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I. Wprowadzenie

„Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, 
poparty przez Radę Europejską w grudniu 2009 r. na okres 2010–2014, stanowi 3. – po 
programie z Tampere i programie haskim – wieloletni dokument strategiczny regulujący 
działania zmierzające do stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Obecnie należy rozpocząć ocenę dotychczasowych osiągnięć oraz wskazać brakujące 
elementy. Jest to tym bardziej istotne z tego względu, że program sztokholmski stanowi 
pierwszy program przyjęty po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, który z jednej strony 
zwiększył uprawnienia Parlamentu, a z drugiej pozostawił niektóre elementy obowiązujące 
jeszcze przed wejściem w życie tego traktatu, takie jak na przykład pięcioletni okres 
przejściowy na zastosowanie zwykłego trybu w odniesieniu do środków z dawnego trzeciego 
filaru. W samym programie wskazano, że Komisja jest zobowiązana „do przedłożenia do 
końca czerwca 2012 r. śródokresowego przeglądu”, co nie zostało jednak dokonane. 
Komisarz Malmström i komisarz Reding przedstawili jednak w zarysie działania podjęte 
dotychczas przez Komisję oraz uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poświęconych omawianej kwestii. 
Własny przegląd rozpoczęła także Rada, która debatowała nad tym zagadnieniem w grudniu 
2012 r.1

W dokumencie tym wskazano niektóre spośród celów horyzontalnych, którymi w swoim 
przeglądzie mogłaby zająć się Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych. Obejmuje on także postęp w zakresie tych części programu, które znajdują 
się w obszarze jej właściwości. Jego celem jest przedstawienie informacji, które zostałyby 
następnie poddane pod debatę w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych. Projekt sprawozdania zostanie przedstawiony w późniejszym terminie, 
wspólnie ze współsprawozdawcami Komisji Spraw Konstytucyjnych i Komisji Prawnej 
(zgodnie z art. 51 Regulaminu).

II. Ewentualne cele Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych w zakresie oceny 

A. Centralna pozycja jednostki

Istotne jest, aby Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
która jest odpowiedzialna za ochronę praw podstawowych, dokonała oceny programu z 
punktu widzenia obywateli oraz ich praw i obowiązków w obszarze przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Na takim podejściu opiera się także obowiązująca obecnie 
Karta, która „poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań”. (Preambuła) 

W związku z tym należy skupić się szczególnie na sposobie oddziaływania na obywateli, 
sposobie ochrony ich praw, a także na stopniu, w jakim uzyskują oni konkretne korzyści. 
Szczególnie dokładna ocena wpływu na obywateli musi być przeprowadzona w odniesieniu 

                                               
1 Zob. dokument Rady 15921/12.
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do środków przyjętych w ramach dawnego trzeciego filaru, które nie zostały zmodyfikowane 
po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. 

Skupienie uwagi na jednostkach wymagać będzie także położenia większego nacisku na 
szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Przyjmowanie coraz większej liczby 
aktów prawnych UE czyni niezbędnym przeprowadzanie odpowiednich szkoleń dla 
wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości.

B. Propagowanie debaty publicznej

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisja 
odpowiedzialna za przepisy w dziedzinie przejrzystości, proponuje propagowanie szeroko 
zakrojonej debaty publicznej na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, która stanowiłaby przeciwieństwo prowadzonej przez Radę dyskusji na 
temat oceny programu, która toczyła się za zamkniętymi drzwiami. 

Jest to konieczne także z tego względu, że już w art. 1 Traktatu wskazano, że „decyzje 
podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej 
obywateli” (art. 1 TUE). Dlatego też wszystkie instytucje UE, w tym Rada Europejska 
„umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i 
publiczną wymianę poglądów” oraz „utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze 
stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim” (art. 11 TUE). 

Bardziej bezpośrednie włączenie parlamentów narodowych jest niezbędne nie tylko ze 
względu na to, że „aktywnie przyczyniają się [one] do prawidłowego funkcjonowania Unii”
(art. 12 TUE), ale także z uwagi na ich wzmocnione uprawnienia do oceny w obrębie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości1 oraz rolę odgrywaną w procesie 
wdrażania. 

C. Stworzenie spójnej polityki UE 

Sprawozdawca uważa, że konieczne jest stworzenie podstawy pod kolejny program. Mając na 
uwadze, że okres przejściowy w odniesieniu do środków w zakresie współpracy policyjnej i 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych kończy się w 2014 r., nadszedł czas na 
ponowne zdefiniowanie w sposób spójniejszy polityki publicznej dotyczącej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zarówno na poziomie europejskim, jak i 
krajowym. Biorąc pod uwagę debatę publiczną oraz stawiając obywateli w centrum 
zainteresowania można sformułować pomysły na przyszłość.

III. Dotychczasowe postępy: punkt widzenia Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Poniżej wskazano, że na rok przed końcem kadencji do podjęcia lub zakończenia wciąż 

                                               
1 Zob. art. 69, 70, 71, 81, 85 i 88 TFUE.
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pozostało jeszcze wiele działań. W tym kontekście za godne ubolewania należy uznać 
opóźnienia w odniesieniu do wielu wniosków składanych przez Komisję.

„Propagowanie praw obywateli: Europa praw”

Rozdział dotyczący praw podstawowych jest szczególnie ambitny. Wydaje się jednak, że 
dotychczasowe postępy są ograniczone oraz że konieczne jest podjęcie w tej dziedzinie 
szczególnych wysiłków, zwłaszcza w celu rozwiązania tzw. „dylematu kopenhaskiego”, który 
przejawia się w tym, że UE bardzo surowo traktuje standardy w zakresie praw podstawowych 
w odniesieniu do krajów kandydujących, natomiast nie dysponuje odpowiednimi narzędziami 
po wejściu takich krajów do Unii.

Komisja rzeczywiście zaproponowała podjęcie wielu działań, które z wielu powodów nie 
mogły jednak zostać zrealizowane. Obejmują one między innymi rozszerzenie strefy 
Schengen o Bułgarię i Rumunię, a także przegląd przepisów dotyczących dostępu do 
dokumentów. Przyjęcie zaprezentowanego w zeszłym roku pakietu w zakresie ochrony 
danych również wymaga czasu. Postępy rozmów w przedmiocie ogólnej umowy o ochronie 
danych z USA również nie są znaczące, pomimo że UE spełniła już prośby USA dotyczące 
wymiany danych PNR i SWIFT. Mogłoby także wreszcie nastąpić ostateczne zamknięcie 
negocjacji o przystąpieniu UE do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Rada mogłaby także wreszcie przyjąć nowe wieloletnie ramy prac Europejskiej Agencji Praw 
Podstawowych. Głęboko zasmuca fakt, że nie zgodziła się ona na ujęcie w tych ramach 
współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, przez co nie realizuje 
ona zobowiązań podjętych wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. 

Przedstawiono także szereg dokumentów dotyczących polityki, w tym agendę na rzecz praw 
dziecka, plan działania w zakresie małoletnich bez opieki, ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów oraz pierwsze sprawozdanie na temat ich wdrażania. Z drugiej jednak 
strony wciąż brak jest innych dokumentów tego rodzaju, na przykład sprawozdania 
dotyczącego rasizmu i ksenofobii.

„Europa praw i sprawiedliwości”

W dziedzinie współpracy w zakresie prawa karnego dokonano pewnych postępów wraz z 
harmonogramem działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych 
lub oskarżonych w postępowaniu karnym, choć wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Przyjęta 
została dyrektywa w sprawie prawa do informacji (dyrektywa 2012/13) oraz dyrektywa w 
sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego (dyrektywa 2010/64); złożono wnioski w 
sprawie prawa dostępu do adwokata oraz prawa do powiadomienia o zatrzymaniu, niemniej 
jednak wciąż niezałatwione pozostają ważne wnioski, na przykład dotyczące pomocy prawnej 
i ochrony podejrzanych wymagających szczególnego traktowania. 

„Europa, która chroni” 
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Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego została przyjęta zgodnie z przewidywaniami, jednak 
wciąż brak jest spójnego i kompleksowego podejścia. 

Poczyniono pewne postępy w odniesieniu do niezbędnych narzędzi. Transgraniczna 
współpraca policji, w tym współpraca pomiędzy Europolem a krajowymi organami ścigania, 
wydaje się polepszać. Problemem pozostaje wymiana informacji oraz kwestia najlepszego 
możliwego połączenia wymogów bezpieczeństwa z ochroną praw podstawowych, na 
przykład ochroną danych. Komisja złożyła wniosek dotyczący unijnego systemu PNR; 
zawarta mogłaby także zostać umowa z Australią, natomiast umowa z Kanadą wydaje się 
obecnie pozostawać poza zasięgiem. Zakończone zostały także negocjacje nad dyrektywą w 
sprawie ataków na systemy informatyczne. Zgłoszone ostatnio wnioski dotyczą między 
innymi pakietu w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz połączenia Europolu i 
Europejskiego Kolegium Policyjnego.

Przyjęto szereg niezwykle ważnych dokumentów, w szczególności zmienioną dyrektywę 
ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
(dyrektywa 2012/29), dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (dyrektywa 
2011/92) oraz dyrektywę w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar (dyrektywa 2011/36). Z kolei wniosek dotyczący statystyk na 
temat przestępczości został odrzucony przez Parlament.

Na polu walki z terroryzmem osiągnięto porozumienie w zakresie wprowadzania do obrotu i 
używania prekursorów materiałów wybuchowych oraz w zakresie umowy UE-USA w sprawie 
programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Trwają prace nad 
prekursorami narkotyków oraz konfiskaty zysków z popełnienia przestępstwa. Przyjęta została 
nowa strategia antynarkotykowa na lata 2013–2020.

Niemal żaden postęp nie dokonał się w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

„Dostęp do Europy w dobie globalizacji”

Polem ciągłego rozwoju pozostaje strefa Schengen, która dzięki wnioskom dotyczącym 
pakietu inteligentnych granic może nabrać nowego wymiaru. Wciąż brakuje jednak 
kompleksowego projektu w tym zakresie.

Dotychczas przyjęto zmienione rozporządzenie w sprawie Fronteksu (rozporządzenie 
1168/11), a rola tej agencji została wzmocniona. Wciąż natomiast nie odbyła się debata na 
temat jej rozwoju w dłuższej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje na temat wniosku 
dotyczącego EUROSUR; z kolei wniosek w przedmiocie przepisów w odniesieniu do ochrony 
granic morskich został dopiero co przedstawiony.

Pakiet dotyczący ładu Schengen wciąż jest negocjowany, natomiast system informacyjny 
Schengen drugiej generacji (SIS II) zaczął ostatecznie działać. Począwszy od 2011 r. wizowy 
system informacyjny (VIS) z powodzeniem działa w Afryce Północnej i jest sukcesywnie 
wprowadzany w kolejnych regionach. Zarządzanie tymi systemami oraz systemem Eurodac 
zostało przejęte przez Agencję IT (rozporządzenie 1077/11).
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W odniesieniu do polityki wizowej zmienione zostały załączniki do rozporządzenia 539/01, 
w szczególności w odniesieniu do państw Bałkanów Zachodnich. Zgłoszony został także 
kolejny wniosek. Komisja zaproponowała także przegląd przewidzianego w rozporządzeniu 
539/01 mechanizmu wzajemności oraz wprowadzenie mechanizmu zawieszania, które to 
wnioski znajdują się nadal w fazie negocjacji. Wciąż natomiast mają miejsce przypadki braku 
wzajemności, szczególnie w odniesieniu do niektórych spośród nowych państw 
członkowskich. Zatwierdzono także szereg umów o ułatwieniach wizowych. Inne tego rodzaju 
dokumenty znajdują się z kolei na różnych etapach przygotowawczych.

Komunikat dotyczący skutków ekonomicznych polityki wizowej zapoczątkował debatę na 
temat dalszego rozwoju wspólnej polityki wizowej. W przyszłym roku natomiast oczekiwana 
jest debata dotycząca wspólnego europejskiego mechanizmu wydawania wiz. 

„Europa odpowiedzialności, solidarności i partnerstwa w dziedzinie migracji i azylu” 

Przyjęcie dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia (dyrektywa 2011/98) może pozwolić na 
osiągnięcie konkretnego rezultatu w zakresie legalnej migracji. Nadal trwają pracę nad 
wnioskami dotyczącymi pracowników sezonowych oraz osób przeniesionych w ramach 
przedsiębiorstwa. Przedstawiony został wniosek w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
studentów oraz naukowców.

W dalszym ciągu realizowane jest globalne podejście do kwestii migracji. 

Pozostałe prace w tej dziedzinie są w bardzo dużej mierze skupione na debacie i wymianie 
najlepszych praktyk. Dotyczy to w szczególności integracji.

W ramach walki z nielegalną migracją w dalszym ciągu toczyły się prace nad umowami o 
readmisji, a Komisja przedstawiła ich ocenę.

Duże postępy osiągnięto zamykając wszystkie negocjacje w przedmiocie wspólnego 
europejskiego systemu azylowego. Po przyjęciu dyrektywy w sprawie kwalifikowania
(dyrektywa 2011/95), osiągnięto także porozumienie dotyczące zmienionego rozporządzenia 
Dublin II i rozporządzenia Eurodac, a także dyrektywy o warunkach przyjmowania i 
procedurach azylowych. Wymiar zewnętrzny został wzmocniony poprzez przyjęcie 
wspólnego unijnego programu przesiedleń (decyzja 281/2012).

Począwszy od swojego powstania, Europejski Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
(rozporządzenie 439/10) w coraz większym stopniu jest w stanie świadczyć praktyczną 
pomoc.

Z uwagi na brak szeregu dokumentów dotyczących polityki, na przykład w zakresie 
przystąpienia do konwencji genewskiej, wspólnego rozpatrywania czy relokacji, nacisk w 
obrębie tego obszaru będzie przesuwał się w kierunku wdrażania, konkretnych przejawów 
solidarności (w oparciu o art. 80 TFUE) oraz kolejnych debat.
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IV. W kierunku oceny dokonanych postępów

W najbliższych miesiącach omówimy sposób oceny dokonanych dotychczas postępów. Pod 
dyskusję można poddać następujące zagadnienia: 

- Jakie pozytywne postępy, szczególnie dla obywateli, powinny zostać podkreślone, a czego 
wciąż brakuje? 

- Jeżeli cele nie zostały osiągnięte, to dlaczego tak się stało? Czy istnieje wystarczająca wola 
polityczna? Czy brak jest narzędzi, w szczególności zasobów? Czy horyzont czasowy był 
zbyt krótki? Jaki jest wpływ opóźnień w odniesieniu do wniosków zgłaszanych przez 
Komisję? Jakie są powody blokad na poziomie Rady? Czy „machina międzyinstytucjonalna”, 
w szczególności system posiedzeń trójstronnych, funkcjonuje prawidłowo?

- Czy Parlament był odpowiednio zaangażowany w poszczególne działania? Czy Parlament 
był w stanie dostosować metody pracy do swoich nowych uprawnień?

- Jakie inicjatywy uważamy za niezbędne do przeprowadzenia w przyszłości? 


