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WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Głównym narzędziem służącym współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji
(Europol) będący jednym z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury
bezpieczeństwa wewnętrznego. Współpraca i polityki nadal znajdują się na etapie rozwoju,
a uwaga skupia się głównie na bardziej skutecznym przeciwdziałaniu ogólnoeuropejskim
zagrożeniom i, w szczególności z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, na
przestrzeganiu przy tym praw podstawowych i zasad ochrony danych.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 33 (współpraca celna), 87, 88 i 89 TFUE.

CELE

Skuteczna współpraca policyjna stanowi jeden z kluczowych czynników pozwalających
uczynić z Unii przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opartą na poszanowaniu
praw podstawowych. Transgraniczna współpraca organów ścigania – obejmująca policję,
służby celne i inne organy egzekwujące prawo – ma na celu zapobieganie przestępstwom w całej
Unii Europejskiej oraz ich wykrywanie i ściganie. W praktyce współpraca ta dotyczy przede
wszystkim poważnych przestępstw (przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, handel
ludźmi, cyberprzestępczość) oraz terroryzmu.

OSIĄGNIĘCIA

A. Początki
Współpraca policyjna między państwami członkowskimi rozpoczęła się w 1976 r. za
pośrednictwem tzw. grupy TREVI, tj. międzyrządowej sieci przedstawicieli ministerstw
sprawiedliwości i spraw zagranicznych. W traktacie z Maastricht doprecyzowano następnie
kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które uzasadniały współpracę
policyjną (terroryzm, narkotyki i inne formy przestępczości międzynarodowej). Ustanowiono
w nim również zasadę utworzenia „Europejskiego Urzędu Policji” (Europolu), który
początkowo przybrał postać Jednostki Europolu ds. Narkotyków. Konwencję o Europolu
podpisano dnia 26 lipca 1995 r., chociaż Urząd oficjalnie rozpoczął działalność dopiero w dniu
1 lipca 1999 r. na podstawie szerszych uprawnień nadanych przez traktat z Amsterdamu
(podpisany dnia 2 października 1997 r.). Współpraca policyjna rozwijała się jednak już
przed powstaniem Europolu. Wraz ze stworzeniem strefy Schengen w 1985 r. obejmującej
początkowo tylko garstkę państw członkowskich współpraca policyjna stała się faktem
(zob. również 2.1.3 i 5.12.4). Wraz z wejściem w życie traktatu z Amsterdamu dorobek
Schengen – w tym aspekty współpracy policyjnej – został włączony do prawa UE, ale
w ramach „trzeciego filara” współpracy międzyrządowej. To samo międzyrządowe podejście
zostało zastosowane w przypadku środków współpracy policyjnej przyjętych przez niewielką
liczbę państw członkowskich w ramach konwencji z Prüm, która zawierała przepisy dotyczące

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.12.4.pdf
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wymiany danych o DNA, odciskach palców i pojazdach. Konwencja z Prüm została wdrożona
w całości na szczeblu Unii w drodze decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r.
B. Obecne struktury instytucjonalne
Ramy instytucjonalne zostały znacząco uproszczone przez Traktat z Lizbony (TFUE):
większość środków współpracy policyjnej jest obecnie przyjmowana w ramach zwykłej
procedury ustawodawczej (współdecyzja) i podlega kontroli sądowej ze strony Trybunału
Sprawiedliwości. Jednak – nawet zostawiając po jednej stronie szczególne cechy przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii
i Danii, zob. protokoły nr 21 i 22 do TFUE) i uprzywilejowaną rolę parlamentów narodowych
(protokoły 1 i 2) – współpraca policyjna, wraz ze współpracą sądowniczą w sprawach karnych,
nie została w pełni włączona do ram wspólnotowych i zachowuje część swoich pierwotnych
cech:
— Komisja dzieli prawo inicjatywy z państwami członkowskimi, pod warunkiem że

reprezentują one jedną czwartą członków Rady (art. 76 TFUE);

— w zakresie środków współpracy operacyjnej, które są przyjmowane jednogłośnie
przez Radę, zasięga się jedynie opinii Parlamentu Europejskiego. W przypadku braku
jednomyślności w Radzie grupa co najmniej dziewięciu państw członkowskich może
wspólnie pracować w oparciu o zasadę wzmocnionej współpracy. W takim przypadku
Rada Europejska zawiesza procedurę w celu osiągnięcia konsensusu (mechanizm ten
nazywany jest „hamulcem bezpieczeństwa”, art. 87 ust. 3 TFUE);

— akty przyjęte przed wejściem w życie TFUE nie podlegały postępowaniu o naruszenie
ani przekazaniu Trybunałowi Sprawiedliwości w celu wydania orzeczenia w trybie
prejudycjalnym przed upływem pięciu lat (protokół nr 36 do TFUE). Okres ten upłynął
w grudniu 2014 r.

C. Agencje i inne organy współpracy policyjnej
1. Europejski Urząd Policji (Europol)
Zadaniem Europolu jest wspieranie policji krajowej i innych podobnych organów
w podejmowaniu skuteczniejszych działań dzięki ułatwianiu ich współpracy. Współpraca ta
skupia się na zapobieganiu terroryzmowi, cyberprzestępczości, handlowi narkotykami i innym
formom poważnej przestępczości transgranicznej oraz na zwalczaniu tych zjawisk.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. Europol jest agencją wspólnotową, finansowaną z budżetu UE,
w której zatrudnionych jest niemal 1000 pracowników (w tym nieco ponad 200 oficerów
łącznikowych), z siedzibą w Hadze. Głównym celem Europolu jest usprawnienie wymiany
informacji między organami policyjnymi. W tym celu Europol sporządza ocenę zagrożenia
poważną lub zorganizowaną przestępczością (SOCTA), która stanowi podstawę decyzji Rady,
jak również sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w Unii
Europejskiej (TE-SAT). Europol nie jest uprawniony do podejmowania środków przymusu
– nie może dokonywać aresztowań czy przeprowadzać rewizji – lecz jego uprawnienia
operacyjne stopniowo się zwiększają. Akt Rady z dnia 28 listopada 2002 r. m.in. upoważnił
Europol do udziału we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz do zwracania
się do państw członkowskich o wszczęcie dochodzenia w sprawach karnych. Zwiększył też
jego możliwości analityczne, w szczególności wraz z ustanowieniem w styczniu 2013 r.
Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), odpowiedzialnego m.in. za
ocenę zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Internecie (iOCTA). Europol przewodzi
działaniom w zakresie egzekwowania prawa UE w reakcji na pojawiające się zagrożenia.
Po atakach terrorystycznych w Paryżu i Kopenhadze na początku 2015 r. Rada ds. Wymiaru
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Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych upoważniła Europol do ustanowienia jednostki
ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie w celu zwalczania propagandy terrorystycznej
i innych działań terrorystycznych w internecie. Nowa jednostka rozpoczęła prace w dniu 1 lipca
2015 r. Następnie, po atakach w Paryżu z listopada 2015 r., Rada rozszerzyła dodatkowo
mandat Europolu w zakresie walki z terroryzmem, uruchamiając w dniu 1 stycznia 2016 r. nowe
Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, do którego oddelegowywani są eksperci
ds. walki z terroryzmem z państw członkowskich w celu zwiększenia potencjału centrum
w zakresie dochodzeń transgranicznych. Podobnie w następstwie olbrzymiego napływu do UE
migrantów o nieuregulowanym statusie w 2014 r. i na początku 2015 r. Europol rozpoczął
w marcu 2015 r. wspólną operację „MARE” w celu wsparcia działań zapobiegających
przemytowi osób. Jego wkład w tę operację polega też na udziale w nowo powstałych
„hotspotach” na granicach zewnętrznych (zob. również 5.12.4). Ponadto Europol uprawniony
jest (na mocy decyzji Rady z dnia 27 marca 2000 r.) do negocjowania porozumień z krajami
trzecimi i podmiotami spoza UE. Podpisał np. umowy o współpracy z Interpolem i Stanami
Zjednoczonymi.
W dniu 27 marca 2013 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
wniosek ustawodawczy w celu zmiany obowiązującej decyzji Europolu, w którym
zaproponowano połączenie Europolu i Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL).
Pomysł połączenia odłożono po jego odrzuceniu przez Radę i Parlament. W maju
2016 r. Parlament i Rada zatwierdziły nowe rozporządzenie dotyczące Europolu[1]. Ułatwia
ono Europolowi tworzenie specjalistycznych jednostek w odpowiedzi na pojawiające
się zagrożenia, określa zasady dotyczące istniejących jednostek (takich jak wspomniane
wcześniej jednostki antyterrorystyczne) i przewiduje sprawniejszy system ochrony danych,
usprawnienie zarządzania i większą rozliczalność agencji, co można osiągnąć dzięki
działalności wspólnej grupy kontroli parlamentarnej złożonej z przedstawicieli Parlamentu
Europejskiego i parlamentów narodowych.
2. Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Szkolenie policjantów stanowi istotny aspekt współpracy policyjnej. W tym celu w 2000 r.
utworzono CEPOL – początkowo jako sieć istniejących krajowych instytucji szkoleniowych,
przekształconą w 2005 r. w agencję UE (decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września
2005 r.). Początkowo siedziba CEPOL znajdowała się w Bramshill w Zjednoczonym
Królestwie, a od dnia 1 października 2014 r. mieści się w Budapeszcie.
3. Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(COSI)
Współpraca operacyjna od samego początku stanowi przeszkodę dla rozwoju współpracy
policyjnej. Poza skromnymi postępami Europolu i powołaniem wspólnych zespołów
dochodzeniowo-śledczych współpraca ograniczała się początkowo do organizowanych dwa
razy w roku (od 2000 r.) posiedzeń klubu berneńskiego – forum złożonego z szefów organów
bezpieczeństwa wewnętrznego kilku państw europejskich prowadzącego dobrowolną wymianę
informacji w dziedzinach takich jak kontrwywiad, przestępczość zorganizowana i terroryzm.
Bazując na tej podstawowej zasadzie, traktat lizboński idzie dalej, określając w art. 71 TFUE
podstawę prawną Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (COSI), ustanowionego formalnie na mocy decyzji Rady z dnia 25 lutego 2010 r.
COSI jest odpowiedzialny za:

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej
ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/
WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.12.4.pdf
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— ocenę ogólnego kierunku i wad współpracy operacyjnej;

— przedstawianie konkretnych zaleceń;

— wspieranie Rady z tytułu „klauzuli solidarności” (art. 222 TFUE).

Nie jest on jednak europejskim „FBI” zdolnym do samodzielnego prowadzenia operacji,
ani nie uczestniczy w procedurze ustawodawczej. COSI funkcjonuje w krajowych stolicach,
a przedstawiciele państw członkowskich spotykają się w Brukseli, gdzie otrzymują wsparcie
doradców ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze stałych przedstawicielstw.
W posiedzeniach COSI uczestniczą często przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych
w ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak Europol, Eurojust (zob. 5.12.6 na temat
współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) i Frontex (zob. 5.12.4 na temat
zarządzania granicami zewnętrznymi).
4. Centrum Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN)
Centrum Analiz Wywiadowczych Unii Europejskiej (INTCEN) nie stanowi w zasadzie organu
współpracy policyjnej, ponieważ jest częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
(ESDZ). Jednak INTCEN ma swój udział w tej współpracy, ponieważ opracowuje oceny
zagrożeń na podstawie informacji dostarczanych przez służby wywiadowcze, wojskowe,
dyplomatyczne i policyjne. INTCEN może również wnieść cenny wkład operacyjny poprzez
dostarczanie np. ogólnounijnych informacji o celach, motywach i ruchach terrorystów.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. Parlament Europejski
uzyskał znacznie szersze uprawnienia w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Stanowisko, jakie Parlament zajmował w rezolucjach w sprawie współpracy policyjnej,
odzwierciedla zarówno dążenie do wywiązania się ze swoich zadań, jak i stosunkowo wczesny
etap rozwoju współpracy policyjnej w UE. W tej drugiej kwestii Parlament często ubolewał
nad brakiem naprawdę wspólnego podejścia do bezpieczeństwa wewnętrznego. W rezolucji
z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa Parlament wyraził
ubolewanie nad faktem, że „pomimo licznych apeli Parlamentu wciąż nie przeprowadzono
oceny skuteczności istniejących instrumentów UE, również w świetle nowych zagrożeń dla
bezpieczeństwa, z jakimi boryka się UE, ani utrzymujących się różnic”, a także stwierdził, że
„należy przeprowadzić taką ocenę, aby zapewnić skuteczny, konieczny, proporcjonalny, spójny
i kompleksowy charakter europejskiej polityki bezpieczeństwa”. Parlament często przestrzegał,
że konieczne jest znalezienie odpowiedniej równowagi między wolnością i bezpieczeństwem
w dziedzinie policji i egzekwowania prawa.
Drugim głównym dążeniem Parlamentu Europejskiego jest, jak wskazano wyżej, osiągnięcie
pozycji instytucjonalnego gracza w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Podczas gdy
COSI pozostaje oficjalnie poza kontrolą parlamentarną, Parlament stara się podkreślać swoje
nowe uprawnienia w zakresie współpracy policyjnej. W rezolucji z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego Parlament przypomniał, że
„jest obecnie pełnoprawnym podmiotem instytucjonalnym w dziedzinie strategii politycznych
dotyczących bezpieczeństwa” i „powinien odgrywać istotną rolę w procesie oceny i określania
wewnętrznych strategii bezpieczeństwa”. W rezolucji z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie
Europejskiej agendy bezpieczeństwa Parlament powtórzył, że powinien być angażowany
w „ustalanie priorytetów politycznych i celów strategicznych”. Parlament niezaprzeczalnie
wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach
reformy Europolu aktywnie popierał większą kontrolę parlamentarną i usprawnienie zasad

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.12.4.pdf
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dotyczących ochrony danych. Wzywał także do uchylenia dyrektywy w sprawie zatrzymywania
danych[2], twierdząc, że jest ona nieproporcjonalna, zanim Trybunał Sprawiedliwości
skrytykował ją w precedensowym wyroku z kwietnia 2014 r. Parlament odpierał również
uporczywe naciski ze strony Komisji i państw członkowskich o szybkie przyjęcie europejskiego
systemu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do celów walki z terroryzmem.
Parlament przyjął ostatecznie dyrektywę UE w sprawie PNR[3] w kwietniu 2016 r., a tekst
końcowy obejmuje szereg popieranych przez Parlament zabezpieczeń dotyczących ochrony
danych oraz klauzulę wymagającą przeglądu dyrektywy po dwóch latach od transpozycji do
prawa krajowego.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania
generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE.
[3]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom
terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich
sprawie i ich ścigania.
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