zadaniach 
niezbędnych dla realizacji rozporządzenia 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, z dnia 15 marca 
2006 r., ustanawiającego wspólnotowy 
kodeks zasad regulujących przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen)1

1Dz. U. L 105 z 14.4.2006, str. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zwiększyć udział zespołów szybkiej interwencji we wszystkich zadaniach niezbędnych 
dla realizacji kodeksu granicznego.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 51
ARTYKUŁ 8 A (nowy)

Artykuł 8a
Akcje ratunkowe

Podczas wykonywania zadań 
wymienionych w art. 7 i art. 8 zaproszeni 
funkcjonariusze i członkowie zespołów 
pomagają w akcjach ratunkowych lub 
dokonują akcji ratunkowych połączonych z 
ratowaniem życia lub zapobieganiem 
urazom u osób przekraczających granice.

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 52
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Przyjmujące państwo członkowskie 
wydaje zaproszonym funkcjonariuszom i 
członkom zespołów dokument, który 
umożliwia stwierdzenie ich tożsamości oraz 
stanowi dowód na to, że jego posiadacz jest 
uprawniony do wykonywania zadań 
określonych w art. 7 i 8. Dokument ten 
zawiera następujące elementy:

1. Przyjmujące państwo członkowskie 
wydaje zaproszonym funkcjonariuszom i 
członkom zespołów dokument, który 
umożliwia stwierdzenie ich tożsamości oraz 
stanowi dowód na to, że jego posiadacz jest 
uprawniony do wykonywania zadań 
określonych w art. 7, 8 i 8a. Dokument ten 
zawiera następujące elementy:

(a) nazwisko i obywatelstwo zaproszonego 
funkcjonariusza/członka zespołu;

(a) nazwisko i obywatelstwo zaproszonego 
funkcjonariusza/członka zespołu;

(b) stopień zaproszonego 
funkcjonariusza/członka zespołu;

(b) stopień zaproszonego 
funkcjonariusza/członka zespołu;

(c) aktualne zdjęcie w formacie cyfrowym 
zaproszonego funkcjonariusza/członka 
zespołu;

(c) aktualne zdjęcie w formacie cyfrowym 
zaproszonego funkcjonariusza/członka 
zespołu;

(d) informację na temat wspólnego 
działania/operacji wsparcia, w którym(-ej) 
zaproszony funkcjonariusz/członek zespołu 
uczestniczy;

(d) informację na temat wspólnego 
działania/operacji wsparcia, w którym(-ej) 
zaproszony funkcjonariusz/członek zespołu 
uczestniczy;

(e) wyszczególnienie zadań, które 
zaproszony funkcjonariusz/członek zespołu 
może wykonywać zgodnie z art. 7 i 8;

(e) wyszczególnienie zadań, które 
zaproszony funkcjonariusz/członek zespołu 
może wykonywać zgodnie z art. 7, 8 i 8a;

(f) okres, w którym zaproszony 
funkcjonariusz/członek zespołu może 
wykonywać zadania określone w art. 7 i 8.

(f) okres, w którym zaproszony 
funkcjonariusz/członek zespołu może 
wykonywać zadania określone w art. 7, 8 i 
8a.

Or. en

Poprawkę złożył Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Poprawka 53
ARTYKUŁ 12 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

1 a) W art. 7 dodaje się następujący ust. 1 
a:
„Środki uwzględnione w urządzeniach 
technicznych służących kontroli i 
nadzorowi mogą być wykorzystywane w 
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ramach zadań wykonywanych przez zespoły 
szybkiej interwencji na granicy. Państwa 
członkowskie, których obywatele znajdują 
się w zespołach szybkiej interwencji, 
dostarczają środki niezbędne dla ich 
właściwego funkcjonowania, zgodnie z 
potrzebami przyjmującego państwa 
członkowskiego i z wymogami 
ustanowionymi przez Agencję.” 

Or. es

Uzasadnienie

Wkład do zespołów szybkiej interwencji nie powinien być ograniczony do zapewniania 
personelu. Wręcz przeciwnie, powinien on także obejmować udostępnienie środków 
logistycznych (w tym systemów monitorujących i wszelkiego rodzaju statków powietrznych, 
morskich lub pojazdów naziemnych). Niniejsza poprawka ma na celu sprecyzowanie, że 
urządzenia techniczne wymienione w obecnym art. 7 rozporządzenia 2007/2004 
(rozporządzenie w sprawie Frontexu) mogą być także wykorzystywane w ramach zespołów 
szybkiej interwencji na granicy (co przy obecnym brzmieniu tekstu nie jest jasne) i że państwa 
członkowskie, których obywatele uczestniczą w tychże zespołach, dostarczają środki 
logistyczne niezbędne dla ich właściwego funkcjonowania.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 54
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8 b ustęp 1 akapit 2 (Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

Przy sporządzaniu tych wykazów Agencja 
bierze pod uwagę przydatne doświadczenie 
zawodowe funkcjonariuszy, w szczególności 
znajomość języków.

Przy sporządzaniu tych wykazów Agencja 
zapewnia, by funkcjonariusze posiadali 
przydatne doświadczenie zawodowe, w 
szczególności znajomość języków i 
znajomość międzynarodowych przepisów 
prawnych, a także krajowych przepisów 
państw członkowskich w zakresie ochrony 
uchodźców. 

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 55
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8 b ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

2. Przy określaniu składu zespołów szybkiej 
interwencji na granicy celem ich 
oddelegowania do udziału w operacji 
wsparcia, Agencja uwzględnia szczególne 
okoliczności, w obliczu których stoi 
wnioskujące państwo członkowskie. Skład 
zespołu jest ustalany zgodnie z planem 
operacyjnym sporządzonym na mocy art. 8f 
ust. 3.

2. Przy określaniu składu zespołów szybkiej 
interwencji na granicy celem ich 
oddelegowania do udziału w operacji 
wsparcia, Agencja uwzględnia szczególne 
okoliczności, w obliczu których stoi 
wnioskujące państwo członkowskie.
Członkowie zespołu muszą posiadać dobrą 
znajomość prawa przyjmującego państwa 
członkowskiego mającego zastosowanie do 
wykonywanych przez nich zadań, w tym 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
uchodźców.  Skład zespołu jest ustalany 
zgodnie z planem operacyjnym 
sporządzonym na mocy art. 8f ust. 3.

Or. en
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