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Abstrakt 

W niniejszej ekspertyzie przeanalizowano podjęte od momentu wejścia 
w życia Traktatu z Lizbony działania w dziedzinie bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz dokonano oceny zobowiązań podjętych w obszarach 
praw podstawowych i wolności obywatelskich. W ekspertyzie 
przeprowadzono analizę rozwoju strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE przy szczególnym uwzględnieniu walki z terroryzmem 
i przestępczością zorganizowaną. W ramach ekspertyzy zbadano także 
działania głównych agencji UE zaangażowanych w politykę 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Wreszcie w dokumencie przedstawiono 
zarys kluczowych wyzwań stojących przed UE w zakresie polityki 
dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego przy szczególnym 
uwzględnieniu roli, którą w tym względzie będzie miał do odegrania 
Parlament Europejski. 
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STRESZCZENIE 

W niniejszej ekspertyzie przeanalizowano podjęte od momentu wejścia w życia Traktatu z 
Lizbony (2009 r.) działania w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dokonano 
oceny zobowiązań podjętych w obszarach praw podstawowych i wolności obywatelskich. 
W dokumencie zbadano proces opracowywania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE 
(1.2) oraz przeanalizowano działania głównych agencji, organów i służb Unii Europejskiej 
(UE) zaangażowanych w politykę bezpieczeństwa wewnętrznego (2). Wreszcie 
przedstawiono w nim zarys kluczowych wyzwań stojących przed UE w zakresie polityki 
dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego przy szczególnym uwzględnieniu roli, którą w 
tym względzie będzie miał do odegrania Parlament Europejski (3).  

Niniejsza ekspertyza koncentruje się przede wszystkim na sytuacji w dziedzinie praw 
podstawowych, wolności i sprawiedliwości w świetle Traktatu z Lizbony, a także na 
rozwoju strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. Wraz z odejściem od systemu filarowego 
zagadnienia dotyczące działań organów ścigania, walki z terroryzmem i współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych podlegają obecnie tym samym wspólnym 
celom i wymogom, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych polityk UE. Równolegle do 
zmian w strukturze instytucjonalnej UE na mocy Traktatu z Lizbony wprowadzono dwie 
istotne zmiany w tym względzie: nadano karcie praw podstawowych status prawnie 
wiążącego dokumentu, a w Traktacie o Unii Europejskiej wprowadzono ogólne 
zobowiązanie do przestrzegania takich zasad jak wolność, praworządność oraz 
poszanowanie praw człowieka (art. 2 Traktatu UE). W międzyczasie elastyczność 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wprowadzona od czasu posiedzenia 
Rady Europejskiej w Laeken (2001 r.) oraz programu haskiego (2004 r.) w znaczący 
sposób zwiększyła się w ramach inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa, które okazały się 
wyzwaniem dla prawnych gwarancji w zakresie podstawowych praw i wolności, a także 
wymogów dotyczących przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej.  

W tym kontekście w ekspertyzie wskazuje się kluczowe elementy, które wymagają 
szczególnej uwagi w odniesieniu do podstawowych wolności, przejrzystości i 
odpowiedzialności.  

 

 Proces kształtowania polityki 

Najważniejszym wyzwaniem w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania unijnego 
sytemu kontroli i zachowania równowagi, zagwarantowania odpowiedzialności 
demokratycznej i egzekwowania zgodności z obowiązkami dotyczącymi podstawowych 
praw i wolności określonymi w Traktatach jest organizacja polityki dotyczącej 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyzwanie to polega na opracowaniu procesu 
kształtowania polityki, który sprzyjać będzie włączeniu wszystkich zainteresowanych 
stron.  

Metodyka prac przyjęta przez Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), który ma odgrywać główną rolę w ramach 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, oraz późniejsze ustanowienie unijnego „cyklu 
politycznego” w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego (pierwotnie rozwijanego w 
ramach projektu „Harmony”) budzi pewne wątpliwości w tym względzie (2.2). Analiza 
modelu kierowniczego, który będzie stosowany w ramach działań UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa (w oparciu o wnioski w ramach projektu „Harmony”), wskazuje na brak 
mechanizmów monitorowania, w które zaangażowany byłby Parlament Europejski. 
Pomimo tego, iż rola PE w procesie decyzyjnym ograniczona jest do spraw dotyczących 



  

współpracy operacyjnej zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 87 ust. 3 TFUE, 
planowany cykl polityczny dotyczy obszarów, w których PE może być zainteresowany 
zajęciem stanowiska. Proces kształtowania polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa 
wewnętrznego nie określa szczegółowo mechanizmów, za sprawą których – zgodnie z art. 
70 TFUE dotyczącym bezstronnej oceny polityk UE, art. 71 TFUE dotyczącym COSI oraz 
art. 6 ust. 2 decyzji COSI – Parlament Europejski i parlamenty krajowe są na bieżąco 
„informowane” ani sposobu, w jaki ich uwagi mogą zostać uwzględnione (2.2.2.4). 

Ponadto przyjęta przez COSI metodyka prowadzenia prac w dziedzinie bezpieczeństwa 
wewnętrznego nie określa wyraźnie przepisów w zakresie niezależnych i zewnętrznych 
ocen informacji i analiz prowadzących do opracowania polityki dotyczącej bezpieczeństwa 
wewnętrznego.  

Kwestia metodyki prac opracowanej w ramach projektu „Harmony” jest jeszcze bardziej 
istotnym zagadnieniem w przypadku analizowania sporządzonych przez EUROPOL ocen 
zagrożenia, które stały się zasadniczym elementem procesu decyzyjnego i które mają stać 
się podstawą dla cyklów politycznych UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego 
(2.3). W związku z powyższym sprawą o zasadniczym znaczeniu wydaje się być 
dopilnowanie, aby metodyka wykorzystywana w tego typu sprawozdawczości była w pełni 
przejrzysta i aby można było przeprowadzić jej zewnętrzną ocenę, tak jak dzieje się to w 
przypadku każdego innego procesu pozyskiwania informacji.  

 

 Włączenie „agencji ds. wolności”  

Europejski model bezpieczeństwa wewnętrznego, upowszechniany w ramach strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, zawiera obejmującą wszystkie elementy definicję 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz restrykcyjną definicję wzajemnych powiązań 
pomiędzy bezpieczeństwem, wolnością i sprawiedliwością. Pomimo zobowiązań 
określonych w tym względzie w programie sztokholmskim kwestię tę dobrze obrazuje fakt, 
iż organy odpowiedzialne za prawa i wolności nie są w systemowy sposób włączane w 
działania w zakresie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. Czy wynika z tego, że 
bezpieczeństwo ma być nadrzędnym priorytetem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości? 

Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w działaniach COSI. Istnieją podstawy, szczegółowo 
przedstawione w niniejszej ekspertyzie, aby włączyć organy, takie jak Europejski 
Inspektor Ochrony Danych (EIOD), grupa robocza utworzona na mocy art. 29 czy Agencja 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w planowanie priorytetów operacyjnych 
podejmowanych przez COSI (2.8.3). Jest to tym bardziej możliwe, gdyż Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej jest obecnie traktowana jako część agencji zajmujących 
się WSiSW.  

W związku z powyższym warto zauważyć, że zakres uprawnień COSI obejmuje ocenę 
współpracy operacyjnej: podstawy wyłączenia z takiej oceny wkładu agencji 
odpowiedzialnych za prawa podstawowe pozostają niejasne.  

Kolejne obawy budzą skutki, które taka sytuacja może wywołać po 2014 r., kiedy 
uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości UE zostaną w pełni rozszerzone na przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Z upływem lat działania operacyjne UE w 
dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego spotykały się ze znaczącym i powszechnym 
krytycyzmem z punktu widzenia podstawowych praw i wolności. Możliwość podjęcia 
działań prawnych w odniesieniu do działań operacyjnych koordynowanych przez UE oraz 
związana z tym potrzeba dopilnowania, aby podstawowe prawa i wolności były 
uwzględniane w tych działaniach, stanowią solidną podstawę dla zaangażowania organów, 
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takich jak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, EIOD czy grupa robocza 
utworzona na mocy art. 29, w oceny przeprowadzane przez COSI (3.2). 

 

 Role, zadania i priorytety agencji UE odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

EUROPOL w największym stopniu korzysta z wytycznych zawartych w strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego (2.3). Agencja ta podjęła znaczące wysiłki na rzecz objęcia 
wiodącej roli w wielu obszarach, które obejmuje strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, 
takich jak oceny zagrożeń czy wymiana informacji, w tym danych osobowych. Drugą 
agencją, która czerpie korzyści z obecnego stanu prac nad polityką bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE, jest FRONTEX (2.4). Uprawnienia agencji rzeczywiście powinny zostać 
poszerzone o zwiększoną kontrolę nad inicjowaniem wspólnych operacji i projektów 
pilotażowych. Wydaje się, że – podobnie jak w przypadku EUROPOLU – FRONTEX zyskuje 
główną rolę w gromadzeniu i analizowaniu informacji dotyczących granic zewnętrznych, w 
dziedzinie analizy ryzyka i oceny zagrożeń z jednej strony oraz w odniesieniu do dostępu 
do danych elektronicznych, w tym przetwarzania danych osobowych, z drugiej strony. 

Dwie pozostałe główne agencje zajmujące się WSiSW, CEPOL i EUROJUST (2.5 i 2.6) 
wydają się znajdować w dużo słabszej pozycji. CEPOL doświadcza trudności w związku z 
pytaniami dotyczącymi jego zdolności do zarządzania swoimi środkami finansowymi 
zgodnie z normami i przepisami mającymi zastosowanie do organów UE, ale także w 
związku z brakiem przejrzystości jego sieciowej struktury i rozwoju działań szkoleniowych 
przez inne agencje UE. Z kolei EUROJUST doświadcza innego rodzaju trudności, wśród 
których wymienić należy dążenie agencji do jasnego określenia swojego miejsca w 
strukturze bezpieczeństwa UE. Niemniej w ekspertyzie zamieszczono przegląd nowych 
możliwości tych agencji w kontekście strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Ponadto niektóre agencje UE wymagają jasnego określenia ich roli i zadań w ramach 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego (2.7). Przyszła rola Koordynatora UE ds. 
Zwalczania Terroryzmu, miejsce Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF), a także zaangażowanie Centrum Sytuacyjnego UE (SITCEN) nie są 
zupełnie jasne w kontekście zarysowanym w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.  

 

 Ochrona danych i kwestia nadzoru 

Ochrona danych stanowi centralne zagadnienie nadzoru w kontekście polityki dotyczącej 
bezpieczeństwa wewnętrznego, która intensywnie korzysta z technologii i opiera się na 
przetwarzaniu danych osobowych (3.2).  

Gwałtowny wzrost wykorzystania przetwarzania danych doprowadził do opracowania 
szeregu wniosków dotyczących regulacji tego obszaru w ramach polityki dotyczącej 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Analiza strategii zarządzania informacjami, której celem 
jest uregulowanie wymiany i przetwarzania danych, wskazuje na szereg niedociągnięć: w 
ramach strategii zdecydowanie popiera się wymianę i przetwarzanie danych bez jasnego 
określenia, które agencje, organy, instytucje czy służby powinny być zaangażowane w 
działania mające na celu dopilnowanie, aby „zarządzanie informacji” było zgodne ze 
wszystkimi wymogami dotyczącymi prawa do ochrony danych. W strategii nie wskazuje 
się także uregulowań dotyczących tego, jaką rolę w zarządzaniu wymianą informacji 
powinny odgrywać unijne i krajowe organy ochrony danych, Parlament Europejski i 
parlamenty krajowe. W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie kompleksowego 
podejścia do ochrony danych w Unii Europejskiej (przyjęty w listopadzie 2010 r.) 
przedstawiono potrzebę jednolitych ram prawnych dla ochrony danych, wzmożonego 
nadzoru nad działaniami w zakresie egzekwowania prawa, w których wykorzystuje się 



  

przetwarzanie danych osobowych, oraz zwracania szczególnej uwagi na szczególne formy 
przetwarzania danych.  

W ekspertyzie zamieszczono przegląd obiecujących sposobów skutecznego rozwiązywania 
problemów dotyczących nadzoru związanego z przetwarzaniem danych. Dobrym punktem 
wyjścia mogłyby przykładowo być włączenie powszechnej zasady odpowiedzialności do 
zmienionych unijnych ram ochrony danych, przy wsparciu komitetu utworzonego na mocy 
art. 29, a także odpowiednie i efektywne środki dotyczące zobowiązań prawnych UE i 
państw członkowskich w odniesieniu do podstawowych praw i wolności, w tym prawa do 
ochrony danych. Opinie wyrażone w tej kwestii przez EIOD, komitet utworzony na mocy 
art. 29, czy Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazują, że zabezpieczenia UE 
już funkcjonują oraz że ich praca powinna być w większym stopniu wykorzystywana w 
działaniach w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE w celu zapewnienia, że podczas 
opracowywania polityki w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego przestrzegane są 
wymogi dotyczące np. oceny skutków. Procedury te obejmują np. przestrzeganie 
opracowanych przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących oceny skutków oraz 
kontrolę sposobu, w jaki proponowane środki zgodne są z kartą praw podstawowych w 
świetle standardów określonych przez Komisję Europejską i Sekretariat Rady.  

Ten aspekt wzmaga potrzebę włączenia w większym stopniu w politykę bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE agencji zajmujących się kwestiami związanymi z wolnością. 
Zaangażowanie unijnych „agencji ds. wolności” nie powinno być postrzegane jako 
ustępstwo na rzecz zwolenników „wolności obywatelskich”, ale jako skuteczny sposób na 
osiągnięcie zgodności z zasadą praworządności i unikanie kontrowersji, a także 
ewentualnych skutków orzeczeń sądowych.  
 

 Skuteczna zgodność działań zewnętrznych 

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa z państwami trzecimi niesie z sobą szereg 
wyzwań i może być działaniem w wysokim stopniu delikatnym, jak pokazały to 
kontrowersje wokół porozumień między UE a USA w sprawie programu śledzenia środków 
finansowych należących do terrorystów i danych dotyczących przelotu pasażera. Istotą 
wyzwania w zakresie stosunków zewnętrznych jest możliwość zapewnienia skutecznej 
zgodności działań zewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego z zasadami 
regulującymi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako całość, a 
zwłaszcza z obowiązkami w dziedzinie podstawowych praw i wolności wynikającymi z 
Traktatów (3.3). 

Istnieje wyraźna potrzeba monitorowania ustaleń i porozumień zawieranych przez agencje 
i organy UE z państwami trzecimi. Zapewne stanowiłoby to odzwierciedlenie faktu, że w 
Traktacie z Lizbony przyznaje się UE jedną osobowość prawną i przewiduje się jedną 
podstawę prawną dla zawierania porozumień międzynarodowych (art. 217 TFUE). Art. 218 
TFUE ustanawia ponadto w tym celu jedną procedurę, w ramach której wymagana jest 
zgoda Parlamentu we wszystkich obszarach, gdzie stosuje się zwykłą procedurę 
ustawodawczą, oraz w obszarach, gdzie specjalna procedura ustawodawcza wymaga 
zgody (art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE). W pozostałych przypadkach należy przeprowadzić 
konsultacje z Parlamentem, choć Rada posiada możliwość ustalenia limitu czasowego na 
wydanie opinii (art. 218 ust. 6 lit. b) TFUE). Wynika z tego, że w kwestiach podlegających 
postanowieniom art. 87 ust. 3 TFUE (współpraca operacyjna w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa wewnętrznego) można przeprowadzić jedynie konsultacje z Parlamentem, 
ale konsultacje te są obowiązkowe. 

Kolejnym źródłem obaw w ostatnich latach było bezpośrednie zaangażowanie UE i państw 
członkowskich w operacje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach 
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trzecich. Najbardziej znanym przykładem takiej sytuacji jest szereg operacji pod nazwą 
HERA, koordynowanych od 2006 r. przez FRONTEX, które miały miejsce na Wyspach 
Kanaryjskich. 

Trzeci zestaw pytań dotyczących wymiaru zewnętrznego odnosi się do skutków 
prowadzonej przez partnerów UE polityki bezpieczeństwa na gwarancje dotyczące 
podstawowych praw i wolności wynikających z ram prawnych Unii. Szczególne miejsce w 
tym względzie zajmuje rozwój stosunków pomiędzy UE a USA w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa. Szczególne obawy w tym zakresie budzą ostatnie wnioski Komisji 
Europejskiej dotyczące uruchomienia europejskiego programu śledzenia środków 
finansowych należących do terrorystów i europejskiego systemu danych dotyczących 
przelotu pasażera. Jakie są skutki wdrażania rozwiązań, które w dalszym ciągu budzą tak 
wiele pytań wśród obywateli Europy i poszczególnych rządów? 

Oprócz analizy tych wyzwań w ekspertyzie sformułowano wreszcie zalecenia, które 
dotyczą przyszłych działań PE w dziedzinie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Poprzez wzmocnienie uprawnień Parlamentu Europejskiego i pomimo odstępstw od 
zwykłej procedury ustawodawczej w dziedzinie współpracy policyjnej i działań 
operacyjnych w Traktacie z Lizbony umieszczono także dodatkowe wymogi względem PE, 
aby aktywnie włączał się monitorowanie unijnych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Monitorowanie i nadzór obejmuje trzy kluczowe obszary, które ujęte 
zostały w ostatecznych zaleceniach: opracowanie unijnej polityki opartej na materiałach 
dowodowych, egzekwowanie efektywnego konsultowania się na wszystkich etapach z 
Parlamentem Europejskim oraz wspieranie bardziej otwartego uczestnictwa w polityce 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 



 




