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Wzmocnienie uprawnień Europolu 
W grudniu 2020 r. Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia w sprawie Europolu, aby usprawnić 
współpracę tej Agencji z podmiotami prywatnymi, zwiększyć jej rolę w badaniach naukowych i innowacjach na 
potrzeby egzekwowania prawa oraz usunąć luki prawne w przetwarzaniu danych osobowych. Podczas pierwszej 
sesji plenarnej w maju Parlament ma głosować nad wstępnym tekstem porozumienia wynegocjowanym między 
instytucjami.  

Kontekst 
Europol, czyli Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, wspiera organy ścigania państw 
członkowskich w zwalczaniu poważnej przestępczości i terroryzmu. Od 2017 r. Agencja podlega przepisom 
rozporządzenia (UE) 2016/794 (art. 88 TFUE). Jednak stwierdzono już szereg niedociągnięć, zwłaszcza w 
zakresie przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji przez Agencję oraz ochrony danych. 
Ponadto w świetle zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa oraz w celu sprostania wyzwaniu, 
jakim są nowe technologie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, na co zwrócono uwagę w strategii 
UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, pojawiła się potrzeba wzmocnienia uprawnień 
Europolu.   

Wniosek Komisji Europejskiej 
9 grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany mandatu 
Europolu, oparty na trzech głównych aspektach: umożliwienie skutecznej współpracy z podmiotami 
prywatnymi i państwami trzecimi; umożliwienie Europolowi przetwarzania dużych i złożonych zbiorów 
danych w odpowiedzi na wyzwanie związane z dużymi zbiorami danych; oraz wzmocnienie roli agencji w 
zakresie badań naukowych i innowacji na potrzeby egzekwowania prawa. Celem wniosku jest również 
powierzenie Europolowi nowych zadań. Obejmują one: wzmocnienie współpracy z Prokuraturą Europejską 
(EPPO) i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); uprawnienie do zwrócenia się 
do organów krajowych o wszczęcie dochodzenia w sprawie przestępstwa naruszającego interesy UE, ale 
dotyczącego tylko jednego państwa członkowskiego; a także umożliwienie Agencji dokonywania w 
systemie informacyjnym Schengen (SIS) wpisów dotyczących podejrzanych i przestępców będących 
obywatelami państw trzecich (zob. powiązany wniosek w sprawie SIS). 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W następstwie opinii Komisji Budżetowej odpowiedzialna za tę sprawę Komisja Wolności Obywatelskich 
przyjęła 12 października 2021 r. projekt sprawozdania, a Parlament przystąpił do negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. W sprawozdaniu Parlament popiera wzmocnienie roli Europolu, w tym 
umożliwienie mu otrzymywania danych osobowych bezpośrednio od podmiotów prywatnych oraz 
prowadzenia unijnych projektów badawczych w zakresie bezpieczeństwa. W sprawozdaniu Parlament 
wzywa jednak też do wzmocnienia zabezpieczeń, nadzoru demokratycznego i rozliczalności oraz 
proponuje na przykład powołanie w Europolu urzędnika ds. praw podstawowych. Rada i Parlament 
osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tekstu 1 lutego 2022 r. Przewiduje ono wzmocnioną 
współpracę z podmiotami prywatnymi i państwami trzecimi, nową rolę Europolu w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji oraz ulepszone przepisy dotyczące analizy dużych zbiorów danych i ochrony 
danych. Zwiększa się też nadzór nad Europolem dzięki rozszerzeniu uprawnień Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, wzmocnieniu monitorowania przez grupę ds. wspólnej kontroli parlamentarnej Europolu 
oraz powołaniu nowego urzędnika ds. praw podstawowych. Ponadto dyrektor wykonawczy Europolu może 
proponować organom państwa członkowskiego przeprowadzenie dochodzenia w sprawie przestępstwa, 
które nie ma charakteru transgranicznego, ale wpływa na wspólny interes UE, a Europol może proponować 
państwom członkowskim wprowadzanie do SIS wpisów informacyjnych dotyczących obywateli państw 
trzecich. 
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Zarzalejos (PPE, Hiszpania). Więcej informacji w 
briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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