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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach
Karnych (Eurojust)
Od czasu utworzenia w 2002 r. Eurojust stał się głównym podmiotem współpracy sądowej w sprawach karnych.
Biorąc pod uwagę spodziewany wzrost międzynarodowej działalności przestępczej w nadchodzących latach,
Eurojust będzie musiał wzmocnić swą rolę i poprawić skuteczność działania w walce z przestępczością
transgraniczną. Możliwość ku temu oferuje art. 85 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Podczas
pierwszego październikowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad wnioskiem dotyczącym
rozporządzenia, którego celem jest modernizacja ram prawnych Agencji i usprawnienie jej funkcjonowania oraz
poprawa jej struktury.

Kontekst

Coraz bardziej międzynarodowy wymiar przestępczości, wyrafinowane metody stosowane przez
przestępców oraz większa dywersyfikacja działalności przestępczej utrudniają poszczególnym państwom
członkowskim wykrywanie przestępczości transgranicznej i walkę z nią. W UE, w której istnieje 28 różnych
jurysdykcji, Eurojust ułatwia transgraniczne prowadzenie dochodzeń i ściganie poważnych przestępstw,
takich jak nadużycia finansowe, handel narkotykami i pranie pieniędzy. Agencja zintensyfikowała również
działalność w zakresie walki z terroryzmem, cyberprzestępczością, przemytem migrantów i handlem
ludźmi. W latach 2002–2017 Eurojust odnotował dziesięciokrotny wzrost liczby prowadzonych spraw — z
202 do 2550 spraw rocznie. Oczekuje się, że w 2027 r. liczba ta wzrośnie do 7000.

Wniosek Komisji Europejskiej

W lipcu 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Eurojustu, którego celem jest
stworzenie nowego modelu zarządzania Agencją, a także usprawnienie jej funkcjonowania i ulepszenie jej
struktury. Nowe przepisy mają również przyczynić się do poprawy jej skuteczności operacyjnej. Główne
zmiany polegają na rozróżnieniu funkcji operacyjnych i funkcji zarządzania kolegium członków krajowych
Eurojustu, utworzeniu zarządu i wprowadzeniu nowych przepisów odnośnie do programowania rocznego
i wieloletniego. Proponowane rozporządzenie ma również na celu zwiększenie legitymacji demokratycznej
Eurojustu, ponieważ Parlament Europejski i parlamenty narodowe będą w większym stopniu
zaangażowane w ocenę działalności Agencji. W lipcu 2013 r., równocześnie z wnioskiem dotyczącym
Eurojustu, Komisja przyjęła w oparciu o art. 86 TFUE wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
ustanowienia Prokuratury Europejskiej, która ma mieć bliskie powiązania z Eurojustem.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE)
przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku w dniu 19 października 2017 r., wkrótce po tym, jak wyraziła
zgodę na wzmocnioną współpracę w zakresie utworzenia Prokuratury Europejskiej. Proces prawodawczy
dotyczący rozporządzenia w sprawie Eurojustu był od dawna blokowany przez Parlament z powodu braku
postępów w zakresie rozporządzenia w sprawie Prokuratury Europejskiej w Radzie. Po opracowaniu
przepisów dotyczących stosunków między tymi dwoma organami UE i dostosowaniu proponowanych
przepisów o ochronie danych do ostatnich ram prawnych dotyczących ochrony danych w instytucjach UE,
dwaj współprawodawcy osiągnęli porozumienie polityczne. Uzgodniony tekst z dnia 19 czerwca 2018 r.,
poparty przez komisję LIBE w dniu 10 lipca 2018 r., jaśniej określa ponadto funkcje dyrektora
administracyjnego i przewiduje reprezentację Komisji w kolegium i zarządzie. Aby zasady te mogły wejść w
życie, muszą zostać oficjalne przyjęte przez cały Parlament (co zaplanowano na pierwsze październikowe
posiedzenie plenarne) i przez Radę.
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