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PARLAMENT EUROPEJSKI 
KOMISJA WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI 

I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

PUBLICZNA KONFERENCJA

SKUTECZNA I ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA POLICYJNA 
W UNII EUROPEJSKIEJ:

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Poniedziałek, 18 grudnia, w godz. 15.00-18.30

Parlament Europejski
Budynek Paul Henri Spaak, sala PHS 5B001

Rue Wiertz 60 – Bruksela

Jak określono w art. 29 i 30 traktatu o Unii Europejskiej, jednym z głównych celów Unii jest 
zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez wspólne działanie państw członkowskich w dziedzinie 
współpracy policyjnej. W obszarze Schengen, pozbawionym kontroli na granicach wewnętrznych, 
kluczową kwestią jest rozwój skutecznej współpracy policyjnej dla zapobiegania sytuacjom, 
w których przestępcy ukrywają się nie ponosząc kary. 

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht, który włączył współpracę policyjną do traktatu o UE, Unia 
Europejska przyjęła znaczącą ilość środków w celu poprawy współpracy między służbami 
policyjnymi państw członkowskich. Niedawny program haski odzwierciedlał niepokoje związane 
z rozszerzeniem i terroryzmem i miał na celu pobudzenie współpracy operacyjnej, zwłaszcza poprzez 
ulepszoną wymianę informacji pomiędzy organami ścigania i bazami danych UE.

Choć na płaszczyźnie szczegółowej można zauważyć wiele postępów, w ogólnym ujęciu UE nie 
osiągnęła jeszcze wspólnego podejścia w tej dziedzinie, a współpraca policyjna w UE jest 
przedmiotem krytyki, ponieważ obecne ramy nie zapewniają optymalnych rezultatów ani idealnej 
ochrony praw jednostki.

Podczas niniejszej konferencji zostaną uwzględnione aktualne ramy instytucjonalne i nieformalne 
współpracy policyjnej. Spotkanie ma stanowić forum konstruktywnej refleksji nad środkami poprawy 
współpracy policyjnej w UE przy jednoczesnej ochronie praw zainteresowanych jednostek 
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i pogłębieniu demokratycznej kontroli. W załączeniu podany jest projekt programu. Dostępne będą 
informacje dodatkowe na każdy z dyskutowanych tematów.

PROJEKT PROGRAMU

15.00-15.30 – SESJA OTWIERAJĄCA

Wprowadzenie: 

§ Jean-Marie CAVADA, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego 

§ Franco FRATTINI, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa 

§ Kari RANTAMA, zastępca głównego komendanta policji w Finlandii, przewodniczący 
Komitetu Art. 36, w imieniu fińskiej prezydencji

15.30-16.30 – SESJA I
JAKIE SĄ GŁÓWNE PRZESZKODY WE WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ 

I KOMUNIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ?

Główne przeszkody we współpracy policyjnej

Prezentacja dr. Valsamisa MITSILEGASA, starszego wykładowcy na Wydziale Prawa, Queen Mary 
University of London (15.30-15.45)

§ Rozbieżności między systemami prawnymi i konstytucyjnymi w UE
- kwestia różnic w tradycjach prawnych i konstytucyjnych państw członkowskich w odniesieniu do 
kompetencji policji, gromadzenia danych osobowych na szczeblu krajowym i ochrony danych. 
- kwestia „Europy różnych prędkości”, mogącej prowadzić do niespójności na poziomie ochrony 
obywateli wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
- zasada dostępności, wprowadzona przez program haski i wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 
2008 r., oparta na idei integracji poprzez wzajemne uznawanie zamiast harmonizacji i mogąca 
stanowić problem w razie braku wspólnych zabezpieczeń chroniących zasady konstytucyjne i prawa 
podstawowe.

§ Wielość podmiotów i struktur w dziedzinie współpracy policyjnej – kwestia 
komplementarności, koordynacja i ryzyko nakładania się kompetencji 

§ Potrzeba kompleksowej oceny zagrożeń
Koncepcja działań policyjnych od przewodnictwem służb wywiadowczych ma na celu poprawę 
znajomości zagrożeń, jako że bez dobrej wiedzy o ważnych przestępcach i sieciach przestępczych 
trudno jest zwalczać zagrożenia i ustalać priorytety w tej dziedzinie. Ocena zagrożenia przestępczością 
zorganizowaną (OCTA) sporządzana przez Europol opisuje główne rodzaje przestępczości, strukturę 
grup przestępczości zorganizowanej oraz ich sposób działania. Czy OCTA jest wystarczająco 



OJ\643527PL.doc 3/8 PE 382.320v02-00

PL

perspektywiczna i antycypacyjna, czy też pozostaje raczej reaktywna? 

§ Trudności na poziomie określania strategii – potrzeba jasnego określenia celów 
i priorytetów

Konieczny jest rozwój strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.

§ Brak wspólnych tradycji i wzajemnego zaufania pomiędzy organami policyjnymi oraz 
zakorzenione poczucie własności informacji

Zaobserwowano trudności w wymianie informacji pomiędzy organami ścigania oraz niechęć do 
współpracy z partnerami z zagranicy. Należy poprawić wzajemne zaufanie pomiędzy organami 
ścigania, tym bardziej że zasada dostępności opiera się na wzajemnym uznawaniu, które zakłada 
całkowite zaufanie wobec systemu prawnego i operacyjnego innego państwa członkowskiego. 

§ Problemy na poziomie operacyjnym (niekompatybilność urządzeń służących do komunikacji 
i nadzoru, bariera językowa, brak ocen i statystyk w zakresie jakości)

§ Kwestia demokratycznego deficytu i odpowiedzialności w odniesieniu do baz danych, agencji 
unijnych, takich jak Europol, oraz przyjmowania prawa wtórnego w ramach komitologii

Ochrona danych – czy aktualne standardy w dziedzinie współpracy policyjnej są 
zadowalające?

Prezentacja Petera HUSTINXA, europejskiego inspektora ochrony danych (15.45-16.00)

Kwestią kluczową jest zdolność organów ścigania do wymiany informacji, lecz konieczny jest 
zewnętrzny nadzór i autoryzacja. Ponadto niepokoje związane z ochroną danych nasilają się 
w związku z ideą interoperacyjności baz danych zawierających informacje policyjne (SIS, baza 
danych Europolu). 

DYSKUSJA (16.00-16.30)

16.30-17.30 – SESJA II
ZNALEZIONE DOTYCHCZAS ROZWIĄZANIA I NAJLEPSZE WZORCE 

WE WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ

Jakie rozwiązania wspólnych problemów operacyjnych zostały dotychczas wypracowane? 
Czy warto rozszerzyć niektóre najlepsze wzorce na wszystkie państwa członkowskie?

Prezentacja Pierre’a BERTHELET, wykładowcy prawa i nauk politycznych, eksperta w dziedzinie 
europejskiego bezpieczeństwa wewnętrznego (16.30-16.40)

Niektóre przykłady: 
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- Konwencja z Schengen
- Konwencja z Prüm
- Współpraca regionalna pomiędzy państwami członkowskimi i współpraca podejmowana z krajami 
trzecimi (np. Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości w regionie Morza 
Bałtyckiego). 

- Umowy dwustronne i wielostronne oraz stworzenie ośrodków współpracy policyjnej – jaka jest 
„wartość dodana” tych ośrodków: czy otwierają one drogę do ściślejszej współpracy między 
sąsiadującymi państwami w kontekście Schengen? 

Prezentacja Bernda BELLE, głównego komisarza policji Badenii-Wirtembergii i niemieckiego 
koordynatora w Niemiecko-Francuskim Ośrodku Współpracy Policyjnej i Celnej w Kehl (16.40-
16.50)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie poprawy współpracy policyjnej państw 
członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności na granicach wewnętrznych, oraz 
zmieniającej Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen (COM(2005)0317 –
LIBE/6/29788)

Prezentacja Herberta REULA, członka i sprawozdawcy Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (16.50-17.00)

Wniosek z 2005 r. obejmuje najlepsze wzorce, które wypracowano na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia, i ma na celu dostarczenie ogólnych ram współpracy policyjnej, wraz z minimalnymi 
standardami, umożliwiając państwom członkowskim pogłębienie współpracy transgranicznej. Decyzja 
dotyczy wymiany informacji, współpracy operacyjnej (wspólne patrolowanie, interweniowanie 
i działania kontrolne), kompatybilności i interoperacyjności sprzętu oraz szkolenia oficerów policji. 
Nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia stałych struktur współpracy dla 
umocnienia budowy zaufania między oficerami z różnych krajów. Ponadto decyzja zmienia przepisy 
konwencji z Schengen w zakresie ochrony przejść granicznych oraz pościgu transgranicznego.

DYSKUSJA (17.00-17.30)

17.30-18.30 – SESJA III
JAKIE DALSZE ROZWIĄZANIA MOŻNA ROZPATRYWAĆ Z MYŚLĄ 

O POPRAWIE WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ?

Co można uczynić na poziomie strategicznym i operacyjnym, aby poprawić współpracę 
policyjną?

Prezentacja Patricka ZANDERSA, głównego komisarza i dyrektora Wydziału ds. Polityki 
Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Policji Federalnej, Belgia (17.30-17.45)
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§ Rola Rady Europejskiej i Rady UE – czy możliwe jest większe zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego?

§ Rola grupy zadaniowej szefów europejskiej policji – jaka jest jej „wartość dodana” po siedmiu 
latach istnienia? Jak można poprawić przejrzystość?

§ Grupa G6
Czy możliwe jest dostarczenie parlamentom krajowym, Parlamentowi Europejskiemu i społeczeństwu 
pełnych informacji o rezultatach posiedzeń G6? W jaki sposób inne państwa członkowskie są 
informowane o propozycjach wysuwanych przez kraje G6? Czy są one wystarczająco zaangażowane? 

W przeszłości działania międzyrządowych grup tego rodzaju skutkowały takimi wydarzeniami, jak 
układ z Schengen, konwencja z Schengen i konwencja z Prüm. Czy rzeczywiście jest stosowne, aby 
takie wydarzenia były otwarte na kraje, które absolutnie nie były zaangażowane w negocjacje? 

Czy propozycje G6 wychodzą poza zakres obecnej polityki UE, omijając aktualnie negocjowane 
ważne środki? 

§ Europol1

Czy współpraca między krajowymi siłami policji a Europolem jest zadowalająca? W jaki sposób 
można zwiększyć „wartość dodaną” Europolu? Jak zwiększyć kontrolę parlamentarną? Czy obecny 
charakter Europolu odpowiada jego zadaniom i celom? Jakie zmiany przewiduje się w Europolu? 

§ Interpol 
Czy współpraca między państwami członkowskimi a Interpolem jest zadowalająca? Jak można ją 
poprawić? Dlaczego niektóre państwa członkowskie nie przekazują informacji do Interpolu? Jakie są 
powiązania z Europolem? 

§ COSI – Stały Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Co można uczynić dla poprawy „współpracy operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego”, 
dopóki konstytucja pozostaje „zamrożona”? 

§ Jakie jest najlepsze strategiczne zastosowanie wspólnych zespołów dochodzeniowo-
śledczych w zwalczaniu poważnej przestępczości transgranicznej?

§ Jak zbudować wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz wspólną kulturę wśród policjantów? 
Jaką rolę może w tym odegrać CEPOL? 

§ Czy współpraca operacyjna między policją, służbami celnymi, strażą graniczną i innymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania państw członkowskich powinna być bardziej wiążąca
w celu zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej? 
Harmonizacja czy wzajemne uznawanie?

  
1 Wiele kwestii związanych z Europolem podniesiono na zorganizowanym przez komisję LIBE posiedzeniu parlamentarnym 
w październiku 2005 r. pod hasłem „Poprawa kontroli parlamentarnej nad współpracą sądową i policyjną w Europie”. 
Działalność Europolu i jego roczne sprawozdanie za rok 2005 zostały przedstawione przez M.-P. Ratzela, dyrektora 
Europolu, na posiedzeniu komisji w lipcu 2006 r.
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§ Jak poprawić współpracę między policją, służbami celnymi, strażą graniczną i innymi 
właściwymi organami na szczeblu państw członkowskich?

§ Czy współpraca narzucona na szczeblu europejskim wpływa na współpracę na szczeblu 
krajowym?

§ W jaki sposób poziom operacyjny wpływa na poziom strategiczny? Problem odgórnego 
sposobu podejmowania decyzji.

§ Kwestia klauzuli pomostowej z art. 42 traktatu o Unii Europejskiej.

Jak poprawić kontrolę parlamentarną?

Prezentacja prof. dr. Willy’ego Bruggemana, profesora Benelux University Centre, 
przewodniczącego rady belgijskiej Policji Federalnej, byłego starszego zastępcy dyrektora Europolu 
(17.45-17.55)

Traktat konstytucyjny ma na celu wprowadzenie większej demokracji i odpowiedzialności 
w dziedzinie współpracy sądowej i policyjnej. Jakie rozwiązania w kontekście braku konstytucji 
można zaproponować w celu zaradzenia brakowi zewnętrznej kontroli?

DYSKUSJA (17.55-18.25) z udziałem:

§ Kariego RANTAMY, zastępcy głównego komendanta policji w Finlandii, przewodniczącego 
Komitetu Art. 36

§ Güntera KRAUSE, szefa Dyrekcji Generalnej ds. Policji, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, Niemcy

§ Ulfa GORANSSONA, dyrektora CEPOL
§ Michela QUILLE, zastępcy dyrektora Europolu
§ Jeana Michela LOUBOUTIN, dyrektora Dyrekcji ds. Wsparcia Operacyjnego Policji, 

Interpol
§ Gilles’a DE KERCHOVE, dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych w Sekretariacie Generalnym Rady UE, wykładowcy w Instytucie Studiów 
Europejskich Université Libre de Bruxelles, na Université catholique de Louvain i Facultés 
Universitaires Saint-Louis, Belgia 

Z udziałem Herberta REULA, członka i sprawozdawcy Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, oraz Claude’a MORAESA, 
członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu 
Europejskiego oraz sprawozdawcy ds. Europolu.

SESJA ZAMYKAJĄCA
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Jean-Marie CAVADA, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

ZAŁĄCZNIK

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI NA TEMAT DYSKUSJI
Czas prezentacji jest ograniczony do 10 minut.

Podczas dyskusji, w celu umożliwienia udziału jak największej liczbie parlamentarzystów, czas na 
wypowiedź lub zadanie pytania jest ograniczony do 3 minut. 

Głosu udziela się posłom w kolejności otrzymywania zgłoszeń.

Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić prezentacje, mogą uczynić to na piśmie, przesyłając z wyprzedzeniem 
dokumenty (najchętniej w jęz. angielskim lub francuskim) do sekretariatu (e-mail 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozprowadzone podczas spotkania.

WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W KONFERENCJI

Niniejsza konferencja jest otwarta dla publiczności. Jednak, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy 
nieposiadający karty wstępu wystawionej przez Parlament Europejski muszą uprzednio uzyskać 
przepustkę. Osoby pragnące uzyskać przepustkę powinny skontaktować się z sekretariatem konferencji 
(Ryszard de Groot) przed dniem 14 grudnia 2006 r.

Tłumaczenie symultaniczne dostępne będzie w następujących językach: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, 
EL, PT, FI, SV, PL.

DANE KONTAKTOWE SEKRETARIATU KONFERENCJI

Sekretariat konferencji Telefon Adres Adres internetowy 

Ana DUMITRACHE
Administrator

+32.2.284.14.16 Sekretariat LIBE
Parlament 
Europejski 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bruksela
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Ryszard DE GROOT
Asystent 

+32.2.284.07.95 Sekretariat LIBE
Parlament 
Europejski 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bruksela

Anne DE CONINCK
Sekretarz

+32.2.284.21.79 Sekretariat LIBE
Parlament 
Europejski
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruksela

ip-libe@europarl.eu.int


