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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust 
porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją
(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Rady (13483/2018),

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem 
z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0484/2018),

– uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą 
Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością1, w szczególności 
jej art. 26a ust. 2,

– uwzględniając art. 78c Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Prawną (A8-
0065/2019),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

1 Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
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UZASADNIENIE

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Gruzją jest zgodne z modelem podobnych 
porozumień zawartych przez Eurojust w przeszłości (na przykład porozumienia z byłą 
jugosłowiańską republiką Macedonii, USA, Norwegią, Szwajcarią, a w ostatnim czasie z 
Albanią). Celem takich porozumień jest wspieranie współpracy w zakresie zwalczania 
poważnej przestępczości, w szczególności przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. 
Przewidują one między innymi oficerów łącznikowych, punkty kontaktowe i wymianę 
informacji. Takie porozumienia o współpracy zawierane są w oparciu o art. 26a ust. 2 decyzji 
Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu 
zintensyfikowania walki z poważną przestępczością. 

Zorganizowane grupy przestępcze pochodzące z Gruzji działają w państwach członkowskich 
UE (zob. na przykład niedawne wspólne gruzińsko-grecko-francuskie działanie z 2018 r.), a 
Gruzja jest państwem pokonfliktowym, w którym znajdują się duże zapasy broni, co stanowi 
potencjał dla handlu bronią (zob. na przykład sprawozdanie Departamentu Stanu USA w 
sprawie przestępczości i bezpieczeństwa w Gruzji w 2018 r.). W swoim sprawozdaniu w 
ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego (COM(2017)815) 
Komisja Europejska stwierdziła, że „organizacje przestępcze z Gruzji są nadal zgłaszane jako 
jedne z najczęściej reprezentowanych narodowości pozaunijnych zaangażowanych w 
poważną i zorganizowaną przestępczość w UE. Gruzińskie organizacje przestępcze cechują 
się dużą mobilnością i prowadzą głównie zorganizowaną przestępczość przeciwko mieniu 
(zwłaszcza zorganizowane włamania i kradzieże), przejawiając szczególną aktywność we 
Francji, w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Te grupy przestępcze stanowią 
szczególne zagrożenie dla UE, ponieważ ich działania są często traktowane jako przestępstwa 
o niskiej szkodliwości, a ich kontrola nad rynkami przestępczymi stopniowo wzrasta. 
Współpracują one także z innymi organizacjami przestępczymi spoza UE. Gruzja stanowi w 
dalszym ciągu państwo tranzytu dla różnych nielegalnych towarów, którymi handluje się w 
UE, w szczególności dla środków odurzających. Gruzja jest w coraz większym stopniu 
wykorzystywana do prania nielegalnych dochodów uzyskiwanych przez różne organizacje 
przestępcze w UE i poza nią i staje się państwem tranzytowym dla zalegalizowanych 
dochodów z przestępstwa.” W związku z tym porozumienie takie może pogłębić współpracę 
w walce z przestępczością zorganizowaną oraz leży w interesie Gruzji i państw 
członkowskich UE, ponieważ przestępczość zorganizowana jest problemem 
ponadnarodowym. Tego rodzaju porozumienie jest również mile widziane w dziedzinie 
współpracy sądowej, mając na względzie już istniejącą umowę o współpracy policyjnej 
między Europolem a Gruzją z 2017 r.

Dzięki tej współpracy władze gruzińskie będą również mogły nieprzerwanie wywiązywać się 
ze swoich zobowiązań oraz poważnie angażować się na rzecz zapobiegania przestępczości 
zorganizowanej i jej zwalczania (poprzez takie działania jak opracowanie nowej krajowej 
strategii na lata 2017–2020 na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej, reformy 
policji począwszy od 2015 r., działania na rzecz wzmocnienia wymiaru sprawiedliwości w 
oparciu o sprawozdania Rady Europy, porozumienie z Europolem z 2017 r. itd.). Komisja 
stwierdziła nawet, że w odniesieniu do kryteriów liberalizacji reżimu wizowego Gruzja 
powinna zadbać o „wykonanie w trybie pilnym umowy o współpracy zawartej z Europolem 
oraz zawarcie umowy o współpracy z Eurojustem”. 
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Zgodnie z obowiązującą decyzją ustanawiającą Eurojust takie porozumienia o współpracy 
między Eurojustem a państwami trzecimi zawierające postanowienia dotyczące wymiany 
danych osobowych mogą być zawierane tylko wtedy, gdy zainteresowany podmiot jest stroną 
konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., lub po dokonaniu oceny potwierdzającej 
zapewnienie przez ten podmiot odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym 
należy podkreślić, że w 2005 r. Gruzja ratyfikowała wspomnianą konwencję, a w 2014 r. 
także protokół dodatkowy do niej. W dniu 19 kwietnia 2018 r. Wspólny Organ Nadzorczy 
Eurojustu wydał pozytywną opinię w sprawie postanowień porozumienia dotyczących 
ochrony danych. Stwierdził jednak, że „art. 17 (Bezpieczeństwo danych) projektu 
porozumienia nie przewiduje wymiany informacji o przypadkach naruszenia ochrony danych 
osobowych między stronami. Wspólny Organ Nadzorczy zaleca zatem Eurojustowi 
rozważenie tego elementu w ramach regularnych posiedzeń konsultacyjnych z partnerami 
gruzińskimi, przewidzianych w art. 20 projektu porozumienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiednich przepisów dyrektywy w sprawie policji. Ponadto Wspólny 
Organ Nadzorczy zaprasza Eurojust do włączenia takiego przepisu do przyszłych porozumień 
o współpracy zawieranych ze stronami trzecimi i państwami trzecimi”. Sprawozdawczyni 
popiera ten pogląd. Również nowe rozporządzenie (UE) 2018/1727 w sprawie Eurojustu, 
zastępujące i uchylające decyzję Rady 2002/187/WSiSW, przewiduje możliwość zawierania z 
państwami trzecimi porozumień, które mogą stanowić podstawę do przekazywania danych 
osobowych, o ile przestrzegane są zasady ogólne dotyczące przekazywania operacyjnych 
danych osobowych do państw trzecich (zob. art. 56 rozporządzenia).

W świetle wszystkich powyższych uwag sprawozdawczyni popiera zatem projekt decyzji 
wykonawczej Rady w odniesieniu do projektu porozumienia o współpracy między 
Eurojustem a Gruzją.
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ 

Claude Moraes
Przewodniczący
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej 
zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a 
Gruzją  (2018/0813(CNS))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, została poproszona o przedstawienie 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych opinii dotyczącej 
decyzji w sprawie projektu porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją 
(2018/0813(CNS)). Joëlle Bergeron została mianowana sprawozdawczynią komisji 
opiniodawczej. Z przyczyn odnoszących się do terminów przyjęcia sprawozdania przez 
Państwa komisję, Komisja Prawna postanowiła przesłać swoją opinię w formie pisma.

W decyzji zatwierdza się porozumienie o współpracy między Eurojustem a Gruzją 
(„porozumienie”) w celu nasilenia współpracy sądowej w walce z poważną przestępczością 
zorganizowaną i korupcją. Porozumienie zawiera postanowienia o wymianie danych 
osobowych. W dniu 20 września 2018 r. zostało zatwierdzone przez Kolegium Eurojustu.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust, po raz 
ostatni zmienionej decyzją Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r., to do Rady 
należy zatwierdzanie porozumień zawieranych przez Eurojust z krajami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi. Warunki określone we wspomnianym art. 26a muszą 
zostać spełnione. Należy zasięgnąć opinii Parlamentu w sprawie tego zatwierdzenia.

Komisja Prawna jest zdania, że współpraca operacyjna Eurojustu z Gruzją jest konieczna w 
celu zwalczania przestępczości transgranicznej i wzmocnienia współpracy sądowej w 
Europie. Komisja Prawna popiera to porozumienie, a po wymianie poglądów między 
koordynatorami w drodze procedury pisemnej i przyjęcia opinii na posiedzeniu w dniu 23 
stycznia 2019 r.1 proponuje zatwierdzenie decyzji wykonawczej Rady bez poprawek. Komisja 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Mady Delvaux 
(wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, 
Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika 
Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit 
Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (zastępczyni 
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Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia projektu 
decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o 
współpracy między Eurojustem a Gruzją.

Mam nadzieję, że powyższe sugestie będą stanowić użyteczny wkład w sprawozdanie 
przygotowywane przez Pana komisję.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Kostasa Chrysogonosa zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu).
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