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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego

(2013/2024(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie komunikatu Komisji 
do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości w służbie obywateli” – program sztokholmski1,

– uwzględniając program sztokholmski Rady Europejskiej zatytułowany „Otwarta 
i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”2,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych, które 
odbyły się zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych, a także 
opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2013),

I. Program sztokholmski a Traktat z Lizbony

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł istotne pozytywne elementy do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ale wyraża ubolewanie z powodu pewnych uchybień
podczas wdrażania jego postanowień; nie ma dłużej zamiaru tolerować sytuacji, w której 
Rada i Komisja w wielu przypadkach nadal działają tak, jakby Traktat z Lizbony 
nie wszedł w życie; domaga się wypełnienia zobowiązania mówiącego, że „Parlament 
Europejski jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury” 
wiodącej do zawarcia umów międzynarodowych; ubolewa z powodu niedopuszczalnych 
opóźnień w dostosowaniu aktów byłego trzeciego filaru do postanowień Traktatu 
z Lizbony; wzywa do przeprowadzenia indywidualnej oceny aktów byłego filaru 
trzeciego w odniesieniu do ich wpływu na prawa podstawowe, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

Prawo inicjatywy Komisji a zwykła procedura ustawodawcza

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo 
do obywateli i zwiększyło wpływ Parlamentu, będącego jedyną instytucją unijną, której 
członkowie są wybierani w sposób demokratyczny;

                                               
1 Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 12.
2 Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.



PE514.784v01-00 4/11 PR\941889PL.doc

PL

3. zauważa, że Komisja w swoim komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. zatytułowanym 
„Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli ― 
Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego”1 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi na codzienne troski i aspiracje obywateli 
Europy oraz podkreślała także, że Unia musi być zdolna do reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, do niezwłocznego wykorzystywania pojawiających się 
przed nią okazji oraz do antycypowania przyszłych tendencji poprzez dostosowywanie się 
do nich;

4. przypomina, że w tym kontekście Komisja kilkakrotnie podkreślała swoje prawo 
inicjatywy zgodnie z art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość podstaw prawnych przewidzianych w Traktatach 
w dziedzinach dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz 
biorąc pod uwagę możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji w zakresie korzystania 
z przysługującego jej prawa inicjatywy – należy uznać za skończony czas wielkich 
programów wieloletnich wpisanych w logikę współpracy międzyrządowej;

6. zachęca zatem Komisję do wypełnienia swojej roli w zakresie określania polityk 
i priorytetów ustawodawczych oraz do korzystania z przysługującego jej prawa inicjatywy 
w każdej sytuacji, w której okaże się to konieczne, przy jednoczesnym sprzeciwianiu się 
każdej próbie powrotu do mechanizmu współpracy międzyrządowej należącego do epoki 
poprzedzającej wejście w życie Traktatu z Lizbony;

Parlamenty narodowe

7. uważa, że bardziej aktywne uczestnictwo parlamentów narodowych w działaniach Unii 
Europejskiej, o którym jest mowa w protokołach nr 1 (w sprawie roli parlamentów 
narodowych w Unii Europejskiej) i nr 2 (w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności) załączonych do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, miało pozytywny wpływ zwłaszcza na rozwój 
i funkcjonowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie tylko ze 
względu na lepsze zagwarantowanie poszanowania zasady pomocniczości, ale także ze 
względu na to, iż większe i bardziej intensywne demokratyczne stowarzyszenie narodów 
europejskich stanowiło istotny wkład do europejskiego ustawodawstwa i europejskiej 
polityki;

Jednolite prawo wyborcze

8. zauważa, że – nawet przy braku porozumienia w sprawie jednolitej procedury wyborczej 
– odnotowano stopniowe zbliżenie systemów wyborczych, zwłaszcza za sprawą tworzenia 
partii politycznych działających na skalę Unii Europejskiej2, prac mających na celu 
utworzenie europejskiego statutu opartych na wniosku Komisji w sprawie reformy 
przepisów dotyczących europejskich partii politycznych3 oraz zakazu wykonywania 

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania 
(Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s.1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
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podwójnego mandatu1, zgodnie z którym funkcji posła do Parlamentu Europejskiego 
nie można obecnie łączyć z funkcją posła do parlamentu narodowego;

9. uważa, że demokratyczna funkcja Parlamentu powinna być bardziej wyeksponowana 
wśród opinii publicznej oraz że kampanie wyborcze do Parlamentu powinny dotyczyć 
rzeczywistych wyzwań europejskich;

10. uważa w związku z tym, że reforma procedury wyborczej stanie się w przyszłości 
koniecznością w celu zwiększenia legitymizacji i skuteczności Parlamentu poprzez 
wzmocnienie europejskiego wymiaru demokratycznego i zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są obywatelami;

11. niemniej jednak z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 2013/1/UE 
z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do 
szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania 
w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami2, ponieważ na mocy tej dyrektywy 
złagodzono obowiązki nałożone na obywateli Unii mających miejsce zamieszkania 
w państwie Unii Europejskiej, którego nie są obywatelami, w odniesieniu do ich 
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

Inicjatywa obywatelska

12. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia rozporządzenia w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej3 , na mocy którego przyznaje się obywatelom takie same uprawnienia 
w zakresie inicjatywy politycznej, jakimi dysponują obecnie Parlament Europejski i Rada;

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać się potężnym instrumentem w zakresie określania 
tematów, którymi powinna zająć się Unia Europejska;

14. wyraża jednak ubolewanie z powodu problemów technicznych, które napotkali 
organizatorzy inicjatywy podczas jej przeprowadzania, i wzywa Komisję do 
przedstawienia rozwiązania tych problemów;

II. Ocena programu sztokholmskiego i jego wdrożenia

Prawa podstawowe

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując – wdrażanie programu sztokholmskiego nie spełnia 
związanych z nim ambicji w zakresie wspierania praw obywateli;

16. wzywa do pilnego podjęcia działań mających na celu rozwiązanie tzw. „dylematu 
                                               
1 Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom, art. 1 ust. 7 lit. b).
2 Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 27.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej, Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.



PE514.784v01-00 6/11 PR\941889PL.doc

PL

kopenhaskiego”, który dotyczy sytuacji, w której Unia określa wysokie standardy, które 
muszą spełnić kraje kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich narzędzi w odniesieniu do 
państw członkowskich; ogłasza swój zamiar powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

17. obawia się, że kryzys gospodarczy może przekształcić się w kryzys demokracji i uważa, 
że niezbędne jest silne przywództwo polityczne w celu obrony osiągnięć 
demokratycznych;

18. podkreśla, że przystąpienie Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (EKPC), przewidziane w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, wzmocni jeszcze ochronę praw podstawowych w Unii, która jest 
zapewniona na podstawie Karty praw podstawowych i orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości;

19. stwierdza, że przystąpienie do konwencji zapewni obywatelom, w odniesieniu do 
działania Unii, ochronę analogiczną do tej, z której już korzystają w odniesieniu do 
działania każdego państwa członkowskiego; przypomina, że jest to rozwiązanie tym 
bardziej odpowiednie, ponieważ państwa członkowskie przekazały Unii ważne 
kompetencje, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości;

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przystąpienie do konwencji stanowić będzie cenny 
element dodatkowej ochrony, zwłaszcza w kontekście przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe blokowanie przeglądu rozporządzenia w sprawie
dostępu do dokumentów;

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych

22. odnotowuje, że program sztokholmski ma na celu ułatwienie swobodnego przepływu 
obywateli europejskich poprzez obronę i poszanowanie wszystkich praw wynikających 
z europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz że współpraca sądowa stanowi główne 
narzędzie na rzecz osiągnięcia tego celu;

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych odgrywają bardzo ważną rolę w tym względzie, 
ponieważ wzajemne uznawanie pozostawia systemy prawne państw członkowskich 
w niezmienionej formie, ale zmniejsza niedogodności dla indywidualnych obywateli 
wynikające z różnic w przepisach;

24. uważa, że wzajemne uznawanie wymaga, aby obywatele i pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości ufali nawzajem swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i niezawisłości sądów, ustanowienie wspólnych 
standardów oraz zrozumienie innych systemów prawnych odgrywają bardzo ważną rolę 
we wzmacnianiu wzajemnego uznawania i zaufania; podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych zmian w krajowych tradycjach dotyczących 
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prawa cywilnego poprzez wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi;

25. odnotowuje, że inicjatywy ustawodawcze w dziedzinie prawa cywilnego koncentrowały 
się dotychczas w dużej mierze na prawie materialnym, a w dużo mniejszej mierze na 
prawie procesowym; wzywa do położenia w przyszłości większego nacisku na prawo 
procesowe;

26. przyjmuje do wiadomości postęp poczyniony w ramach harmonogramu działań 
dotyczących praw procesowych w postępowaniach karnych, ale wyraża ubolewanie, 
że kluczowe wnioski dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych wymagających 
szczególnego traktowania wciąż pozostają niezałatwione oraz że poziom ambicji Rady 
wydaje coraz bardziej się obniżać;

27. zdecydowanie uważa, że spójność zasad stosowanych w ramach rozwijania unijnej 
przestrzeni sprawiedliwości w sprawach karnych powinna stać się priorytetem oraz 
że instytucje UE powinny ze sobą ściśle współpracować w tym zakresie, jak zostało to 
podkreślone w rezolucji Parlamentu w sprawie podejścia UE do prawa karnego1;

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
że wzajemne uznawanie i harmonizacja unijnego prawa karnego nie mogą postępować
bez poważnych informacji zwrotnych na temat wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

29. uważa, że skuteczny system sądownictwa jest potężną siłą napędową dobrze prosperującej 
gospodarki;

Bezpieczeństwo wewnętrzne

30. z satysfakcją odnotowuje postęp poczyniony przez państwa członkowskie i Komisję
w kontekście strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu polityki UE w zakresie 
zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej; podkreśla jednak, że należy 
poczynić dalsze postępy, na przykład w dziedzinach cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z korupcją, praniem pieniędzy, finansowaniem 
działalności terrorystycznej oraz handlem nielegalną bronią palną;

31. przypomina, że Parlament Europejski jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii politycznych dotyczących bezpieczeństwa i jest 
w związku z tym uprawniony do czynnego udziału w procesie określania cech 
i priorytetów strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również w procesie oceny tych 
instrumentów, w tym poprzez regularne działania monitorujące wdrażanie strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzone wspólnie przez Parlament Europejski, 
parlamenty narodowe i Radę na mocy art. 70 i 71 TFUE;

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń wymagających interwencji to zasadniczy warunek 
wstępny skuteczności strategii bezpieczeństwa wewnętrznego;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0208.
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33. podkreśla, że obecna strategia bezpieczeństwa wewnętrznego przestanie obowiązywać z 
końcem 2014 r.; wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem nowej 
strategii na lata 2015–2019, która uwzględni wejście w życie Traktatu z Lizbony 
i włączenie Karty praw podstawowych do prawa Unii; wzywa Radę do należytego 
uwzględnienia wkładu Parlamentu na rzecz nowej strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zanim strategia ta zostanie przyjęta;

34. przyjmuje do wiadomości, że przestępczość transgraniczna w UE stale rośnie i w związku 
z tym podkreśla znaczenie wymiany informacji pomiędzy europejskimi organami 
ścigania; uważa, że obecny „krajobraz” różnych instrumentów, kanałów i narzędzi jest 
skomplikowany i rozproszony, co prowadzi do nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i nieodpowiedniego nadzoru demokratycznego na szczeblu UE; 
wzywa do opracowania zorientowanej na przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu solidnego poziomu ochrony danych;

35. wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia wniosków mających na celu włączenie 
instrumentów w dziedzinie transgranicznej współpracy policyjnej, przyjętych w ramach 
poprzedniego trzeciego filaru – takich jak decyzja w sprawie konwencji z Prüm 
i inicjatywa szwedzka – do ram prawnych Traktatu z Lizbony;

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie 
Europolu i ma nadzieję na szybkie przeprowadzenie tej ważnej procedury ustawodawczej, 
aby działalność Europolu mogła zostać jak najszybciej dostosowana do postanowień 
Traktatu z Lizbony;

Granice i wizy

37. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie pakietu dotyczącego ładu 
Schengen; wzywa Komisję do wypełnienia w pełni swojej roli jako koordynatora ocen 
ładu Schengen oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć każdej sytuacji, która mogłaby 
zagrozić funkcjonowaniu strefy Schengen; powtarza swoje stanowisko, że strefa 
Schengen powinna, bez dalszej zwłoki, zostać powiększona o Rumunię i Bułgarię;

38. uważa zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach za jedno z najważniejszych 
osiągnięć integracji europejskiej; zwraca się do Komisji o zwracanie szczególnej uwagi na
brak kontroli na wewnętrznych granicach i zdecydowanie sprzeciwia sie wszelkim 
próbom ograniczenia swobody przepływu osób;

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa Schengen jest pewnego rodzaju laboratorium, które 
jak dotąd rozwijane jest krok po kroku; jest jednak zdania, że konieczna jest 
długoterminowa refleksja dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; uważa, że zewnętrzne 
granice strefy Schengen powinny być w przyszłości strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę mandatu Fronteksu oraz porozumienie w sprawie 
EUROSUR; uważa, że należy jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy dotyczące nadzoru 
granic morskich oraz że należy w sposób priorytetowy traktować ratowanie życia 
migrantów, a także w pełni przestrzegać zasady non-refoulement;
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41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne przejście na system informacyjny Schengen drugiej 
generacji, stałe wprowadzanie wizowego systemu informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA); podkreśla, że te 
nowe systemy muszą obecnie pomyślnie przejść test codziennego użytkowania; 
przypomina swój postulat, „by nie wprowadzać nowych instrumentów zarządzania 
granicami ani szeroko zakrojonych systemów przechowywania danych, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą w pełni funkcjonować i gwarantować bezpieczeństwa i 
niezawodności”; oczekuje na oceny tych systemów przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

42. wzywa do dużo lepszego wdrożenia wspólnotowego dorobku prawnego w odniesieniu do 
wiz oraz większej harmonizacji procedur i praktyk wizowych; uważa, że wspólne ośrodki 
przyjmowania wniosków wizowych powinny stać się normą; wzywa do 
międzyinstytucjonalnej dyskusji na temat celów wspólnej polityki wizowej;

Azyl i migracja

43. przypomina, że Rada Europejska podkreśliła w programie sztokholmskim, że „dobrze 
zarządzana migracja może być korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron”; wyraża 
ubolewanie z powodu ograniczonego postępu poczynionego w zakresie przyjęcia 
ustawodawstwa w dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do podjęcia większych 
wysiłków w przyszłości w celu sprostania wyzwaniom demograficznym i potrzebom 
gospodarki; uważa jednocześnie, że integracja migrantów wymaga większej uwagi;

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia pakietu przez państwa członkowskie od daty 
rozpoczęcia jego stosowania;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu niewprowadzenia w życie zasad solidarności 
i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności określonych w art. 80 TFUE; uważa, że 
w przyszłości niezbędne będzie większe uwypuklenie i większa konkretyzacja 
podejmowanych środków; 

46. uważa, że należy rozszerzyć zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w odniesieniu do 
przesiedleń;

Metody, narzędzia i procesy

47. wyraża głębokie ubolewanie z powodu niskiej jakości procesu kształtowania polityki; 
zauważa, że określanie problemów, dyskusja na temat możliwych rozwiązań oraz wybór 
pomiędzy dostępnymi wariantami nie jest zwykle ciągiem następujących po sobie etapów, 
co byłoby rzeczą właściwą, ale raczej wszystkie te etapy często odbywają się 
jednocześnie; wzywa Komisję, aby w pierwszej kolejności przedstawiała sprawozdania 
dotyczące spraw, którymi należy się zająć, a następnie otwierała dyskusję na temat 
możliwych rozwiązań i na końcu przedstawiała wnioski ustawodawcze; 

48. wyraża ubolewanie z powodu braku obiektywnej oceny postępów poczynionych 
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w kierunku przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz braku rzetelnych 
danych na temat wdrożenia wspólnotowego dorobku prawnego przez państwa 
członkowskie;

49. proponuje systematyczną i niezależną ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w ramach 
której powinno także dokonywać się oceny nieustannej potrzeby przepisów w tym 
obszarze;

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie sporządzenia unijnej tablicy 
wyników wymiaru sprawiedliwości, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości 
systemu sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego, 
ponieważ w ostatecznym rozrachunku konkretne zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie wszystkich 
obszarów wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby uwzględnić również dane dotyczące praworządności, 
demokracji i praw podstawowych, a także poszanowania wartości europejskich (art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich państwach członkowskich;

51. zwraca się do Komisji, aby położyła większy nacisk na nadzorowanie rzeczywistego 
wdrażania unijnego ustawodawstwa przez państwa członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego; 
uważa, że w tym obszarze wiele pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że należy rozpoznać 
powody każdego niewdrożenia unijnych przepisów;

52. jest zdania, że poprawa jakości unijnego ustawodawstwa dotyczącego przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymaga wspólnego wysiłku państw 
członkowskich i instytucji europejskich w celu usprawnienia wymiany informacji na 
temat każdego systemu krajowego oraz w celu zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych) oraz informacji na temat wdrożenia i stosowanych praktyk;

53. wyraża ubolewanie z powodu faktu, iż Rada często ucieka się do korzystania 
z dokumentów strategicznych, takich jak strategia antynarkotykowa czy strategia 
bezpieczeństwa wewnętrznego, które przyjmowane są bez jakiegokolwiek udziału 
Parlamentu;

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury sądowniczej jest kluczowym warunkiem 
wstępnym, aby przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogła stać się
dla obywateli rzeczywistością; mając to na uwadze, wzywa do położenia większego 
nacisku – oraz zapewnienia finansowania – w zakresie unijnych szkoleń dla wszystkich 
pracowników wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje znaczenie używania „podejścia 
oddolnego” odnośnie do programów szkoleniowych, zapewnienia większej dostępności 
zasobów informacyjnych w dziedzinie europejskiego prawa poprzez technologie sieciowe
(np. portal „e-sprawiedliwość”), podniesienia poziomu wiedzy na temat unijnego prawa 
wśród kadr wymiaru sprawiedliwości, a także podniesienia ich umiejętności językowych, 
oraz ustanowienia i utrzymania sieci w tym obszarze; odnotowuje, że szkolenie sił 
policyjnych z uwzględnieniem perspektywy europejskiej jest równie istotne;
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III. Następne kroki

55. uważa, że wytyczne, spójność i poziomy odniesienia dotyczące przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości są konieczne oraz że powinno się je zapewnić zgodnie 
z art. 17 ust. 1 TUE; proponuje, aby wieloletnie programowanie było uzgadniane przez 
trzy instytucje unijne zgodnie ze wspomnianym postanowieniem TUE; oczekuje, 
że Komisja podejmie odpowiednie inicjatywy w tym względzie i przedstawi na tej 
podstawie stosowny wniosek;

56. domaga się, aby każde przyszłe programowanie było przygotowywane zgodnie z duchem 
Traktatu z Lizbony w ramach wspólnego działania Parlamentu, Rady i Komisji; 
odnotowuje konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniach 27 i 28 czerwca br., zgodnie 
z którymi „(n)a swoim posiedzeniu w czerwcu 2014 r. Rada Europejska przeprowadzi 
dyskusję służącą zdefiniowaniu strategicznych wytycznych planowania prawodawczego 
i operacyjnego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (na mocy 
art. 68 TFUE)”; uważa ten planowany harmonogram za nieodpowiedni;

57. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


