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Środa, 14 stycznia 2009 r. 

P6_TC1-COD(2007)0216 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych 
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 444/2009.) 

ZAŁĄCZNIK 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa paszportów i dokumentów podróży poprzez wykorzystywanie bezpiecznych 
dokumentów źródłowych 

Bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w dziedzinie wydawania paszportów i innych doku
mentów podróży Parlament Europejski i Rada podkreślają, że cel, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa 
paszportów, może zostać podważony, jeżeli paszporty będą wydawane w oparciu o niewiarygodne „doku
menty źródłowe”. 

Sam paszport jest jedynie jednym z ogniw w łańcuchu bezpieczeństwa, rozpoczynającego się od przedsta
wienia dokumentów źródłowych poprzez zapis danych biometrycznych, a kończącego się porównywaniem 
w punktach kontroli granicznej. Łańcuch ten będzie tak bezpieczny, jak jego najsłabsze ogniwo. 

Parlament Europejski i Rada stwierdzają, że istnieje duża różnorodność sytuacji i procedur w państwach 
członkowskich dotyczących tego, jakie „dokumenty źródłowe” powinny być składane w celu uzyskania pasz
portu oraz że zazwyczaj dokumenty te spełniają mniejsze wymogi bezpieczeństwa niż sam paszport i że to 
one są bardziej narażone na fałszowanie i podrabianie. 

Rada przygotuje w związku z tym kwestionariusz dla państw członkowskich celem umożliwienia sobie 
dokonania porównania procedur i tego, jakie dokumenty są wymagane w poszczególnych państwach człon
kowskich do wydania paszportu lub dokumentu podróży. Analiza ta powinna umożliwić dokonanie oceny, 
czy istnieje konieczność opracowania wspólnych zasad lub wytycznych w sprawie najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie. 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania, o którym mowa w 
art. 5a 

Parlament Europejski i Rada odnotowują, że Komisja przeprowadzi pojedyncze badanie do celów art. 5a 
niniejszego rozporządzenia oraz art. 2 [projektu] rozporządzenia zmieniającego Wspólne Instrukcje 
Konsularne. 


