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B7-0000/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady: „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie 
obywateli” – program sztokholmski

Parlament Europejski,

– uwzględniając traktat z Lizbony, a w szczególności jego postanowienia w zakresie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) oraz zawarte w nim 
nowe ramy prawne dotyczące ochrony praw podstawowych i wzmocnienia obywatelstwa 
unijnego, art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wraz ze zmianami wprowadzonymi na mocy 
traktatu z Lizbony, protokół 8 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dodany 
na mocy traktatu z Lizbony, dotyczący przystąpienia UE do europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), a także Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą wartość prawną jak traktaty,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. pt.: „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli” (COM (2009)0262) 
przedstawiający jej priorytety w zakresie PWBS na lata 2010–2014 i zawierający ocenę 
programu haskiego i planu działania (COM(2009)0263) oraz odpowiednią tablicę 
wyników dotyczącą realizacji (SEC(2009)0765), a także wkłady parlamentów krajowych, 
społeczeństwa obywatelskiego oraz agencji i organów UE,

– uwzględniając pytanie z dnia [...] września 2009 r., skierowane do Rady i Komisji, 
dotyczące komunikatu Komisji, skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady: 
„Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli” – program 
sztokholmski (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od wejścia w życie traktatu z Amsterdamu PWBS stanowi ważny 
cel Unii Europejskiej; mając jednak na uwadze, że pod wieloma względami program 
haski z 2005 r. zatracił jasną i ambitną wizję nakreśloną w programie z Tampere z 
1999 r., zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości w sprawach cywilnych, oraz mając na 
uwadze, że należy powrócić do pierwotnego ducha tego programu, który obejmował 
wszystkie aspekty prawa, zanim wymiar bezpieczeństwa stał się politycznym priorytetem 
w wyniku dramatycznych i gwałtownych wydarzeń w związku z walką z terroryzmem,

B. mając na uwadze, że traktat z Lizbony, poparty niedawno przez ogromną większość 
Irlandczyków, zmieni podstawy, cele i metody strategii politycznych w zakresie PWBS,

C. mając na uwadze, że prawa po raz pierwszy przysługujące parlamentom krajowym na 
mocy traktatu z Lizbony oraz ich rola instytucjonalna będą miały pozytywny wpływ 
zwłaszcza na rozwój i funkcjonowanie PWBS, gdyż poszanowanie zasady 
pomocniczości będzie się opierać na lepszych gwarancjach; 



RE\791080PL.doc 3/11 PE428.296v01-00

PL

D. mając na uwadze, że przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, przewidziane w traktacie z Lizbony, nie będzie 
miało wpływu na ochronę praw podstawowych w samej UE, której podstawą w tej 
dziedzinie jest karta praw podstawowych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, 
lecz będzie stanowić cenny element dodatkowej ochrony, wyraźnie rozgraniczając 
kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości;

E. mając na uwadze, że przejrzystość powinna być wartością nadrzędną w procesie 
stanowienia prawa, a obywatele i parlamenty krajowe powinni być w stanie rozumieć 
definicję i proces wdrażania strategii politycznych w zakresie PWBS,

F. mając na uwadze, że w wymiarze sprawiedliwości w sprawach cywilnych priorytety na 
najbliższe pięć lat muszą odzwierciedlać potrzeby wyrażone przez poszczególnych 
obywateli i przedsiębiorstwa,

G. mając na uwadze, że europejska przestrzeń sądowa musi się opierać na europejskiej 
kulturze sądowniczej wśród prawników i sędziów – zwłaszcza sędziów pierwszej 
instancji – której podstawą jest nie tylko prawo wspólnotowe, lecz która rozwinęła się w 
oparciu o wspólną wiedzę i wzajemne zrozumienie krajowych systemów sądownictwa, 
gruntowną modernizację uniwersyteckich programów nauczania, wymiany, wizyty 
studyjne i wspólne szkolenia przy wsparciu ze strony europejskich sieci w różnych 
obszarach systemu sądownictwa,

Przyszłość PWBS w czasie obowiązywania traktatu z Lizbony

1. zauważa, że nowy wieloletni program w zakresie PWBS prawdopodobnie zostanie 
przyjęty i zrealizowany przy uwzględnieniu nowych ram prawnych określonych w 
traktacie z Lizbony, tak więc już teraz musi on zawierać wszystkie innowacje, zgodnie z 
którymi:

– potwierdza się, że współpraca w obszarze Schengen stanowi podstawowy element 
PWBS;

– obywatelstwo unijne i ochrona praw podstawowych staną się zasadniczymi 
elementami strategii politycznych w zakresie PWBS, a instytucje UE zostaną 
wezwane do przestrzegania zasady równości obywateli UE;

– obecna dychotomia między reżimem zwyczajnym a międzyrządowym, zgodnie z 
traktatem z Maastricht, zostanie wyeliminowana, dając tym samym wyraz większego 
zaufania między państwami członkowskimi;

– dojdzie do wzmocnienia procesu decyzyjnego poprzez rozszerzenie zasady 
kwalifikowanej większości głosów w Radzie, co pozwoli na przyjmowanie aktów 
prawnych w podobnych lub powiązanych dziedzinach w takim samym trybie 
głosowania;

– dodatkowe zabezpieczenia zapewnią ścisłe przestrzeganie zasady pomocniczości i 
zasady proporcjonalności w zakresie PWBS, umożliwiając stosunkowo niewielkiej 
liczbie parlamentów krajowych wszczęcie „procedury alarmowej”, a także dając 
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pojedynczym państwom członkowskim prawo użycia „hamulca bezpieczeństwa”, 
jeżeli uznają one, że projekt instrumentu prawnego w dziedzinie współpracy sądowej 
w sprawach karnych może dotyczyć istotnych elementów ich porządku 
wewnętrznego;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że traktat z Lizbony wprowadza procedurę współdecyzji 
jako zwykłą procedurę ustawodawczą w zakresie PWBS, a więc w dziedzinie, w której 
procedury tej dotychczas nie stosowano; uważa, że włączenie Parlamentu Europejskiego 
w proces ratyfikacji umów międzynarodowych stanowi jedynie niezbędne uzupełnienie 
kompetencji, jakie uzyska w sferze wewnętrznych spraw UE, mianowicie w sprawach 
objętych obecnie trzecim filarem;

3. podkreśla znaczenie maksymalnego rozszerzenia kompetencji Trybunału 
Sprawiedliwości zarówno w celu wydawania orzeczeń prejudycjalnych we wszystkich 
sprawach dotyczących PWBS, jak i z myślą o umożliwieniu Komisji wszczynania 
postępowań w sprawie naruszenia przepisów1;

4. uważa, że zasada solidarności między państwami członkowskimi, a także między 
państwami członkowskimi a UE nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do 
PWBS i musi się przekształcić w aktywną solidarność, mianowicie jeżeli chodzi o 
kwestię kontroli na granicach, imigrację, ochronę ludności i klauzulę solidarności;

Bardziej spójny, przejrzysty i demokratyczny program wieloletni

5. uważa, że w związku z realizacją programu sztokholmskiego najważniejszym celem 
powinno być zadbanie w duchu lojalnej współpracy o to, aby obywatele cieszyli się z 
takiej samej ochrony praw podstawowych bez względu na okoliczności stykania się z 
władzą publiczną sprawowaną przez UE lub państwa członkowskie oraz aby nikt nie był 
pokrzywdzony w stosunkach prawnych z innymi z powodu korzystania z podstawowych 
wolności przysługujących obywatelom UE zgodnie z tradycją praw człowieka i 
praworządności wspólną wszystkim państwom członkowskim;

6. zwraca uwagę na fakt, iż nowe ramy prawne i instytucjonalne, utworzone na mocy 
traktatu z Lizbony, umożliwiają dalsze działania w zakresie PWBS tylko i wyłącznie w 
ramach należytej i odpowiedniej współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
parlamentami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim w celu prowadzenia otwartej 
debaty o charakterze ciągłym;

7. wzywa do uczynienia procesu tworzenie prawa bardziej przejrzystym na szczeblu UE i 
na szczeblu krajowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o wnioski mogące mieć wpływ na prawa 
jednostki i obywatela, bez względu na to, czy inicjatywę przedkłada Komisja, czy grupa 
państw członkowskich;

8. wyraża zadowolenie z faktu, że dzięki traktatowi z Lizbony powstają ramy 
umożliwiające ocenę strategii politycznych w zakresie PWBS oraz wzywa do 
wprowadzenia systemu oceny obejmującego jakość, wydajność i uczciwość wymiaru 
sprawiedliwości oraz gwarantującego bliską współpracę z Parlamentem Europejskim i 

                                               
1 Z zastrzeżeniem art. 10 protokołu 36 w sprawie środków tymczasowych oraz art. 276 TFUE.
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parlamentami krajowymi;

9. wzywa do uczynienia okresowej oceny rezultatów osiąganych w ramach programu 
wieloletniego przedmiotem corocznej debaty w Parlamencie Europejskim, która powinna 
się koncentrować na ochronie praw podstawowych w UE i opierać na sprawozdaniach od 
Rady, Komisji i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (APP);

Europa praw

10. jest przekonany o konieczności podejmowania działań mających na celu szersze 
informowanie obywateli UE o przysługujących im prawach podstawowych;

11. uważa, że różnorodność jest bogactwem UE oraz że UE musi być bezpiecznym 
miejscem, w którym szanuje się różnice i chroni osoby najsłabsze; domaga się 
energicznej realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, 
rasizmowi, antysemityzmowi, ksenofobii i homofobii oraz ochronę dzieci, mniejszości i 
osób najsłabszych, a także łączenia tych działań z wysiłkami na rzecz upowszechniania 
wśród obywateli świadomości w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, oraz pełnego 
wykorzystania istniejących instrumentów, w tym również programów finansowych;

12. przypomina, że wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej będzie miała charakter wiążący w takim samym stopniu jak traktaty 
oraz będzie mieć zastosowanie do wszystkich działań podejmowanych w zakresie PWBS, 
a na straży jej przestrzegania będzie stał Trybunał Sprawiedliwości;

13. przypomina również, że UE jest sygnatariuszem europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz że w związku z tym negocjacje w sprawie 
przystąpienia UE do tej konwencji powinny się rozpocząć natychmiast; ponadto należy 
zawrzeć umowy o współpracy z międzynarodowymi instytucjami i organami 
odpowiedzialnymi za ochronę praw podstawowych;

14. wzywa do przeprowadzenia oceny wpływu w odniesieniu do praw podstawowych w 
związku z każdą nową strategią polityczną, wnioskiem legislacyjnym i programem, w 
której to ocenie należy jasno stwierdzić, które z praw podstawowych mogą zostać 
naruszone oraz jakie środki się planuje w celu ich ochrony, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności i zasadą konieczności;

15. wzywa APP do gromadzenia danych i opracowywania wiarygodnych i porównywalnych 
statystyk na temat dyskryminacji, a także do publikowania ich w łatwo zrozumiałej 
formie; podziela pogląd trzech krajów, które sprawowały bądź sprawują prezydencję w 
Radzie (Francja, Czechy i Szwecja), że przeglądu mandatu APP należy dokonać do 31 
grudnia 2009 r. oraz że przegląd ten będzie okazją do pogłębienia współpracy z Radą 
Europy;

Silne prawa wynikające z obywatelstwa unijnego

16. wzywa do wprowadzenia jednolitego prawa wyborczego i ponownie podkreśla swoje 
stanowisko, zgodnie z którym w celu zachęcenia obywateli Europy do udziału w 
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wyborach europejskich w państwie członkowskim będącym krajem ich zamieszkania, 
lecz którego obywatelstwa nie posiadają, Rada – w ramach zasad, które ustali – powinna 
ograniczać się do działań absolutnie niezbędnych w celu umożliwienia korzystania z 
prawa do głosowania oraz z biernego prawa wyborczego; z zainteresowaniem zajmie się 
wnioskiem Komisji w sprawie przeniesienia terminu głosowania w wyborach 
europejskich na tydzień, na który przypada dzień 9 maja;

17. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw wynikających z obywatelstwa 
unijnego, tak aby obywatele UE mogli korzystać z prawa do swobody przemieszczania 
się wraz z członkami swoich rodzin, co umożliwi im podróżowanie, pracę, studiowanie, 
przejście na emeryturę i prowadzenie życia rodzinnego bez żadnych ograniczeń w całej 
UE;

18. wzywa państwa członkowskie do uczciwego i konsekwentnego wywiązania się z 
obowiązku zapewnienia obywatelom UE ochrony konsularnej i dyplomatycznej;

Europa chroniąca swoich obywateli

19. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby podejmując w przyszłości działania 
w tej dziedzinie, UE kierowała się zasadą złotego środka między bezpieczeństwem a 
wolnością;

20. tam, gdzie obecny wymóg jednomyślności uniemożliwia podejmowanie dalszych 
skutecznych działań, wzywa Komisję do skoncentrowania się na promowaniu wolności 
obywateli UE przy jednoczesnym kontynuowania prac nad ramami prawnymi UE w 
sprawach karnych; nakaz ochrony obywateli przed terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną powinien w rzeczy samej zasadzać się na jasno sformułowanym prawie 
umożliwiającym obywatelom UE skuteczne odwołanie się od nieproporcjonalnych lub 
niejasnych przepisów;

21. uważa, że korzystanie z tych swobód musi być zagwarantowane bez względu na granice 
oraz że obywatele UE muszą mieć możliwość pełnego korzystania z przysługujących im 
praw nawet poza granicami UE;

22. uważa, że planując działania w tej dziedzinie, UE powinna ustalić kryteria oceny 
proporcjonalności i konieczności ograniczania praw podstawowych;

Solidarna Europa

23. podkreśla, że podstawą polityki integracyjnej, imigracyjnej i azylowej powinno być pełne 
poszanowanie praw podstawowych, a prawo wspólnotowe powinno być zgodne z 
międzynarodowymi instrumentami prawnymi w tej dziedzinie, aby zapewnić jednolite 
podejście i planować spójne działania nie tylko w walce z nielegalną imigracją, lecz 
również z myślą o pomocy uchodźcom znajdującym się w trudnej sytuacji;

24. wzywa państwa członkowskie do aktywnego i pełnego zaangażowania się we współpracę 
w ramach mechanizmu wewnętrznego przesiedlania;
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25. w związku z tym wzywa do szybkiego sformalizowania systemu „obowiązkowej i 
nieodwołalnej solidarności” oraz ściślejszej współpracy ze strony krajów trzecich, 
zgodnie z postanowieniami traktatów;

26. wzywa do przyjęcia kompleksowego projektu określającego ogólne cele i kształt strategii 
UE w dziedzinie zintegrowanego zarządzania granicami;

27. nalega, aby nie wprowadzać nowych instrumentów ani systemów, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą w pełni funkcjonować i gwarantować bezpieczeństwa i 
niezawodności, oraz wzywa do dogłębnej oceny konieczności i proporcjonalności 
nowych instrumentów dotyczących takich kwestii jak system wjazdu/wyjazdu, program 
rejestracji podróżnych i system uprzednich zezwoleń na podróż;

28. uważa, że Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) stanowi istotny 
instrument w ramach globalnej strategii UE w zakresie imigracji oraz popiera dokonanie 
przeglądu jej mandatu – odnosi się to również do jasnych ram regulujących działania 
dotyczące powrotów, tak aby spełniały one międzynarodowe standardy w zakresie praw 
człowieka – w celu wzmocnienia jej roli;

29. przypomina o absolutnej konieczności, jaką jest dla agencji FRONTEX możliwość 
liczenia na dyspozycyjność środków udostępnianych jej przez państwa członkowskie 
zarówno w przypadku koordynacji jednorazowych wspólnych operacji, jak i stałych 
zadań;

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych w odniesieniu do rodzin, 
obywateli i przedsiębiorstw

Łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw

30. uważa, że priorytety w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych 
muszą się koncentrować w głównej mierze na zaspokajaniu potrzeb poszczególnych 
obywateli i przedsiębiorstw przy jednoczesnym ciągłym upraszczaniu mechanizmów 
wymierzania sprawiedliwości i tworzeniu jaśniejszych i przystępniejszych procedur;
wyrażając uznanie dla decyzji Komisji w sprawie przedstawienia wniosku dotyczącego 
testamentów i dziedziczenia oraz zielonej księgi w sprawie małżeńskich ustrojów 
majątkowych w sytuacji separacji i rozwodu, wzywa w tym celu do:

– dalszych wysiłków na rzecz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów 
zwłaszcza w celu poprawy dostępu konsumentów do wymiaru 
sprawiedliwości; podkreśla, że mechanizmy dochodzenia roszczeń zbiorowych 
na szczeblu Wspólnoty nie mogą powodować niepotrzebnej fragmentacji 
krajowego prawa proceduralnego;

– przedłożenia wniosków w sprawie prostego i autonomicznego europejskiego 
systemu zajmowania rachunków bankowych i tymczasowej blokady środków 
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na rachunkach bankowych, wzajemnego uznawania i wykonywania aktów 
urzędowych, propozycji przepisów wypełniających luki pozostawione przez 
rozporządzenie Rzym II1 dotyczące dóbr osobistych i zniesławienia, 
ostatecznego rozwiązania problemu porozumień dwustronnych dotyczących 
jurysdykcji oraz uznawania i egzekwowania orzeczeń sądowych, a także 
przepisów wypełniających lukę w dziedzinie prawa o spółkach, na którą 
zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości, wniosku w sprawie ochrony osób 
dorosłych wymagających opieki oraz wniosku w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego prawa właściwego dla spraw małżeńskich i dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, którego przyjęcie w razie konieczności 
miałoby miejsce w ramach ściślejszej współpracy;

– szczegółowego rozważenia pewnej formy wspólnotowych środków 
tymczasowych ponad te, które mogą zasądzić sądy krajowe, rozważenia 
sprawy odbiegających od siebie krajowych podejść prawnych do kwestii 
zachowywania tytułów i innych podobnych mechanizmów, uznawania 
międzynarodowych adopcji oraz szeroko pojętej kwestii wzajemnego 
uznawania krajowych aktów stanu cywilnego;

– przeanalizowania zasad praktycznego stosowania wielu przepisów prawnych 
przyjętych dotychczas w zakresie europejskiego postępowania cywilnego w 
celu wprowadzenia – w miarę możliwości – uproszczeń i skodyfikowania ich 
w jednym instrumencie łączącym wszystkie przepisy wspólnotowe przyjęte w 
tej dziedzinie;

Czerpanie maksymalnych korzyści z jednolitego rynku dzięki europejskiemu prawu 
umownemu

31. wzywa Komisję do intensywniejszej pracy w dziedzinie europejskiego prawa umownego 
w oparciu o akademicki projekt wspólnych ram odniesienia oraz do pełnego 
zaangażowania Parlamentu w otwarty i demokratyczny proces, który musi doprowadzić 
do przyjęcia wspólnych politycznych ram odniesienia; podkreśla, że polityczne wspólne 
ramy odniesienia powinny wyłonić opcjonalny i dający się bezpośrednio stosować 
instrument umożliwiający stronom umowy, m.in. przedsiębiorstwom i konsumentom, 
swobodny wybór europejskiego prawa umownego będącego podstawą zawieranej przez 
nie transakcji;

Zwalczanie przestępczości przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw obywateli

Priorytety wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

32. wzywa do utworzenia w UE przestrzeni wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w 
oparciu o poszanowanie praw podstawowych, czemu ma służyć:

 ambitny instrument prawny dotyczący zabezpieczeń proceduralnych w 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s.40).
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postępowaniach karnych, opierający się na domniemaniu niewinności i umożliwiający 
skuteczne wykorzystanie prawa do obrony;

 szerokie ramy prawne zapewniające ofiarom przestępstw jak najpełniejszą ochronę, w 
tym odpowiednie odszkodowanie i ochronę świadków,

 minimalne normy w zakresie warunków panujących w więzieniach i aresztach oraz 
ogólny wykaz praw więźniów w UE;

 kompleksowy instrument prawny w zakresie zdobywania i dopuszczalności dowodów 
w postępowaniach karnych;

Spójna wielopoziomowa strategia bezpieczeństwa

33. uważa, że dalsze działania przeciwko przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi 
powinny w większym stopniu uwzględniać ochronę praw podstawowych oraz 
gwarantować odpowiednią ochronę świadków i zachęty dla osób gotowych do 
współpracy mającej na celu rozbicie siatek terrorystycznych, jak również obejmować 
strategie prewencyjne i integracyjne skierowane w szczególności do osób należących do 
kategorii wysokiego ryzyka;

34. wzywa do corocznego publikowania obszernego sprawozdania na temat przestępczości w 
UE łączącego w sobie sprawozdania dotyczące poszczególnych obszarów, takich jak 
ocena zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej czy roczne sprawozdanie 
Eurojustu, a także podkreśla potrzebę interdyscyplinarnego podejścia i kompleksowej 
strategii zapobiegania przestępstwom, takim jak przemyt osób i przestępstwa w 
cyberprzestrzeni, oraz walki z nimi;

35. wzywa do pilnego opracowania wszechstronnej europejskiej strategii bezpieczeństwa w 
oparciu o plany bezpieczeństwa państw członkowskich, zasadę zwiększonej solidarności 
i obiektywną ocenę wartości dodanej, jaką przynoszą agencje i sieci UE oraz wymiana 
informacji; wraz z parlamentami krajowymi zamierza dokładnie monitorować wszelką 
działalność Rady w kontekście współpracy operacyjnej w dziedzinie wewnętrznego 
bezpieczeństwa UE;

Organy operacyjne i agencje

36. przywiązuje duże znaczenie do Eurojustu i Europolu i zobowiązuje się do pełnego 
udziału – wraz z parlamentami krajowymi – w określaniu, ocenie i kontroli ich 
działalności;

37. wzywa do ściślejszej i dogłębniejszej współpracy między organami administracji 
krajowej, agencjami europejskimi i wspólnymi zespołami operacyjnymi w ramach 
wyspecjalizowanych sieci (takich jak system informacyjny Schengen II – SIS, system 
informacji wizowej, system informacji celnej i sieci sądowe) oraz do współpracy między 
służbami wywiadowczymi i policyjnymi na szczeblu krajowym i europejskim w ramach 
przeciwdziałania terroryzmowi i walki z przestępczością zorganizowaną;

Tworzenie „europejskiej kultury sądowniczej”

38. wzywa do utworzenia europejskiej kultury sądowniczej obejmującej wszystkie aspekty 
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prawa; w związku z powyższym zauważa, że:

– Europejska Sieć Prezesów Sądów Najwyższych, Europejska Sieć Rad Sądownictwa, 
Zrzeszenie Rad Stanu i Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego, sieć 
Eurojustice obejmująca prokuratorów generalnych, wyżsi urzędnicy sądowi i 
prawnicy mają wiele do zaoferowania, koordynując i promując szkolenia zawodowe 
dla sędziów i działając na rzecz wzajemnego zrozumienia systemów prawnych innych 
państw członkowskich oraz ułatwiając rozwiązywanie transgranicznych sporów i 
problemów, a ich działalność należy wspierać i odpowiednio finansować; musi to 
prowadzić do w pełni finansowanego planu europejskich szkoleń sądowych, 
opracowanego wespół ze wspomnianymi powyżej sieciami sądowymi oraz europejską 
siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości;

– muszą istnieć strategie polityczne mające na celu rozwijanie zrozumienia i wspólnej 
wiedzy na temat zagranicznego prawa, aby w ten sposób zapewnić wyższy stopień 
pewności prawnej i wzmocnić wzajemne zaufanie tak ważne dla wzajemnego 
uznawania; strategie te muszą umożliwiać wymianę doświadczeń, wymiany, wizyty, 
informacje i kursy dla prawników i sędziów, a także stworzenie przez organizacje 
branżowe wspólnego systemu ośrodków i kredytów szkoleniowych dla prawników w 
połączeniu z siecią instytucji zajmujących się szkoleniami z dziedziny prawa w całej 
UE, których akredytacja pozwalałaby im na organizację kursów zapoznawczych z 
prawa krajowego dla prawników i sędziów;

E-prawo w służbie obywateli, prawników i sędziów

39. wzywa do podejmowania większych wysiłków na rzecz wprowadzenia e-prawa na 
szczeblu wspólnotowym w celu ułatwienia obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, a także uważa, że:

– państwa członkowskie współpracujące ze sobą w ramach projektów dwustronnych 
powinny zadbać o to, aby istniała możliwość wykorzystania wyników ich pracy na 
szczeblu wspólnotowym w celu uniknięcia zbędnego powielania tych samych 
czynności;

– istniejące przepisy wspólnotowe w dziedzinie prawa cywilnego, a zwłaszcza prawa 
proceduralnego, należy w większym stopniu przystosować do korzystania z 
technologii informacyjnych, w szczególności w odniesieniu do europejskiego nakazu
zapłaty i postępowania w sprawie drobnych roszczeń, przepisów dotyczących 
gromadzenia dowodów w postępowaniu cywilnym1 i alternatywnego rozstrzygania 
sporów, podejmując jednocześnie działania w zakresie dokumentów elektronicznych i 
przejrzystości majątku dłużników; celem powinny być prostsze, tańsze i szybsze 
postępowania cywilne w sprawach transgranicznych;

– należy w dalszym ciągu unowocześniać takie instrumenty jak europejski system 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami 
państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 
27.6.2001, s. 1).
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przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz SIS;

Sprawy pilne

40. wzywa do stopniowego połączenia w jedną całość ok. 1 200 różnych środków przyjętych 
w zakresie PWBS od 1993 r. przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych zadań i nowej 
roli UE, a także nowych ram prawnych wynikających z traktatu z Lizbony; prace w tym 
zakresie należy rozpocząć w porozumieniu z Parlamentem Europejskim od obszarów 
uważanych za priorytetowe;

41. jest zdania, że w przypadkach, w których procedurę legislacyjną wszczęto w oparciu o 
postanowienia traktatu z Nicei przewidujące zwykłe konsultacje z Parlamentem, tak jak 
ma to miejsce w licznych dziedzinach związanych z PWBS, a Parlament przedstawił 
swoją opinię, procedurę legislacyjną należy rozpocząć od nowa w pierwszym czytaniu w 
oparciu o traktat z Lizbony, aby Parlament miał możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska ze znajomością przysługujących mu praw; 

42. zastrzega sobie prawo przedstawienia dodatkowych szczegółowych propozycji po 
konsultacjach w sprawie programu działań legislacyjnych;

o
o      o

43. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.


