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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że dla wzmocnienia istniejących środków – takich jak Konwencja w 

sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (PIF) – służących 

zwalczaniu nadużyć finansowych, korupcji, prania pieniędzy i innych nielegalnych 

działań naruszających interesy finansowe Unii Komisja przedstawiała dwa wnioski 

dotyczące instrumentów w dziedzinie prawa karnego: dyrektywę o ochronie interesów 

finansowych Unii (dyrektywę PIF) oraz rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej, które mają na celu zapewnienie skuteczniejszego ścigania 

przestępstw w tej dziedzinie i lepszą ochronę pieniędzy podatników w europejskiej 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 

B. mając na uwadze, że zwalczanie nadużyć finansowych, korupcja i pranie pieniędzy w 

Unii powinny być priorytetem działań politycznych instytucji unijnych, i że z tego 

względu współpraca policyjna i sądowa między państwami członkowskimi odgrywa 

zasadniczą rolę; 

1. przyjmuje do wiadomości zalecenie Komisji dla współprawodawców dotyczące 

szybkiego dokończenia prac legislacyjnych i przyjęcia dyrektywy PIF oraz 

rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej; przypomina jednak, że 

w walce z nadużyciami ostatecznym celem jest oparcie się na solidnych i skutecznych 

instrumentach prawnych;  

2. jest przekonany, że środki prawnokarne w dyrektywie PIF będą skuteczne tylko wówczas, 

gdy zdołają ująć precyzyjną definicję przestępstw przeciwko ochronie interesów 

finansowych, minimalne i maksymalne kary pozbawienia wolności obowiązujące we 

wszystkich uczestniczących państwach członkowskich oraz minimalne zasady regulujące 

przedawnienie, a także gdy zasady te zostaną następnie wdrożone w równym stopniu i 

skutecznie przez wszystkie państwa członkowskie; 

3. wzywa Radę, by w całym procesie legislacyjnym stale i wyczerpująco informowała 

Parlament oraz zasięgała jego opinii w kwestii rozporządzenia w sprawie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej; wzywa Radę, by należycie uwzględniała uwagi Parlamentu, 

jako instytucji wybranej bezpośrednio przez obywateli europejskich, na wszystkich 

etapach negocjacji, żeby osiągnąć niezbędny poziom konsensusu, dzięki któremu 

Parlament będzie mógł udzielić ostatecznej zgody; 

4. ponownie postuluje, by Prokuratura Europejska była bezwarunkowo niezależna, 

wyposażona w wystarczające środki do efektywnego działania i skuteczna oraz szybka, a 

także aby funkcjonowała jako jedno biuro prowadzące dochodzenia, ścigające i stawiające 

przed sądem osoby popełniające przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii, 

przy zapewnieniu gwarancji procesowych osobom podejrzanym i oskarżonym; podkreśla 

znaczenie wspólnego porozumienia Parlamentu i Rady w procedurach selekcji i 

mianowania niezależnych prokuratorów wyposażonych w uprawnienia śledcze w 
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państwach członkowskich; podkreśla, że ustanowienie Prokuratury Europejskiej będzie 

wymagało skutecznej koordynacji między Prokuraturą Europejską, Eurojustem i OLAF; 

5. apeluje do państw członkowskich, aby ścigały osoby podejrzewane o oszustwa lub inne 

nielegalne działania mające wpływ na finansowe interesy Unii również w przypadku 

dokonania przez Komisję korekt finansowych; 

6. przypomina o znaczeniu solidnych instrumentów finansowych, takich jak Perykles 2020 i 

Herkules III, w zwalczaniu bezprawnych działań szkodzących zasobom Unii; 

7. przypomina stwierdzenia i zalecenia z pierwszego sprawozdania Komisji, poświęconego 

polityce zwalczania korupcji w UE opublikowanego w lutym 2014 r., i potwierdza 

zwłaszcza sensowność umożliwienia szerszej wymiany „najlepszych stosowanych 

praktyk” podkreślonych w tym sprawozdaniu. 
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