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Wykonanie decyzji ramowej w sprawie
europejskiego nakazu aresztowania

Wszystkie państwa członkowskie UE dokonały transpozycji decyzji ramowej Rady z 2002 r. w sprawie
europejskiego nakazu aresztowania (ENA) i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.
Podczas sesji plenarnej w styczniu 2021 r. w Parlamencie Europejskim ma odbyć się debata nad sprawozdaniem
z własnej inicjatywy dotyczącym wykonania tej decyzji.

Informacje ogólne
Współpraca sądowa w sprawach karnych w coraz większym stopniu opiera się na instrumentach
wzajemnego uznawania, a organy sądowe komunikują się ze sobą bezpośrednio, a nie za pośrednictwem
organów politycznych. ENA, przyjęty po atakach terrorystycznych z 11 września, był pierwszym takim
instrumentem i zastąpił ekstradycję w obrębie UE. ENA wydany w jednym państwie członkowskim musi
zostać uznany i wykonany w innym państwie członkowskim, z wyjątkiem szczególnych przypadków
przewidzianych w decyzji ramowej z 2002 r. W 2018 r. procedura wydawania osób na podstawie ENA trwała,
według sprawozdań, średnio 16 dni w przypadku aresztowanych, którzy wyrazili zgodę na ich przekazanie
do wydającego nakaz państwa członkowskiego, oraz 45 dni w przypadku osób, które tego nie uczyniły, czyli
znacznie krócej niż procedury ekstradycji.

Stosowanie ENA w praktyce
Od czasu wejścia w życie decyzji ramowej pojawiło się szereg problemów związanych z jej stosowaniem w
praktyce. Należą do nich różnice w podejściu państw członkowskich do zasady proporcjonalności (niektóre
organy krajowe wydają ENA w przypadku wykroczeń), podstawy odmowy nieuwzględnione w decyzji
ramowej (zwłaszcza związane z prawami podstawowymi), definicja „organu sądowego” (kwestia, kto jest
upoważniony do wydania ENA) oraz katalog przestępstw, w odniesieniu do których zniesiono kontrolę
podwójnej karalności. Wiele z tych problemów stało się przedmiotem orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do przedstawienia
wniosków ustawodawczych mających na celu poprawę niektórych aspektów ram ENA, w szczególności jeśli
chodzi o kontrolę proporcjonalności i gwarancje praw podstawowych. Parlament powtórzył ten postulat w
innych rezolucjach. Do tej pory Komisja starała się rozwiązywać powracające problemy za pomocą innych
środków, takich jak przyjęcie przepisów dotyczących wspólnych norm minimalnych w zakresie praw
procesowych oraz korzystanie z postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego. Jednak Didier Reynders, zanim został zatwierdzony na stanowisku komisarza ds.
sprawiedliwości, zobowiązał się do rozważenia wniosku w sprawie zmiany ENA. Stosowanie decyzji
ramowej było przedmiotem wzajemnej oceny przez państwa członkowskie podczas czwartej i dziewiątej
rundy wzajemnych ocen, a Komisja wydała cztery sprawozdania z jej wdrażania i w ostatnim z nich z lipca
2020 r. uznała wykonanie decyzji za „raczej zadowalające”.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 1 grudnia 2020 r. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie wdrażania europejskiego
nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi. Chociaż w
sprawozdaniu dokonano ogólnej pozytywnej oceny systemu ENA, zwrócono w nim uwagę na pewne
konkretne problemy, głównie dotyczące proporcjonalności, dodatkowych podstaw odmowy uznania, które
nie zostały wyraźnie określone w decyzji ramowej (związanych z prawami podstawowymi, takimi jak
warunki panujące w więzieniach i niezawisłość sądownictwa), a także spójności z innymi instrumentami
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dotyczącymi praw podejrzanych. W związku z tym LIBE sformułowała szereg zaleceń. Sprawozdanie opiera
się m.in. na europejskiej ocenie wdrożenia opublikowanej przez EPRS w czerwcu 2020 r.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2019/2207(INI); komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; sprawozdawca: Javier
Zarzalejos (PPE, Hiszpania).
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