
ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie Komisji 

Komisja zamierza przedstawić do dnia 30 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie przeglądu całego rozporządzenia (WE) 
nr 998/2003, zwłaszcza w kwestiach dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych. 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). 

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają żadnych przy
szłych stanowisk tych instytucji dotyczących wdrażania art. 290 TFUE ani poszczególnych aktów ustawodawczych 
zawierających takie przepisy. 

Oświadczenie Komisji w sprawie powiadamiania o aktach delegowanych 

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że za wyjątkiem przypadków, gdy akt ustawodawczy przewiduje tryb 
pilny, Parlament Europejski i Rada uznają, że powiadamianie o aktach delegowanych uwzględnia przerwy w działalności 
(wakacje letnie, ferie zimowe, wybory do Parlamentu Europejskiego), by zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
możliwość wykonywania ich prerogatyw w terminach ustanowionych w odpowiednich aktach ustawodawczych, i jest 
gotowa dostosować swoje działania do tego faktu. 

Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I 

P7_TA(2010)0049 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję 
wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie przepływu 
osób posiadających wizy długoterminowe (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD)) 

(2010/C 349 E/27) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0091), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) i art. 62 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6–0076/2009), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0090), 

— uwzględniając art. 67 i art. 63 akapit pierwszy pkt 3 lit. a) Traktatu WE, na mocy których Rada 
skonsultowała się z Parlamentem w związku z tym wnioskiem (C6-0107/2009), 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 77 ust. 2 lit. b) i c), a także art. 79 ust. 2 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,
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— uwzględniając podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 24 lutego 2010 r. zobowiązanie do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Prawnej (A7-0015/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. uznaje procedurę 2009/0025 (COD) za wygasłą w wyniku włączenia zawartości wniosku Komisji 
(COM(2009)0090) i związanych z nim projektów sprawozdań w procedurę 2009/0028 (COD); 

3. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji; 

4. 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; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym. 

P7_TC1-COD(2009)0028 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 zmieniającego 
konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie 

dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 265/2010.) 

ZAŁĄCZNIK 

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Rada i Parlament Europejski uznają znaczenie istnienia, na szczeblu Unii Europejskiej, wszechstronnego 
i spójnego zestawu reguł zapewniających wysoki poziom ochrony danych osobowych w ramach systemu 
informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). 

W przypadku wystąpienia kolejnych znacznych opóźnień we wdrażaniu SIS II, wykraczających poza rok 
2012, Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o przedstawienie koniecznych wniosków 
legislacyjnych zmieniających odpowiednie postanowienia konwencji wykonawczej do układu z Schengen 
w celu zapewnienia takiego poziomu ochrony danych osobowych włączonych do systemu informacyjnego 
Schengen, który odpowiada standardom wyznaczonym dla SIS II.
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