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OPINIA 

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych 

dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice 

zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu nie został przekazany przez rząd. 

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2013 r.   
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OPINIA 

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących 

wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

COM(2013)95 

 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 24.04.2013 r. 

 

 

 

Zdaniem Komisji Spraw Unii Europejskiej (KSUE) zapewnienie ochrony granic 

zewnętrznych UE to jedno z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską w zakresie 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dlatego też Komisja popiera działania 

zmierzające do unowocześnienia i usprawnienia kontroli na granicach zewnętrznych Unii 

Europejskiej.  

Wątpliwości KSUE budzą jednak projekty przedstawione przez Komisję Europejską w 

ramach tzw. pakietu „inteligentne granice”, w tym w szczególności projekt rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu 

rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich 

przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej 

(COM(2013)95), ponieważ: 

1) budowa systemu wjazdu i wyjazdu (EES) wiąże się z bardzo dużymi kosztami zarówno 

dla budżetu UE jak i państw członkowskich; 

2) korzyści z EES dla walki z nielegalną imigracją nie są w opinii KSUE wystarczające, 

aby uznać te koszty za proporcjonalne; 

3) przyjęcie EES wraz z systemem rejestrowanych podróżnych może spowodować znaczne 

utrudnienia przy przekraczaniu granicy i może się wiązać z koniecznością dokonania 

znacznych zmian organizacyjnych na granicach zewnętrznych, głównie lądowych; 

4) przyjęcie EES może spowodować trudności z odpowiednim zabezpieczeniem danych 

osobowych podróżnych, w tym ich danych biometrycznych. 
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