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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego 
mechanizmu
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0401)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2a i art. 66 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0253/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 2A (nowy)

(2a) Monitorowanie granic zewnętrznych 
UE nie jest prowadzone wyłącznie w 
interesie państwa członkowskiego, na 
granicach zewnętrznych którego jest 
realizowane, lecz również w interesie 
wszystkich państw członkowskich, które 
zniosły kontrolegraniczne na granicach 
wewnętrznych.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości poprawka wyjaśnia wartość dodaną utworzenia zespołów 
szybkiej interwencji na granicy.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 2B (nowy)

(2b) Kontrola na granicach i kontrola 
osób stanowi przede wszystkim wkład w 
zwalczanie nielegalnej imigracji i handlu 
ludźmi, a także w zapobieganie 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego, porządku publicznego i 
zdrowia publicznego.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że kontrola na granicach jest jednym z elementów przyczyniających się 
do prawidłowego funkcjonowania innych polityk dotyczących przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Mając na uwadze sytuacje kryzysowe, 
którym państwa członkowskie muszą 
czasami stawiać czoła na swoich granicach 
zewnętrznych, w szczególności w 
przypadku masowego napływu obywateli 
krajów trzecich usiłujących nielegalnie 
przedostać się na obszar Unii Europejskiej 
na określonych odcinkach granic 
zewnętrznych, obecne możliwości w 
zakresie udzielania na poziomie 
europejskim skutecznej i praktycznej 
pomocy przy kontroli osób na granicach 
zewnętrznych i ochronie granic 
zewnętrznych uważane są za
niewystarczające.

(3) Mając na uwadze sytuacje kryzysowe, 
którym państwa członkowskie muszą 
czasami stawiać czoła na swoich granicach 
zewnętrznych, w szczególności w 
przypadku masowego napływu obywateli 
krajów trzecich usiłujących nielegalnie 
przedostać się na obszar Unii Europejskiej 
na określonych odcinkach granic 
zewnętrznych, może okazać się, że należy 
szybko powołać dodatkowy personel i 
ustanowić odpowiednie dodatkowe środki 
na dostatecznym poziomie na potrzeby 
krajowej straży granicznej w państwach 
członkowskich, w których 
przeprowadzana jest kontrola na 
granicach zewnętrznych Unii.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 3A (nowy)
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(3a) Obecne możliwości w zakresie 
udzielania na szczeblu europejskim 
skutecznej pomocy praktycznej przy 
kontroli osób na granicach zewnętrznych i 
ochronie granic zewnętrznych są 
niewystarczające.

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 3B (nowy)

(3b) Ponadto doświadczenie coraz 
wyraźniej pokazuje, że należy w większym 
zakresie zachęcać do solidarności i 
pomocy między państwami członkowskimi 
a Wspólnotą w dziedzinie zarządzania 
granicami zewnętrznymi.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że solidarność jest kluczowym elementem współpracy między państwami 
członkowskimi, w szczególności w dziedzinie kontroli granic zewnętrznych.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
mechanizm służący zapewnieniu szybkiej 
pomocy technicznej i operacyjnej, w 
postaci zespołów szybkiej interwencji na 
granicy, wnioskującemu o to państwu 
członkowskiemu znajdującemu się pod 
szczególnie silną presją, zwłaszcza w 
przypadku masowego napływu obywateli 
krajów trzecich usiłujących nielegalnie 
przedostać się na obszar Unii Europejskiej 
na określonych odcinkach granic 
zewnętrznych. Rozporządzenie określa 
również zadania, jakie zaproszeni 
funkcjonariusze oraz członkowie zespołów 
szybkiej interwencji na granicy wykonują
podczas prowadzenia działań w państwie 
członkowskim innym niż ich własne.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
mechanizm służący zapewnieniu szybkiej 
pomocy technicznej i operacyjnej, w 
postaci zespołów szybkiej interwencji na 
granicy, wnioskującemu o to państwu 
członkowskiemu – lub kilku państwom 
członkowskim, które złożą wspólny 
wniosek – znajdującemu/znajdującym się 
pod szczególnie silną presją, zwłaszcza w 
przypadku masowego napływu obywateli 
krajów trzecich usiłujących nielegalnie 
przedostać się na obszar Unii Europejskiej 
na określonych odcinkach granic 
zewnętrznych. Rozporządzenie określa 
również zadania, jakie zaproszeni 
funkcjonariusze oraz członkowie zespołów 
szybkiej interwencji na granicy mogą 
wykonywać w ramach swoich uprawnień
podczas prowadzenia działań w państwie 
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członkowskim innym niż ich własne.

Uzasadnienie

Należy również przewidzieć możliwość składania przez kilka państw członkowskich
wspólnego wniosku o wszczęcie działań przez zespoły szybkiej interwencji na obszarze kilku 
państw członkowskich położonych w tej samej strefie geograficznej.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1

(1) „Agencja” oznacza Europejską Agencję 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej do celu 
oddelegowania zespołów szybkiej 
interwencji na granicy do udziału w 
operacjach wsparcia;

(1) „Agencja” oznacza Europejską Agencję 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Chodzi o Agencję FRONTEX, w przypadku której uzupełnienie definicji nie jest konieczne.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 2 PUNKT 5

(5) „członkowie zespołu(-ów)” oznaczają 
funkcjonariuszy straży granicznych państw 
członkowskich, pełniących służbę w 
zespołach szybkiej interwencji na granicy;

(5) „członkowie zespołu(-ów)” oznaczają 
funkcjonariuszy straży granicznych innych 
państw członkowskich pełniących służbę w 
zespołach szybkiej interwencji na granicy;

Uzasadnienie

Członkami zespołów szybkiej interwencji mogą być obywatele kilku państw członkowskich.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 3 USTĘP 2

2. Państwa członkowskie podają nazwiska 
wszystkich funkcjonariuszy swoich 
krajowych straży granicznych, których
zamierzają udostępnić Agencji na potrzeby 
zespołów szybkiej interwencji na granicy.

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
spośród funkcjonariuszy swojej straży 
granicznej osoby, które zamierzają 
udostępnić Agencji na potrzeby zespołów 
szybkiej interwencji na granicy. Państwa 
członkowskie podają ich nazwiska do 
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wiadomości Agencji (po raz pierwszy w 
terminie trzech miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia).
(Niniejszy ustęp zostaje umieszczony przed 
ustępem 1)

Uzasadnienie

Skuteczność rozporządzenia wymaga zobowiązania państw członkowskich do dostarczania
listy funkcjonariuszy straży granicznej udostępnionych Agencji na potrzeby stworzenia 
zespołów szybkiej interwencji na granicy. Aby Agencja mogła działać skutecznie, listy 
powinny być udostępniane w rozsądnym terminie. Ze względu na spójność tekstu należy 
najpierw odnieść się do utworzenia list (ustęp 1), a następnie do ustalenia przez Agencję 
składu zespołów (ustęp 2).

Poprawka 10
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;

Uzasadnienie

Szkolenie funkcjonariuszy straży granicznej musi obejmować aspekty związane z 
poszanowaniem praw podstawowych zgodnie z art. 6 traktatu UE.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. W okresie trwania operacji wsparcia 
przeprowadzanych przez zespół(-oły) 
szybkiej interwencji na granicy dowodzi 
nim(i) przyjmujące państwo członkowskie 
zgodnie z planem operacyjnym. 
Wnioskujące państwo członkowskie 
bezzwłocznie powiadamia Agencję o 
wszystkich decyzjach podjętych przez jego 
właściwe organy w odniesieniu do 
zespołu(-ów), w szczególności o wszelkich 
propozycjach zmian lub dostosowań planu 
operacyjnego.

1. W okresie trwania operacji wsparcia 
przeprowadzanych przez zespół(-oły) 
szybkiej interwencji na granicy dowodzi 
nim(i) przyjmujące państwo członkowskie 
zgodnie z planem operacyjnym. 
Przyjmujące państwo członkowskie 
bezzwłocznie powiadamia Agencję o 
wszystkich decyzjach podjętych przez jego 
właściwe organy w odniesieniu do 
zespołu(-ów), w szczególności o wszelkich 
propozycjach zmian lub dostosowań planu 
operacyjnego.
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Uzasadnienie

Po zatwierdzeniu operacji „wnioskujące” państwo członkowskie staje się „przyjmującym” 
państwem członkowskim.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 6 USTĘP 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 są uprawnieni do 
wykonywania zadań określonych w art. 7 i 
8.

Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2A (nowy)

2a. Przestrzeganie prawodawstwa 
wspólnotowego oznacza w szczególności 
poprawne stosowanie wspólnotowego 
kodeksu zasad regulującego przepływ 
osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen); w konsekwencji, podczas 
wykonywania zadań, o których mowa w 
art. 7, zaproszeni funkcjonariusze i 
członkowie zespołów powinni zapewnić
pełne poszanowanie ludzkiej godności, 
unikać wszelkiej dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną oraz podejmować środki 
proporcjonalne do realizowanych celów.

Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga uzasadnienia.



PR\636387PL.doc 11/19 PE 380.718v01-00

PL

Poprawka 14
ARTYKUŁ 6 USTĘP 4

4. Zaproszeni funkcjonariusze i członkowie 
zespołów upoważnieni do noszenia broni 
służbowej w rodzimym państwie 
członkowskim mogą nosić taką broń 
podczas wykonywania zadań określonych 
w art. 7 i 8 wyłącznie za zgodą 
przyjmującego państwa członkowskiego 
oraz zgodnie z jego prawem krajowym.

4. Zaproszeni funkcjonariusze i członkowie 
zespołów upoważnieni do noszenia broni 
służbowej w rodzimym państwie 
członkowskim mogą nosić taką broń 
podczas wykonywania zadań określonych 
w art. 7 i 8, o ile jest to przewidziane w 
ustawodawstwie przyjmującego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do 
funkcjonariuszy krajowych wykonujących 
takie same zadania. W pozostałych 
przypadkach kwestia ta jest regulowana w 
planie operacyjnym przewidzianym w art. 
8h rozporządzenia (WE) nr 2007/2004.

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do dyskryminacji między funkcjonariuszami przyjmującego państwa 
członkowskiego a funkcjonariuszami innych państw członkowskich w kwestii przepisów 
regulujących noszenie broni służbowej.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA A)

(a) kontrolę dokumentów podróży osób 
przekraczających granicę celem 
sprawdzenia ważności i wiarygodności 
tego rodzaju dokumentów oraz ustalenia 
tożsamości tych osób;

(a) kontrolę, również poprzez zastosowanie 
urządzeń technicznych, dokumentów 
podróży osób przekraczających granicę 
celem sprawdzenia ważności i 
wiarygodności tego rodzaju dokumentów 
oraz ustalenia tożsamości tych osób;

Uzasadnienie

Poprawka pozwala uprościć art. 7. Wykorzystanie urządzeń technicznych może zostać 
uwzględnione w lit. a).

Poprawka 16
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA B)

(b) korzystanie z urządzeń technicznych 
celem skontrolowania dokumentów 

skreślona
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podróży zgodnie z lit. a);

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 7 ust. 1 lit. a).

Poprawka 17
ARTYKUŁ 8 LITERA B)

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

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

Uzasadnienie

Patrole mogą mieć różnorodny charakter. Nie należy ograniczać zakresu zastosowania do 
patroli pieszych i zmotoryzowanych.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 8 LITERA CA) (nowa)

(ca) zatrzymanie osób, które nielegalnie 
przekroczyły granicę zewnętrzną, i 
przekazanie ich właściwemu organowi w 
przyjmującym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Zatrzymanie osób nielegalnie przekraczających granicę zewnętrzną jest jednym z zadań 
przewidzianych w kodeksie granicznym Schengen i powinno być uwzględnione w wykazie 
zadań wspólnych zespołów.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 LITERA D)

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

(d) nazwisko funkcjonariusza z kraju 
przyjmującego, który jest jego 
zwierzchnikiem;

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że lepszym rozwiązaniem jest odniesienie się do osoby pełniącej 
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zwierzchnictwo nad zaproszonym funkcjonariuszem niż zmuszanie funkcjonariusza, aby
dostarczał szczegółowych informacji na temat wspólnej operacji/oddelegowania. Taki 
obowiązek nie tylko nie jest konieczny do właściwego kierowania pracą funkcjonariusza, lecz 
może również wydawać się dyskryminujący lub poniżający w stosunku do statusu krajowych 
funkcjonariuszy krajowej straży granicznej.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 LITERA E)

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

skreślona

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że lepszym rozwiązaniem jest odniesienie się do osoby pełniącej 
zwierzchnictwo nad zaproszonym funkcjonariuszem niż zmuszanie funkcjonariusza, aby 
dostarczał szczegółowych informacji na temat wspólnej operacji/oddelegowania. Taki 
obowiązek nie tylko nie jest konieczny do właściwego kierowania pracą funkcjonariusza, lecz 
może również wydawać się dyskryminujący lub poniżający w stosunku do statusu krajowych 
funkcjonariuszy krajowej straży granicznej.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 LITERA F)

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

skreślona

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że lepszym rozwiązaniem jest odniesienie się do osoby pełniącej 
zwierzchnictwo nad zaproszonym funkcjonariuszem niż zmuszanie funkcjonariusza, aby 
dostarczał szczegółowych informacji na temat wspólnej operacji/oddelegowania. Taki 
obowiązek nie tylko nie jest konieczny do właściwego kierowania pracą funkcjonariusza, lecz 
może również wydawać się dyskryminujący lub poniżający w stosunku do statusu krajowych 
funkcjonariuszy krajowej straży granicznej.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 12 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 1 litera g) (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

g) oddelegowuje zespoły szybkiej Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.
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interwencji na granicy do zwracających się 
o pomoc państw członkowskich 
znajdujących się pod szczególnie silną 
presją, zwłaszcza w przypadku masowego 
napływu obywateli krajów trzecich 
usiłujących nielegalnie przedostać się na 
obszar Unii Europejskiej na określonych 
odcinkach granic zewnętrznych.

Uzasadnienie

Należy również przewidzieć możliwość składania przez kilka państw członkowskich 
wspólnego wniosku o wszczęcie działań przez zespoły szybkiej interwencji na obszarze kilku 
państw członkowskich położonych w tej samej strefie geograficznej.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8a (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

W przypadku gdy środki, o których mowa 
w art. 8 ust. 2 lit. a) i b), uznaje się za 
niewystarczające do stawienia czoła 
sytuacjom związanym ze szczególnie silną 
presją, Agencja może oddelegować na 
odpowiedni czas do wnioskującego o to 
państwa członkowskiego jeden lub 
większą liczbę zespołów szybkiej 
interwencji na granicy do udziału w 
operacji wsparcia.

W przypadku gdy środki, o których mowa 
w art. 8 ust. 2 lit. a) i b), uznaje się za 
niewystarczające do stawienia czoła 
sytuacjom związanym ze szczególnie silną 
presją, Agencja może oddelegować na 
odpowiedni czas do wnioskujących o to 
państw członkowskich jeden lub większą 
liczbę zespołów szybkiej interwencji na 
granicy do udziału w operacji wsparcia.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8b 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 

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

operacyjnym sporządzonym na mocy art. 
8f ust. 3.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8d ustęp 1 litera da) (nowa) (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

(da) koszty powrotu lub odesłania.

Uzasadnienie

Wśród wymienionych kosztów brakuje kosztów powrotu lub ewentualnego odesłania 
funkcjonariusza.

Poprawka 26
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
wniosku danego państwa członkowskiego
o oddelegowanie zespołów szybkiej 
interwencji na granicy zgodnie z art. 8a, 
dyrektor wykonawczy bierze pod uwagę 
wyniki sporządzonych przez Agencję 
analiz ryzyka, jak również wszelkie istotne 
informacje przekazane przez wnioskujące
państwo członkowskie lub inne państwo 
członkowskie. W razie potrzeby dyrektor 
wykonawczy może wysłać eksperta z 
Agencji celem dokonania oceny sytuacji na 
granicach zewnętrznych wnioskującego 
państwa członkowskiego.

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
wniosku danych państw członkowskich o 
oddelegowanie zespołów szybkiej 
interwencji na granicy zgodnie z art. 8a, 
dyrektor wykonawczy bierze pod uwagę 
wyniki sporządzonych przez Agencję 
analiz ryzyka, jak również wszelkie istotne 
i dostępne informacje, w szczególności
przekazane przez wnioskujące państwa 
członkowskie. W razie potrzeby dyrektor 
wykonawczy może wysłać eksperta z 
Agencji celem dokonania oceny sytuacji na 
granicach zewnętrznych wnioskujących 
państw członkowskich.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)
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2. Dyrektor wykonawczy podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku o 
oddelegowanie zespołów szybkiej 
interwencji na granicy tak szybko, jak to 
tylko możliwe, nie później zaś niż w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty otrzymania 
wniosku. Dyrektor wykonawczy 
powiadamia na piśmie o swojej decyzji 
jednocześnie wnioskujące państwo 
członkowskie i zarząd. W decyzji podaje 
główne powody, dla których została ona 
podjęta.

2. Dyrektor wykonawczy podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku o 
oddelegowanie zespołów szybkiej 
interwencji na granicy tak szybko, jak to 
tylko możliwe, nie później zaś niż w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty otrzymania 
wniosku. Dyrektor wykonawczy 
powiadamia na piśmie o swojej decyzji 
jednocześnie wnioskujące państwo 
członkowskie i zarząd Agencji. W decyzji 
podaje główne powody, dla których została 
ona podjęta.

Uzasadnienie

Poprawka nadaje tekstowi większą przejrzystość.

Poprawka 28
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

3. Jeśli dyrektor wykonawczy zdecyduje 
się oddelegować jeden lub większą liczbę 
zespołów szybkiej interwencji na granicy, 
Agencja i wnioskujące państwo 
członkowskie natychmiast sporządzają 
plan operacyjny zgodnie z art. 8g.

3. Jeśli dyrektor wykonawczy zdecyduje 
się oddelegować jeden lub większą liczbę 
zespołów szybkiej interwencji na granicy, 
Agencja i wnioskujące państwa 
członkowskie natychmiast sporządzają 
plan operacyjny zgodnie z art. 8g.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 29
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

4. Bezzwłocznie po uzgodnieniu planu 
operacyjnego dyrektor wykonawczy 
informuje o tym państwa członkowskie, 
których funkcjonariusze straży granicznej 
mają zostać oddelegowani w ramach 
zespołów szybkiej interwencji na granicy. 
Informacje te, w których zawarta jest data 
oddelegowania, dostarcza się na piśmie do 
krajowych punktów kontaktowych 

4. Bezzwłocznie po uzgodnieniu planu 
operacyjnego dyrektor wykonawczy 
informuje o tym państwa członkowskie, 
których funkcjonariusze straży granicznej 
mają zostać oddelegowani w ramach 
zespołów szybkiej interwencji na granicy. 
Informacje te, w których zawarte są: liczba 
i tożsamość udostępnianych 
funkcjonariuszy, ewentualne wymagane 
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ustanowionych na mocy art. 8c. Wraz z 
informacjami przekazuje się plan 
operacyjny.

wyposażenie i data oddelegowania, 
dostarcza się na piśmie do krajowych 
punktów kontaktowych ustanowionych na 
mocy art. 8c. Wraz z informacjami 
przekazuje się plan operacyjny.

Uzasadnienie

Wymienione informacje są niezbędne do prawidłowego przebiegu operacji.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

5. Oddelegowanie zespołu(-ów) szybkiej 
interwencji na granicy ma miejsce nie 
później niż pięć dni roboczych od dnia, w 
którym Agencja i wnioskujące państwo 
członkowskie uzgodniły plan operacyjny.

5. Oddelegowanie zespołu(-ów) szybkiej 
interwencji na granicy ma miejsce nie 
później niż pięć dni roboczych od dnia, w 
którym Agencja i wnioskujące państwa 
członkowskie uzgodniły plan operacyjny.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 31
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 5a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

5a. Jeżeli kilka państw członkowskich z tej 
samej strefy geograficznej znajduje się 
pod szczególnie silną presją, zwłaszcza w 
przypadku masowego napływu obywateli 
państw trzecich usiłujących nielegalnie 
przedostać się na obszar Unii Europejskiej 
na określonych odcinkach granic 
zewnętrznych, mogą one przekazać 
Agencji wspólny wniosek o oddelegowanie 
zespołów szybkiej interwencji. Wniosek 
rozpatrywany zgodnie z procedurą 
przewidzianą w niniejszym artykule w 
przypadku pozytywnej decyzji prowadzi do 
sporządzenia wspólnego planu 
operacyjnego przez Agencję i wnioskujące 
państwa członkowskie.
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1.

Poprawka 32
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8f ustęp 5b (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

5b. Jeżeli dyrektor wykonawczy podejmie 
pozytywną decyzję dotyczącą wniosku o 
oddelegowanie, lecz stwierdzi, że Agencja 
nie dysponuje dostatecznymi środkami do 
zapewnienia finansowania operacji, w 
terminie pięciu dni roboczych po 
otrzymaniu wniosku państw 
członkowskich przesyła on Komisji 
wniosek o dodatkowe środki. Władza 
budżetowa rozpatruje wniosek w trybie 
pilnym.

Uzasadnienie

Mogą zaistnieć sytuacje, w których Agencja stwierdzi pilną potrzebę i konieczność działania, 
lecz nie będzie posiadała niezbędnych środków budżetowych na jego realizację. W takich 
przypadkach należy zastosować procedurę nadzwyczajną.

Poprawka 33
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8g ustęp 1 litera ga) (nowa) (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

(ga) w razie potrzeby specjalne 
postanowienia dotyczące noszenia broni 
służbowej podczas wykonywania zadań 
określonych w art. 7 i 8.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką do art. 6 ust. 4.

Poprawka 34
ARTYKUŁ 12 PUNKT 3

Artykuł 8h ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 2007/2004)

1. Dyrektor wykonawczy wyznacza 1. Dyrektor wykonawczy wyznacza 
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spośród pracowników Agencji 
przynajmniej jednego eksperta, który 
będzie brał udział w operacji wsparcia 
razem z zespołem(-ami) jako oficer 
łącznikowy reprezentujący Agencję i 
pełniący rolę obserwatora. Dyrektor 
wykonawczy powiadamia przyjmujące 
państwo członkowskie o tym, kogo 
wyznaczył.

spośród pracowników Agencji 
przynajmniej jednego eksperta, który 
będzie brał udział w operacji wsparcia 
razem z zespołem(-ami) jako oficer 
łącznikowy reprezentujący Agencję. 
Dyrektor wykonawczy powiadamia 
przyjmujące państwo członkowskie o tym, 
kogo wyznaczył.

Uzasadnienie

Zadania oficera łącznikowego zostały określone w art. 8i, w związku z tym nie można nazwać 
go wyłącznie obserwatorem.


