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Poprawka 55
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(1) Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(1) Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości przy 
poszanowaniu europejskiej Karty praw 
podstawowych oraz konstytucyjnych zasad 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. it

Poprawka 56
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(1a) Europejska konwencja praw 
człowieka (EKPC) oraz orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
pomogły określić i podwyższyć standardy 
w zakresie praw człowieka, w tym prawa 
do rzetelnego procesu sądowego 
w Europie. Traktaty i karta nadają 
specjalną rolę mechanizmowi konwencji, 
co przewiduje art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej, który mówi o przystąpieniu 
UE do konwencji i uznaje prawa 
podstawowe zawarte w konwencji jako 
ogólne zasady prawa Unii, oraz art. 52 
karty, który gwarantuje jednolitą 
wykładnię tych praw zarówno 
w przypadku karty, jak i konwencji.

Or. en
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Poprawka 57
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(2) Art. 82 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje, że współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
w Unii opiera się na zasadzie wzajemnego 
uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, 
która to zasada jest od czasu posiedzenia 
Rady Europejskiej w Tampere w dniach 
15–16 października 1999 r. powszechnie 
określana kamieniem węgielnym 
współpracy wymiarów sprawiedliwości 
w sprawach karnych w Unii.

(2) Art. 82 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje, że współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
w Unii opiera się na zasadzie wzajemnego 
uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, 
która to zasada jest od czasu posiedzenia 
Rady Europejskiej w Tampere w dniach 
15–16 października 1999 r. powszechnie 
określana kamieniem węgielnym 
współpracy wymiarów sprawiedliwości 
w sprawach karnych w Unii. Nie 
kwestionuje się pozytywnych skutków 
i istotnej roli zasady wzajemnego 
uznawania, lecz ma ona być stosowana 
w niezharmonizowanych dziedzinach 
prawnych, w których występują różne 
tradycje prawne i systemy postępowania 
karnego, w związku z czym może 
skutkować anomaliami prawnymi ze 
szkodą dla praw osób podejrzanych, jak 
pokazuje doświadczenie uzyskane podczas 
stosowania europejskiego nakazu 
aresztowania. Konieczne jest 
ustanowienie środków umożliwiających 
sądowi krajowemu znaczącą interwencję 
w sprawach, w których mogą pojawić się 
takie anomalie. Ponadto stosowanie 
koncepcji wzajemnego uznawania musi 
również gwarantować prawa podstawowe 
przewidziane w karcie oraz europejskiej 
konwencji praw człowieka.

Or. en

Poprawka 58
Rosario Crocetta
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Projekt dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(2) Art. 82 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje, że współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
w Unii opiera się na zasadzie wzajemnego 
uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, 
która to zasada jest od czasu posiedzenia 
Rady Europejskiej w Tampere w dniach 
15–16 października 1999 r. powszechnie 
określana kamieniem węgielnym 
współpracy wymiarów sprawiedliwości 
w sprawach karnych w Unii.

(2) Art. 82 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje, że współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych w 
Unii opiera się na zasadzie wzajemnego 
uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, 
która to zasada jest od czasu posiedzenia 
Rady Europejskiej w Tampere w dniach 
15–16 października 1999 r. powszechnie 
określana kamieniem węgielnym 
współpracy wymiarów sprawiedliwości w 
sprawach karnych w Unii, zgodnie z 
europejską Kartą praw podstawowych 
oraz zasadami konstytucyjnymi państw 
członkowskich zaangażowanych w dany 
europejski nakaz dochodzeniowy.

Or. it

Poprawka 59
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(2 a) Odmowa europejskiego nakazu 
dochodzeniowego przez państwo 
wykonujące nie może być motywowana 
różnicami istniejącymi między własnym 
ustawodawstwem a ustawodawstwem 
państwa wydającego nakaz, a tylko 
sprzecznością europejskiego nakazu 
dochodzeniowego z europejską Kartą 
praw podstawowych oraz zasadami 
konstytucyjnymi państwa wykonującego.

Or. it
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Poprawka 60
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(2a) Współpraca wymiarów 
sprawiedliwości opiera się na wzajemnym 
zaufaniu do systemu sądowego drugiej 
strony, co wymaga dobrze działającego, 
niezależnego i bezstronnego systemu 
sądowego bez żadnych ingerencji 
politycznych we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 61
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(2a) Pomiędzy państwami członkowskimi 
występują znaczne różnice pod względem 
konstytucyjnym i prawnym, a zwłaszcza 
pod względem roli prokuratorów oraz 
dopuszczalności materiału dowodowego, 
który musi zostać nieodzownie 
uwzględniony w europejskim nakazie 
dochodzeniowym. W związku z tym 
europejski nakaz dochodzeniowy nie może 
pomijać tych różnic, określając mniejsze 
wymagania, niż jest to konieczne 
w państwach wykonujących, a możliwość 
naruszenia praw podstawowych lub 
krajowych zasad konstytucyjnych 
w zaangażowanych państwach 
członkowskich musi stanowić dodatkową 
podstawę odmowy.

Or. en
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Poprawka 62
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(12) Aby współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych była 
skuteczna, należy ograniczyć możliwość 
odmowy uznania lub wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
jak również możliwość odroczenia jego 
wykonania.

skreślony

Or. en

Poprawka 63
Anna Hedh

Projekt dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12a) Powinna istnieć możliwość odmowy 
uznania lub wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego w przypadku, 
gdy jego uznanie lub wykonanie 
w państwie wykonującym skutkowałoby 
naruszeniem immunitetu lub przywileju 
w tym państwie. Nie istnieje wspólna 
definicja, czym jest immunitet lub 
przywilej w Unii Europejskiej, a zatem 
dokładne określenie tych terminów 
pozostawia się przepisom prawa 
krajowego, które mogą zawierać środki 
ochronne mające zastosowanie do 
zawodów medycznych i prawnych, lecz nie 
powinny być interpretowane w sposób 
pozostający w sprzeczności z obowiązkiem 
uchylenia pewnych podstaw odmowy 
zawartych w art. 7 protokołu z 2001 r. do 
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Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej 
w sprawach karnych między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej z 2000 r. 
Pojęcia te mogą również obejmować 
zasady dotyczące wolności prasy oraz 
wolności wypowiedzi w innych mediach, 
chociaż nie są one zazwyczaj uznawane za 
przywilej ani immunitet.

Or. en

Poprawka 64
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(13a) Dane osobowe przetwarzane 
w związku z wprowadzaniem w życie 
niniejszej dyrektywy będą chronione 
zgodnie z odpowiednimi instrumentami, 
w tym z zasadami Konwencji Rady Europy 
z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych, jak 
również na podstawie dodatkowych 
zabezpieczeń przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie zgodnie z art. 23 Konwencji 
o wzajemnej pomocy w sprawach karnych 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r.

Or. en

Poprawka 65
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)
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Tekst inicjatywy Poprawka

(13a) Środki odwoławcze od 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
powinny być co najmniej takie same jak 
środki odwoławcze od danego środka 
dochodzeniowego przysługujące 
w sprawach krajowych. Zgodnie ze swoim 
prawem krajowym państwa członkowskie 
powinny zapewnić możliwość stosowania 
tych środków odwoławczych 
i bezzwłocznie informować 
zainteresowane strony o możliwościach 
i metodach odwoławczych. 
W przypadkach, w których 
zainteresowana strona w wykonującym 
państwie członkowskim zgłosi sprzeciw co 
do europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, organ wydający zbada, 
czy istnieją powody nieuznania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
na przykład z powodu braku 
proporcjonalności lub z powodu 
naruszenia praw człowieka, i wskazane 
jest przekazanie takich informacji 
organowi wydającemu oraz należyte 
poinformowanie o tym zainteresowanej 
strony. Osobom, których dotyczy 
europejski nakaz dochodzeniowy, należy 
zapewnić prawo do informacji i dostęp do 
sądu. Prawo do obrony stanowi część 
prawa do rzetelnego procesu (art. 47 i 48 
karty) na wszystkich etapach 
postępowania.

Or. en

Poprawka 66
Anna Hedh

Projekt dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)
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Tekst inicjatywy Poprawka

(13a) Środki odwoławcze od 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
powinny być co najmniej takie same jak 
środki odwoławcze od danego środka 
dochodzeniowego przysługujące 
w sprawach krajowych. Zgodnie ze swoim 
prawem krajowym państwa członkowskie 
powinny zapewnić możliwość stosowania 
tych środków odwoławczych 
i w odpowiednim terminie informować 
zainteresowane strony o możliwościach 
i metodach odwoławczych. 
W przypadkach, w których 
zainteresowana strona w wykonującym 
państwie członkowskim zgłasza sprzeciw 
co do europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w odniesieniu do 
bardziej merytorycznych podstaw jego 
wydania, takie informacje należy 
przekazać organowi wydającemu 
i odpowiednio poinformować 
zainteresowaną stronę. Osobom, których 
dotyczy europejski nakaz dochodzeniowy, 
należy zapewnić prawo do informacji 
i dostęp do sądu. Prawo do obrony 
stanowi część prawa do rzetelnego 
procesu (art. 47 i 48 karty) na wszystkich 
etapach postępowania.

Or. en

Poprawka 67
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(13 a) Aby europejskie nakazy 
dochodzeniowe były wykonalne w krajach, 
które nie dysponują dużymi zasobami 
finansowymi i dochodzeniowymi, w 
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przypadku braku takich środków wydatki 
związane z wykonaniem europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, zazwyczaj 
ponoszone przez państwo wykonujące, 
mogą być poniesione bezpośrednio przez 
państwo wydające europejski nakaz 
dochodzeniowy. Państwa członkowskie 
mogą także zawierać porozumienia, 
ogólne lub szczególne, które umożliwią im 
kompensowanie ponoszonych kosztów za 
pośrednictwem rachunków 
rozliczeniowych.

Or. it

Poprawka 68
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(14) Europejski nakaz dochodzeniowy 
zapewnia istnienie jednego systemu 
uzyskiwania materiału dowodowego. Do 
niektórych rodzajów czynności 
dochodzeniowych, które powinny zostać 
objęte tym nakazem - takich jak 
tymczasowe przekazanie osób 
pozbawionych wolności, przesłuchania 
metodą tele- lub wideokonferencji, 
uzyskiwanie informacji o rachunkach lub 
operacjach bankowych czy stosowanie 
przesyłek niejawnie nadzorowanych -
potrzebne są jednak dodatkowe przepisy. 
Czynności dochodzeniowe, które wiążą się 
z bieżącym, stałym lub czasowym 
gromadzeniem materiału dowodowego, są 
co prawda objęte europejskim nakazem 
dochodzeniowym, ale do ich wykonania 
należy pozostawić organowi 
wykonującemu swobodę z uwagi na 
różnice w krajowych systemach prawnych 
państw członkowskich.

(14) Europejski nakaz dochodzeniowy 
zapewnia istnienie jednego systemu 
uzyskiwania materiału dowodowego. Do 
niektórych rodzajów czynności 
dochodzeniowych, które powinny zostać 
objęte tym nakazem – takich jak 
tymczasowe przekazanie osób 
pozbawionych wolności, przesłuchania 
metodą tele- lub wideokonferencji, 
uzyskiwanie informacji o rachunkach lub 
operacjach bankowych – potrzebne są 
jednak dodatkowe przepisy. Czynności 
dochodzeniowe, które wiążą się 
z bieżącym, stałym lub czasowym 
gromadzeniem materiału dowodowego, są 
co prawda objęte europejskim nakazem 
dochodzeniowym, ale do ich wykonania 
należy pozostawić organowi 
wykonującemu swobodę z uwagi na 
różnice w krajowych systemach prawnych 
państw członkowskich.



PE480.869v01-00 12/84 AM\891612PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 69
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14a) Niniejsza dyrektywa określa zasady 
przeprowadzania – na wszystkich etapach 
postępowania karnego, w tym na etapie 
procesu – czynności dochodzeniowej, 
w razie potrzeby z udziałem danej osoby, 
w celu zbierania dowodów. Na przykład 
europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać w celu tymczasowego przekazania 
tej osoby państwu wydającemu lub w celu 
przeprowadzenia przesłuchania drogą 
wideokonferencji. Jednakże jeżeli osoba ta 
ma zostać przekazana innemu państwu 
członkowskiemu dla celów postępowania 
karnego, łącznie z postawieniem tej osoby 
przed sądem w celu oczekiwania na 
proces, europejski nakaz aresztowania 
powinien zostać wydany zgodnie z decyzją 
ramową Rady 2002/584/WSiSW.

Or. en

Poprawka 70
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14b) Z myślą o proporcjonalnym 
wykorzystywaniu europejskich nakazów 
aresztowania do celów postępowania 
karnego organy sądowe powinny 
rozważyć, czy wydanie europejskiego 
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nakazu dochodzeniowego w celu 
przesłuchania osoby podejrzanej lub 
oskarżonej drogą wideokonferencji może 
służyć jako skuteczna alternatywa.

Or. en

Poprawka 71
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 c preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14c) Europejski nakaz dochodzeniowy 
może być wydany w celu uzyskania 
informacji dowodowych dotyczących 
dowolnego rodzaju rachunków 
posiadanych w dowolnym banku lub 
pozabankowej instytucji finansowej przez 
osobę objętą postępowaniem karnym. 
Możliwość ta ma być rozumiana szeroko 
jako obejmująca nie tylko osoby 
podejrzane lub oskarżone, ale także 
wszystkie inne osoby, w odniesieniu do 
których w toku postępowania karnego 
takie informacje zostaną uznane za 
konieczne przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 72
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 d preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14d) Jeżeli w niniejszej dyrektywie czyni 
się odniesienie do instytucji finansowych, 
termin ten należy rozumieć zgodnie 
z odpowiednimi definicjami podanymi 
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w art. 3 dyrektywy 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu1.
_______________
1Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.15.

Or. en

Poprawka 73
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 e preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(14e) Kiedy europejski nakaz 
dochodzeniowy zostaje wydany w celu 
uzyskania „szczegółowych danych” 
o konkretnym rachunku, należy przez to 
rozumieć, że „szczegółowe dane” 
obejmują co najmniej imię 
i nazwisko/nazwę i adres posiadacza 
rachunku, informacje o wszelkich 
pełnomocnictwach udzielonych do danego 
rachunku oraz wszelkie inne szczegóły lub 
dokumenty dostarczone przez posiadacza
rachunku w momencie otwierania 
rachunku i znajdujące się nadal 
w posiadaniu banku.

Or. en

Poprawka 74
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 14 f preambuły (nowy)
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Tekst inicjatywy Poprawka

(14f) Ze względu na swój zakres niniejsza 
dyrektywa dotyczy środków tymczasowych 
wyłącznie w celu zbierania dowodów. 
W związku z tym należy podkreślić, że 
każda pozycja, w tym aktywa finansowe, 
może w toku postępowania karnego 
podlegać różnym środkom tymczasowym 
nie tylko z myślą o zbieraniu dowodów, 
ale również z myślą o konfiskacie. Należy 
uznać, że rozróżnienie pomiędzy tymi 
dwoma celami środków tymczasowych nie 
zawsze jest oczywiste i że cel danego 
środka tymczasowego może ulec zmianie 
w toku postępowania. Z tego względu 
przyszłe działania muszą utrzymać 
sprawne powiązania wzajemne między 
poszczególnymi instrumentami mającymi 
zastosowanie w tej dziedzinie. Ponadto 
z tego samego względu w gestii organu 
wydającego należy pozostawić ocenę tego, 
czy dana pozycja ma zostać wykorzystana 
jako dowód, a tym samym być 
przedmiotem europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.

Or. en

Poprawka 75
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(17a) Dane osobowe przetwarzane 
w związku z wdrażaniem niniejszej 
dyrektywy powinny być chronione zgodnie 
z przepisami określonymi w decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 
27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych 
w ramach współpracy policyjnej i sądowej 
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w sprawach karnych1. Dowody 
zgromadzone na mocy europejskiego 
nakazu dochodzeniowego nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów niż 
zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie 
lub ściganie przestępstw czy wykonywanie 
sankcji karnych i korzystanie z prawa do 
obrony.

_______________
1Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Poprawka 76
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie modyfikuje 
obowiązku poszanowania praw 
podstawowych i zasad prawnych 
określonych w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej ani nie wpływa na żadne 
obowiązki ciążące w tym względzie na 
organach wymiaru sprawiedliwości. 
Niniejsza dyrektywa nie obliguje też 
państw członkowskich do podjęcia 
jakichkolwiek środków sprzecznych z ich 
zasadami konstytucyjnymi w zakresie 
wolności stowarzyszania się, wolności 
prasy czy wolności wypowiedzi w innych 
mediach.

3. Niniejsza dyrektywa nie modyfikuje 
obowiązku poszanowania praw 
podstawowych i zasad prawnych 
określonych w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej, ani też prawa do obrony 
(w tym dostępu do adwokata na 
wszystkich etapach postępowania), 
skutecznego środka prawnego i dostępu 
do niezawisłego i bezstronnego sądu na 
mocy art. 47 i 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Przedmiotowa dyrektywa nie wpływa na
żadne obowiązki ciążące w tym względzie 
na organach wymiaru sprawiedliwości. 
Niniejsza dyrektywa nie obliguje też 
państw członkowskich do podjęcia 
jakichkolwiek środków sprzecznych z ich 
zasadami konstytucyjnymi w zakresie 
wolności stowarzyszania się, wolności 
prasy czy wolności wypowiedzi w innych 
mediach.

Or. en
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Poprawka 77
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst inicjatywy Poprawka

(i) sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora właściwego w danej sprawie; 
lub

(i) sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora właściwego w danej sprawie 
i działającego z pełną niezawisłością 
i bezstronnością; lub

Or. en

Poprawka 78
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst inicjatywy Poprawka

(i) sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora właściwego w danej sprawie;
lub

(i) sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora właściwego w danej sprawie, 
lub każdy inny organ wymiaru 
sprawiedliwości określony przez państwo 
wydające i w danym przypadku 
wypełniający swoją funkcję organu 
dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym lub wydający europejski nakaz 
dochodzeniowy na wniosek 
przedstawiciela pozwanego o
przeprowadzenie czynności 
dochodzeniowych w celu obrony przed 
postawionymi zarzutami; organ ten jest 
właściwy, by nakazać gromadzenie 
materiału dowodowego zgodnie z prawem 
krajowym;

Or. nl
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Poprawka 79
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst inicjatywy Poprawka

(ii) każdy inny organ wymiaru 
sprawiedliwości określony przez państwo 
wydające i w danym przypadku 
wypełniający swoją funkcję organu 
dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym, który jest właściwy, by nakazać 
gromadzenie materiału dowodowego 
zgodnie z prawem krajowym,

skreślony

Or. nl

Poprawka 80
Anna Hedh

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst inicjatywy Poprawka

(ii) każdy inny organ wymiaru 
sprawiedliwości określony przez państwo 
wydające i w danym przypadku 
wypełniający swoją funkcję organu 
dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym, który jest właściwy, by nakazać 
gromadzenie materiału dowodowego 
zgodnie z prawem krajowym,

(ii) każdy inny kompetentny organ 
określony przez państwo wydające 
i w danym przypadku wypełniający swoją 
funkcję organu dochodzeniowego 
w postępowaniu karnym, który jest 
właściwy, by nakazać gromadzenie 
materiału dowodowego zgodnie z prawem 
krajowym;

Or. en

Poprawka 81
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)
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Tekst inicjatywy Poprawka

(ii) każdy inny organ wymiaru 
sprawiedliwości określony przez państwo 
wydające i w danym przypadku 
wypełniający swoją funkcję organu 
dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym, który jest właściwy, by nakazać 
gromadzenie materiału dowodowego 
zgodnie z prawem krajowym,

(ii) każdy inny właściwy organ określony 
przez państwo wydające i w danym 
przypadku wypełniający swoją funkcję 
organu dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym, który jest w danej sprawie 
właściwy, by nakazać gromadzenie 
materiału dowodowego zgodnie z prawem 
krajowym;

Or. it

Poprawka 82
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) „organ wykonujący” oznacza organ 
właściwy do uznania lub wykonania
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Organ 
wykonujący to organ, który w podobnej 
sprawie krajowej jest organem właściwym, 
by podjąć czynność dochodzeniową 
wskazaną w europejskim nakazie 
dochodzeniowym.

b) „organ wykonujący” oznacza organ 
właściwy do uznania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego i zapewnienia jego 
wykonania zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że organem wykonującym jest organ uznający europejski nakaz
dochodzeniowy, a nie organ przeprowadzający czynność, tj. wykonujący ją.

Poprawka 83
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst inicjatywy Poprawka

b) przechwycenie i natychmiastowe 
przesłanie przekazu telekomunikacyjnego, 
o czym jest mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) 
konwencji; oraz

skreślona

Or. it

Poprawka 84
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) przechwycenie i natychmiastowe 
przesłanie przekazu telekomunikacyjnego, 
o czym jest mowa w art. 18 ust. 1 lit. a)
konwencji; oraz

b) przechwycenie przekazu 
telekomunikacyjnego, o czym jest mowa 
w tytule III konwencji;

Or. en

Poprawka 85
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) przechwycenie przekazu 
telekomunikacyjnego, o czym jest mowa 
w art. 18 ust. 1 lit. b) konwencji, o ile 
czynności te dotyczą sytuacji, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) i c) oraz w art. 
20 tej konwencji.

skreślona

Or. it
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Poprawka 86
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2– litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) przechwycenie przekazu 
telekomunikacyjnego, o czym jest mowa 
w art. 18 ust. 1 lit. b) konwencji, o ile 
czynności te dotyczą sytuacji, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) i c) oraz w art. 
20 tej konwencji.

c) operacje pod przykryciem, o czym jest 
mowa w art. 14 konwencji;

Or. en

Poprawka 87
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ca) dostawy niejawnie nadzorowane 
określone w art. 12 Konwencji o pomocy 
prawnej w sprawach karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny zakres europejskiego nakazu dochodzeniowego jest bardzo szeroki i obejmuje 
wszystkie rodzaje czynności dochodzeniowych, nawet te najbardziej inwazyjne czy wrażliwe. 
W naszym odczuciu przechwycenie, dostawy niejawnie nadzorowane oraz operacje pod 
przykryciem nie powinny być objęte tym zakresem, zatem proponujemy ich usunięcie. 
Przechwytywanie wychodzi poza zakres pierwotnego tekstu Rady, a my usuwamy dwie 
pozostałe metody.

Poprawka 88
Cornelis de Jong
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Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ca) dostawy niejawnie nadzorowane, 
o których mowa w art. 12 Konwencji 
o pomocy prawnej w sprawach karnych 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 89
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

cb) operacje pod przykryciem określone 
w art. 14 Konwencji o pomocy prawnej 
w sprawach karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny zakres europejskiego nakazu dochodzeniowego jest bardzo szeroki i obejmuje 
wszystkie rodzaje czynności dochodzeniowych, nawet te najbardziej inwazyjne czy wrażliwe. 
W naszym odczuciu przechwycenie, dostawy niejawnie nadzorowane oraz operacje pod 
przykryciem nie powinny być objęte tym zakresem, zatem proponujemy ich usunięcie. 
Przechwytywanie wychodzi poza zakres pierwotnego tekstu Rady, a my usuwamy dwie 
pozostałe metody.

Poprawka 90
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie



AM\891612PL.doc 23/84 PE480.869v01-00

PL

Tekst inicjatywy Poprawka

Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać:

Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać w związku z już rozpoczętym 
postępowaniem karnym, które leży 
w kompetencji/ jurysdykcji trybunału 
karnego, zgodnie z prawem krajowym 
państwa wydającego.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zostaje zmieniony w celu doprecyzowania, że postępowanie karne musi już zostać 
wszczęte. Czynności dochodzeniowe nie mogą być prowadzone bez właściwego postępowania 
karnego. Postępowanie karne jest zawsze prowadzone w przypadku przestępstw, a nigdy 
w przypadku drobnych wykroczeń czy naruszeń prawa.

Poprawka 91
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) w odniesieniu do postępowania 
karnego, które wszczął organ wymiaru 
sprawiedliwości lub które może zostać 
wszczęte przed organem wymiaru 
sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo 
na mocy krajowego prawa państwa 
wydającego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Postępowanie karne musi już być wszczęte. Czynności dochodzeniowe nie mogą być 
prowadzone bez właściwego postępowania karnego.

Poprawka 92
Cornelis de Jong
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Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) na wniosek przedstawiciela 
podejrzanego lub aresztowanego o 
przeprowadzenie czynności 
dochodzeniowych, których żąda on w celu 
obrony przed postawionymi zarzutami;

Or. nl

Poprawka 93
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) w postępowaniu wszczętym przez 
organy administracyjne w związku 
z czynami, które są zagrożone karą na 
mocy prawa krajowego państwa 
wydającego, gdyż stanowią naruszenie 
przepisów prawa, w przypadku gdy 
wydana decyzja może skutkować 
wszczęciem postępowania przed sądem 
właściwym zwłaszcza w sprawach 
karnych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 



AM\891612PL.doc 25/84 PE480.869v01-00

PL

deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Poprawka 94
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1– litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) w postępowaniu wszczętym przez 
organy wymiaru sprawiedliwości 
w związku z czynami, które są zagrożone 
karą na mocy prawa krajowego państwa 
wydającego, gdyż stanowią naruszenie 
przepisów prawa, w przypadku gdy 
wydana decyzja może skutkować 
wszczęciem postępowania przed sądem 
właściwym zwłaszcza w sprawach 
karnych, oraz

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.
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Poprawka 95
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) w związku z postępowaniem, o którym 
mowa w lit. a), b) i c), odnoszącym się do 
przestępstwa lub naruszenie prawa, za 
które osoba prawna może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności lub 
ukarana w państwie wydającym.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o skreślenie lit. d): odpowiedzialność karna jest osobista i powinna być 
ponoszona przez osoby fizyczne. Osoba prawna sama w sobie nie powinna jako taka być 
odpowiedzialna w świetle prawa karnego. Powinna ona ponosić jedynie odpowiedzialność 
cywilną. Tylko przestępstwa zasługują na objęcie postępowaniem karnym.

Poprawka 96
Jan Philipp Albrecht

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Organ wydający wypełnia formularz 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
przedstawiony w załączniku A, podpisuje 
go i poświadcza prawdziwość zawartych 
w nim informacji.

1. Europejski nakaz dochodzeniowy jest 
wydawany na formularzu przedstawionym
w załączniku I do niniejszej dyrektywy.
Zawiera on w szczególności następujące 
informacje:
a) nazwę organu wydającego i/lub organu 
zatwierdzającego;
aa) przedmiot europejskiego nakazu 
dochodzeniowego oraz przyczynę jego 
wydania;
ab) posiadane niezbędne informacje 
dotyczące odnośnej osoby(osób);



AM\891612PL.doc 27/84 PE480.869v01-00

PL

ac) opis przestępstwa, które jest 
przedmiotem dochodzenia lub 
postępowania, oraz przepisy prawa 
karnego mające zastosowanie;
ad) opis żądanej(-ych) czynności 
dochodzeniowej(-ych) i dowody, które 
mają być uzyskane.

Or. en

Poprawka 97
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Europejski nakaz dochodzeniowy 
zostaje przetłumaczony przez właściwy 
organ państwa wydającego na język 
urzędowy lub jeden z języków urzędowych 
państwa wykonującego.
Formularz, o którym mowa w załączniku 
A, jest tłumaczony przez właściwy organ 
państwa wykonującego na język urzędowy 
lub jeden z języków urzędowych państwa 
wydającego.

Or. en

Poprawka 98
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Europejski nakaz dochodzeniowy 
sporządzony na formularzu podanym 
w załączniku A jest tłumaczony przez 
właściwy organ państwa wykonującego na 
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język urzędowy lub jeden z języków 
urzędowych państwa wydającego zgodnie 
z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to wzorowane jest na europejskim nakazie ochrony, który zawiera 
szczegółowe przepisy dotyczące tłumaczeń.

Poprawka 99
Jan Philipp Albrecht

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5a
Drobne wykroczenia

Jeżeli organ wykonujący ma powody 
sądzić, że:
a) czynność dochodzeniowa dotyczy 
wykroczenia, które mógłby uznać za 
drobne, lub
b) jest prawdopodobne, że ostateczna kara 
w tym przypadku może być bardzo 
niewielka,
organ wykonujący zasięga opinii organu 
wydającego w sprawie wagi 
przeprowadzenia danej czynności 
dochodzeniowej w konkretnym przypadku,
jeżeli takie wyjaśnienie nie zostało podane 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, 
lub jeżeli po otrzymaniu europejskiego 
nakazu dochodzeniowego organ 
wykonujący jest zdania, że w przypadku 
tego drobnego wykroczenia wykonanie 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
może nie być proporcjonalne. Po takiej 
konsultacji organ wydający może 
zadecydować o wycofaniu europejskiego 
nakazu dochodzeniowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł przyczynia się do tego, aby europejski nakaz dochodzeniowy był używany 
w sposób proporcjonalny, gdyż należy zapobiec nieproporcjonalnemu użyciu występującemu 
w kontekście europejskiego nakazu aresztowania.

Poprawka 100
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5a
Warunki te ocenia każdorazowo organ 
wydający. Jeżeli organ wykonujący ma 
powody sądzić, że:
a) dana czynność dochodzeniowa nie jest 
proporcjonalna lub
b) dotyczy wykroczenia, które mógłby 
uznać za drobne,
organ wykonujący zasięga opinii organu 
wydającego w sprawie wagi 
przeprowadzenia danej czynności 
dochodzeniowej w konkretnym przypadku, 
jeżeli takie wyjaśnienie nie zostało podane 
w europejskim nakazie dochodzeniowym. 
Po takiej konsultacji organ wydający 
może zadecydować o wycofaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Rada i sprawozdawca dodali art. 5a. Niniejsza poprawka wiąże się ze złożoną przez 
sprawozdawcę podobną poprawką (am 24), ale zawiera w sobie pojęcie drobnego 
wykroczenia, które to pojęcie może być różne od proporcjonalności.
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Poprawka 101
Nuno Melo

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5a
Warunki wydawania i przekazywania 

europejskiego nakazu dochodzeniowego
1. Europejski nakaz dochodzeniowy może 
zostać wydany wyłącznie w przypadku, 
w którym organ wydający jest przekonany, 
że spełnione zostały następujące warunki:
a) wydanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego jest konieczne 
i proporcjonalne do celu postępowania, 
o którym mowa w art. 4;
b) czynność dochodzeniowa wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym 
zostałaby zarządzona na takich samych 
warunkach jak w analogicznej sprawie 
krajowej.
2. Warunki te ocenia każdorazowo organ 
wydający.
3. Po ocenie zgodności z warunkami jego 
wydania europejski nakaz dochodzeniowy 
jest w razie potrzeby zatwierdzany, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, przez 
sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora przed przekazaniem go 
organowi wykonującemu.

Or. en

Uzasadnienie

W ujęciu systematycznym dyrektywa zawsze pozwala kontrolować wymóg proporcjonalności 
wobec państwa wydającego i wykonującego z wykorzystaniem art. 10.

Poprawka 102
Cornelis de Jong
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Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 5a
1. Europejski nakaz dochodzeniowy może 
zostać wydany wyłącznie w przypadku, 
w którym organ wydający jest przekonany, 
że spełnione zostały następujące warunki:
a) wydanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego jest konieczne 
i proporcjonalne do celu postępowania, 
o którym mowa w art. 4;
b) czynność dochodzeniowa wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym 
zostałaby zarządzona na takich samych 
warunkach jak w analogicznej sprawie 
krajowej.
2. Warunki te ocenia każdorazowo organ 
wydający. W wyjątkowych przypadkach są 
one oceniane przez organ wykonujący, 
jeżeli na podstawie jednoznacznych 
i obiektywnych dowodów można zasadnie 
sądzić, że czynności nie są proporcjonalne 
lub są w oczywisty sposób nieuzasadnione 
i nie mogą zostać przeprowadzone 
w sprawie krajowej w państwie 
wydającym.
3. Po ocenie zgodności z warunkami jego 
wydania europejski nakaz dochodzeniowy 
jest zatwierdzany, zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, przez sędziego, sąd, sędziego 
śledczego lub prokuratora przed 
przekazaniem go organowi 
wykonującemu.

Or. en

Poprawka 103
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst inicjatywy Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 2 lit. b) każde 
państwo członkowskie może wyznaczyć 
jeden organ centralny lub, jeśli jego system 
prawny przewiduje taką możliwość, 
większą ich liczbę do pomocy właściwym 
organom wymiaru sprawiedliwości. 
Państwo członkowskie może, jeżeli to 
konieczne z uwagi na strukturę jego 
własnego wymiaru sprawiedliwości, 
przydzielić swojemu(-im) organowi(-om) 
centralnemu(-ym) zadanie urzędowego 
przekazywania i odbioru europejskich 
nakazów dochodzeniowych, jak również 
prowadzenia dalszej korespondencji 
urzędowej w tym względzie.

2. Bez uszczerbku dla art. 2 lit. b) każde 
państwo członkowskie może wyznaczyć 
jeden organ centralny lub, jeśli jego system 
prawny przewiduje taką możliwość, 
większą ich liczbę do pomocy właściwym 
organom wymiaru sprawiedliwości. 
Państwo członkowskie może, jeżeli to 
konieczne z uwagi na strukturę jego 
własnego wymiaru sprawiedliwości, 
przydzielić swojemu(-im) organowi(-om) 
centralnemu(-ym) zadanie urzędowego 
przekazywania i odbioru europejskich 
nakazów dochodzeniowych, jak również 
prowadzenia dalszej korespondencji 
urzędowej w tym względzie. Członków 
przedmiotowego organu centralnego 
mianują organy złożone z sędziów, które 
wybierają ich w obrębie danej instancji 
sądowniczej. Organ taki, nie mając 
uprawnień śledczych, jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad poufności i 
obowiązku prowadzenia postępowania 
karnego, do czego są normalnie 
zobowiązani sędziowie śledczy przy 
wykonywaniu swoich obowiązków.

Or. it

Poprawka 104
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Jeżeli organ wydający tak postanowi, 
nakaz można przekazać za pośrednictwem 
zabezpieczonego systemu 
telekomunikacyjnego europejskiej sieci 
sądowej.

3. Jeżeli organ wydający tak postanowi, 
nakaz można przekazać za pośrednictwem 
zabezpieczonego systemu 
telekomunikacyjnego europejskiej sieci 
sądowej lub za pośrednictwem Eurojustu.

Or. it
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Poprawka 105
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Jeżeli organ wykonujący nie jest znany, 
organ wydający podejmuje wszelkie 
niezbędne działania, w tym za 
pośrednictwem punktów kontaktowych 
europejskiej sieci sądowej, by uzyskać 
odpowiednie informacje od państwa 
wykonującego.

4. Jeżeli organ wykonujący nie jest znany, 
organ wydający podejmuje wszelkie 
niezbędne działania, w tym za 
pośrednictwem Eurojustu i punktów 
kontaktowych europejskiej sieci sądowej, 
by uzyskać odpowiednie informacje od 
państwa wykonującego.

Or. it

Poprawka 106
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst inicjatywy Poprawka

6. Wszelkie trudności dotyczące 
przekazywania lub ustalania 
autentyczności dokumentów potrzebnych 
do wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego rozwiązuje się w drodze 
bezpośrednich kontaktów między 
zaangażowanym organem wydającym 
a zaangażowanym organem wykonującym 
lub, w stosownych przypadkach, przy 
udziale centralnych organów państw 
członkowskich.

6. Wszelkie trudności dotyczące 
przekazywania lub ustalania 
autentyczności dokumentów potrzebnych 
do wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego rozwiązuje się w drodze 
bezpośrednich kontaktów między 
zaangażowanym organem wydającym 
a zaangażowanym organem wykonującym 
lub, w stosownych przypadkach, przy 
udziale centralnych organów państw 
członkowskich. Organ wykonujący 
sprawdza autentyczność europejskiego 
nakazu dochodzeniowego oraz 
kompetencje organu wydającego.

Or. en



PE480.869v01-00 34/84 AM\891612PL.doc

PL

Poprawka 107
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst inicjatywy Poprawka

6. Wszelkie trudności dotyczące 
przekazywania lub ustalania 
autentyczności dokumentów potrzebnych 
do wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego rozwiązuje się w drodze 
bezpośrednich kontaktów między 
zaangażowanym organem wydającym a 
zaangażowanym organem wykonującym 
lub, w stosownych przypadkach, przy 
udziale centralnych organów państw 
członkowskich.

6. Wszelkie trudności dotyczące 
przekazywania lub ustalania 
autentyczności dokumentów potrzebnych 
do wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego rozwiązuje się w drodze 
bezpośrednich kontaktów między 
zaangażowanym organem wydającym a 
zaangażowanym organem wykonującym 
lub, w stosownych przypadkach, przy 
udziale centralnych organów państw 
członkowskich. W granicach swoich 
uprawnień Eurojust udziela pomocy we 
wszelkich kwestiach związanych z 
wydawaniem, przekazywaniem i 
wykonywaniem europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, aby ułatwić jego 
stosowanie.

Or. it

Poprawka 108
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Każdy uzupełniający europejski nakaz 
dochodzeniowy wymaga poświadczenia 
zgodnie z art. 5 oraz zatwierdzenia 
zgodnie z art. 5a.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy uzupełniający europejski nakaz dochodzeniowy musi być wystawiony według tych 



AM\891612PL.doc 35/84 PE480.869v01-00

PL

samych kryteriów, co pierwotny europejski nakaz dochodzeniowy.

Poprawka 109
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ wydający może zażądać, aby 
w wykonywaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego właściwym organom 
państwa wykonującego towarzyszył jako 
wsparcie jeden lub więcej organów 
państwa wydającego. Organ wykonujący 
spełnia to żądanie, pod warunkiem że taka 
pomoc nie jest sprzeczna z podstawowymi 
zasadami prawa państwa wykonującego.

3. Organ wydający może zażądać, aby 
w wykonywaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego właściwym organom 
państwa wykonującego towarzyszył jako 
wsparcie jeden lub więcej organów 
państwa wydającego. Organ wykonujący 
spełnia to żądanie, pod warunkiem że:

a) taka pomoc nie jest sprzeczna z prawem 
krajowym państwa wykonującego;

aa) taka pomoc nie szkodzi jego żywotnym 
interesom bezpieczeństwa narodowego; 
oraz
ab) pomoc organów państwa wydającego 
nie powoduje nadmiernych obciążeń dla 
zasobów państwa wykonującego.
Podczas wykonywania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego dla organów 
państwa wydającego obecnych w państwie 
wykonującym wiążące jest prawo państwa 
wykonującego. Nie mają one na 
terytorium państwa wykonującego 
żadnych uprawnień organów ścigania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, na jakich warunkach i przy jakich ograniczeniach prawnych urzędnicy 
z innego państwa członkowskiego mogą brać udział w dochodzeniach prowadzonych w innym 
państwie członkowskim i jaka jest tam ich sytuacja prawna.
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Poprawka 110
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) czynność dochodzeniowa wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym 
istnieje w prawie państwa wykonującego, 
ale jej użycie jest możliwe tylko 
w odniesieniu do danej listy lub kategorii 
przestępstw, która nie zawiera 
przestępstwa podanego w europejskim 
nakazie dochodzeniowym, lub

b) czynność dochodzeniowa wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym 
istnieje w prawie państwa wykonującego, 
ale nie jest dopuszczalna w analogicznej 
sprawie, lub

Or. en

Poprawka 111
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1– litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) czynność dochodzeniowa wybrana przez 
organ wykonujący będzie miała taki sam 
rezultat jak czynność wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, 
lecz przy użyciu łagodniejszych środków 
przymusu.

c) czynność dochodzeniowa wybrana przez 
organ wykonujący będzie miała taki sam 
rezultat jak czynność wskazana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, 
lecz przy użyciu mniej inwazyjnych
środków przymusu.

Or. en

Poprawka 112
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst inicjatywy Poprawka

2. Jeżeli organ wykonujący postanowi 
skorzystać z możliwości określonej w ust. 
1, informuje o tym najpierw organ 
wydający, tak by ten mógł ewentualnie 
zdecydować o wycofaniu europejskiego 
nakazu dochodzeniowego.

2. Jeżeli organ wykonujący postanowi 
skorzystać z możliwości określonej w ust. 
1, przy ewentualnej pomocy Eurojustu 
zasięga opinii organu wydającego w celu 
określenia środków alternatywnych, lepiej 
dostosowanych do danych okoliczności; 
po przeprowadzeniu takich konsultacji 
organ wykonujący informuje oficjalnie 
organ wydający, który może zdecydować o 
wycofaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.

Or. it

Poprawka 113
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 
czynność dochodzeniowa przewidziana 
w europejskim nakazie dochodzeniowym 
nie istnieje w prawie państwa 
wykonującego lub nie byłaby dostępna 
w analogicznej sprawie krajowej i gdy 
brak jest innej czynności dochodzeniowej, 
która miałaby ten sam skutek co żądana 
czynność, organ wykonujący musi 
powiadomić organ wydający, że udzielenie 
żądanej pomocy nie było możliwe.

Or. en

Poprawka 114
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst inicjatywy Poprawka

(-a a) europejski nakaz dochodzeniowy 
jest sprzeczny z europejską Kartą praw 
podstawowych oraz zasadami 
konstytucyjnymi państwa wykonującego.

Or. it

Poprawka 115

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

-ab) europejski nakaz dochodzeniowy 
odnosi się do faktów niestanowiących 
przestępstwa ani wykroczenia w świetle 
prawa krajowego państwa wykonującego, 
chyba że na warunkach i w przypadku 
przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 
2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW 
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania 
i procedury wydawania osób między 
państwami członkowskimi1, które nie 
podlegają kontroli podwójnej karalności 
czynu;
_______________
1 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest ustanowienie spójnego systemu w odniesieniu do podwójnej karalności czynu 
między dyrektywą w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego a obowiązującymi 
postanowieniami art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania. Państwa członkowskie nie powinny mieć żadnej kontroli nad podwójną 
karalnością czynu w odniesieniu do 32 przestępstw i warunków wymienionych we 
wspomnianych przepisach.
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Poprawka 116
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) europejski nakaz dochodzeniowy 
dotyczy okoliczności, które nie stanowią 
sankcji w odniesieniu do drobnych 
wykroczeń na mocy prawa krajowego 
państwa wykonującego;

Or. en

Poprawka 117
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) jeżeli została naruszona zasada 
niezawisłości i bezstronności sądu;

Or. en

Poprawka 118
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ab) jeżeli istnieje wyraźny dowód, że 
prawa podstawowe osoby objętej 
postępowaniem karnym nie były 
przestrzegane lub nie zostało przyznane 
prawo do dostępu do adwokata, a także -
w stosownych przypadkach – prawo do 
tłumaczenia ustnego;
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Or. en

Poprawka 119
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

da) jeżeli czyn będący przyczyną wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
nie stanowi przestępstwa w świetle prawa 
państwa wykonującego i jeżeli żądana 
czynność dochodzeniowa stanowi środek 
przymusu, także wtedy, gdy wymagałaby 
ona przeszukania lub zajęcia, 
przeprowadzenia obdukcji lub pobrania 
od danej osoby materiału biologicznego 
czy danych biometrycznych, takich jak 
próbka DNA lub odciski palców.

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się co do zaproponowanej przez sprawozdawcę nową strukturę i rozszerzone 
podstawy odmowy. Jednakże zgoda na podwójną karalność za wszystkie czyny skutkuje 
zbytnim ponownym osłabianiem współpracy sądowej. Podwójną karalność czynu powinno się 
sprawdzać tylko wtedy, jeśli żądana czynność dochodzeniowa stanowi środek przymusu.

Poprawka 120
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1 a. W przypadku sprzeczności z zasadami 
konstytucyjnymi państwa wykonującego 
można odwołać się od europejskiego 
nakazu dochodzeniowego do organu 
sądowego państwa wykonującego.
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Or. it

Poprawka 121
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1 b. Organ wykonujący nie może 
powoływać się na jakiekolwiek prawo 
sprzeciwu w stosunku do europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, jeżeli
dochodzenie jest wymagane z przyczyn 
powiązanych z przestępczością 
zorganizowaną, mafią i terroryzmem, 
chyba że europejski nakaz dochodzeniowy 
narusza europejską Kartę praw 
podstawowych lub zasady konstytucyjne 
państwa wykonującego.

Or. it

Poprawka 122
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst inicjatywy Poprawka

5. Jeżeli w określonym przypadku 
właściwy organ wykonujący nie ma 
praktycznej możliwości dochowania 
terminu określonego w ust. 3, informuje 
o tym niezwłocznie w dowolny sposób 
właściwy organ państwa wydającego, 
podając przyczyny opóźnienia 
i szacunkowy okres potrzebny na podjęcie 
decyzji. W takich przypadkach termin 
określony w ust. 3 można przedłużyć 
maksymalnie o 30 dni.

5. Gdy w określonym przypadku właściwy 
organ wykonujący nie ma praktycznej 
możliwości dotrzymania terminu 
określonego odpowiednio w ust. 3 lub 
konkretnej daty określonej w ust. 2, 
informuje o tym niezwłocznie w dowolny 
sposób właściwy organ państwa 
wydającego, podając przyczyny opóźnienia 
i szacunkowy okres potrzebny do podjęcia 
działania. W takich przypadkach termin 
określony w ust. 3 można przedłużyć 
maksymalnie o 30 dni.
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Or. en

Poprawka 123
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Organ wykonujący przekazuje państwu 
wydającemu bez zbędnej zwłoki materiał 
dowodowy uzyskany dzięki wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Jeżeli wystąpiono o to w europejskim 
nakazie dochodzeniowym i jeżeli 
możliwość taką dopuszcza prawo krajowe 
państwa wykonującego, materiał 
dowodowy przekazuje się bezpośrednio 
właściwym organom państwa wydającego, 
które pomagają w wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z art. 8 ust. 3.

1. Organ wykonujący przekazuje państwu 
wydającemu bez zbędnej zwłoki materiał 
dowodowy uzyskany lub będący już 
w posiadaniu właściwych władz państwa 
wykonującego dzięki wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Jeżeli wystąpiono o to w europejskim 
nakazie dochodzeniowym i jeżeli 
możliwość taką dopuszcza prawo krajowe 
państwa wykonującego, materiał 
dowodowy przekazuje się bezpośrednio 
właściwym organom państwa wydającego, 
które pomagają w wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z art. 8 ust. 3.

Or. en

Poprawka 124
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Organ wykonujący przekazuje państwu 
wydającemu bez zbędnej zwłoki materiał 
dowodowy uzyskany dzięki wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Jeżeli wystąpiono o to w europejskim 
nakazie dochodzeniowym i jeżeli 
możliwość taką dopuszcza prawo krajowe 
państwa wykonującego, materiał 

1. Organ wykonujący przekazuje państwu 
wydającemu bez zbędnej zwłoki materiał 
dowodowy uzyskany dzięki wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Jeżeli wystąpiono o to w europejskim 
nakazie dochodzeniowym, materiał 
dowodowy przekazuje się bezpośrednio 
właściwym organom państwa wydającego, 
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dowodowy przekazuje się bezpośrednio 
właściwym organom państwa wydającego, 
które pomagają w wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z art. 8 ust. 3.

które pomagają w wykonaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z art. 8 ust. 3.

Or. it

Poprawka 125
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Gdy przedmioty, dokumenty lub dane 
mają znaczenie także dla innych 
postępowań, organ wykonujący może, na 
wyraźny wniosek i po konsultacjach 
z organem wydającym, chwilowo 
przekazać materiał dowodowy pod 
warunkiem jego zwrotu do państwa 
wykonującego, gdy tylko przestanie on być 
potrzebny w państwie wydającym lub 
w każdym innym momencie uzgodnionym 
między właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 126
Nuno Melo

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 
sądem w państwie wydającym.

1. Zainteresowane strony, w tym osoby 
trzecie działające w dobrej wierze, mogą 
skorzystać ze środka odwoławczego od 
uznania i wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, w obronie 
uzasadnionych interesów, przed sądem 
w państwie wykonującym.
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1a. Merytoryczne podstawy wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
można kwestionować wyłącznie w drodze 
powództwa przed sądem w państwie 
wydającym.
1b. Jeżeli prawo do środka odwoławczego 
jest wykonywane na mocy ust. 1, o fakcie 
tym oraz o podstawach środka 
odwoławczego poinformowany zostaje 
organ wymiaru sprawiedliwości, aby mógł 
on wykonać swoje prawa procesowe.
1c. O ile nie dojdzie do zakwestionowania 
konieczności zapewnienia poufnego 
charakteru dochodzenia, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1, organy w państwie 
wydającym i państwie wykonującym 
udzielają zainteresowanym stronom 
odpowiednich i stosownych informacji 
w celu zagwarantowania możliwości 
skutecznego skorzystania z prawa do 
środka odwoławczego oraz prawa do 
wniesienia powództwa określonego 
w powyższych ustępach.
1d. Wniesiony środek ma ona jedynie 
skutek dewolutywny i nie zawiesza 
wykonania czynności dochodzeniowej 
wymaganej przez państwo wydające.
1e. Pomimo tego – w przypadku 
niezakończonego postępowania 
odwoławczego – po wydaniu ostatecznej 
decyzji dotyczącej tego środka uzyskane 
dowody zostaną przekazane jedynie 
państwu wydającemu.
1f. Zainteresowana strona może wystąpić 
o przyznanie skutku zawieszającego, 
poprzez wniesienie środka odwoławczego 
stanowiącego dowód, że wykonanie 
wniosku państwa wydającego 
spowodowałoby dla tej strony poważne lub 
nieodwracalne szkody.
1g. Do celów poprzedniego ustępu sąd 
może zawiesić dany środek w celu 
zagwarantowania zainteresowanej stronie 
jej praw, biorąc przy tym pod uwagę 
zachowanie dowodów oraz skuteczność 
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wniosku złożonego przez państwo 
wydające.
1h. Pomimo zastosowania ust. 1e 
niniejszego artykułu państwo wydające 
może wystąpić z wnioskiem o przekazanie 
zgromadzonych dowodów aż do czasu 
podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie 
danego środka, jeśli udowodni, że 
zatrzymanie dowodów przez państwo 
wykonujące spowodowałaby 
nieodwracalne szkody i zagroziłoby 
dochodzeniu będącemu uzasadnieniem 
wniosku.
1i. Do celów poprzedniego ustępu oraz 
w przypadku środka odwoławczego 
pomyślnie zastosowanego przez 
zainteresowaną stronę dowody przekazane 
przez państwo wydające w trakcie 
postępowania odwoławczego nie są 
wykorzystywane lub zostają zniszczone 
w zależności od konkretnej sprawy 
i charakteru dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zamierza zagwarantować faktyczne prawo którejkolwiek z zainteresowanych 
stron do środka odwoławczego, jednocześnie gwarantując, że nie będzie ono wykorzystywane 
po prostu jako mechanizm opóźniający, ze szkodą dla skuteczności dochodzeń, w związku 
z którymi złożono wniosek.

Poprawka 127
Jan Philipp Albrecht

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki umożliwiające wszystkim 
zainteresowanym stronom lub osobom 
sprawdzenie przez sąd wydania, uznania 
i wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w celu zachowania 
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sądem w państwie wydającym. uzasadnionych interesów tych stron czy 
osób.
1a. O środki odwoławcze od uznania 
i wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego występuje się do 
właściwego organu państwa 
wykonującego zgodnie z przepisami prawa 
tego państwa.
1b. O środki odwoławcze od wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
łącznie z pytaniem o spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 5a ust. 
1, występuje się wyłącznie do właściwego 
organu państwa wydającego. Państwo 
wydające dopilnowuje, aby dane środki 
odwoławcze były takie same, jak środki 
dostępne również w porównywalnym 
przypadku krajowym.
1c. Organy wydający i organ wykonujący 
przyjmują niezbędne środki umożliwiające 
wystąpienie o środki odwoławcze zgodnie 
z ust. 1a i 1b, w szczególności przez 
zapewnienie zainteresowanym stronom 
lub osobom odpowiednich informacji –
sformułowanych prostym, zrozumiałym 
dla nich językiem – o możliwościach 
wystąpienia o zastosowanie danych 
środków odwoławczych.  Państwo 
wydające przekazuje informacje, na 
podstawie swojego prawa krajowego, 
o dostępnych środkach odwoławczych od 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego i od nakazanych w nim 
czynności dochodzeniowych.
1d. Państwa członkowskie dbają, aby 
wszelkie terminy na wystąpienie o środki 
odwoławcze, o których mowa w ust. 1a 
i 1b, były stosowane w sposób 
gwarantujący zainteresowanym stronom 
lub osobom możliwość skutecznego 
ubiegania się o zastosowanie z tych 
środków odwoławczych.
1e. Jeżeli o środek odwoławczy na mocy 
ust. 1a wystąpiono w państwie 
wykonującym, właściwy organ państwa 
wykonującego informuje organ wydający 
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o tym fakcie oraz o podanym 
uzasadnieniu wystąpienia o ten środek 
odwoławczy, tak aby organ wydający mógł 
przestawić argumenty, które uzna za 
konieczne.  Organ wydający jest 
informowany o wyniku postępowania.
1f. Jeżeli o środek odwoławczy na mocy 
ust. 1b wystąpiono w państwie wydającym, 
właściwy organ państwa wydającego 
informuje organ wykonujący o tym fakcie 
oraz o podanym uzasadnieniu wystąpienia 
o ten środek odwoławczy, tak aby organ 
wykonujący mógł przestawić argumenty, 
które uzna za konieczne.  Organ 
wykonujący jest informowany o wyniku 
postępowania.
1g. Państwo wykonujące zawiesza 
przekazanie dowodów do czasu 
zapadnięcia decyzji w sprawie środków 
odwoławczych, o które wystąpiono na 
podstawie ust. 1a lub 1b.
1h. Jeżeli w państwie wykonującym 
zainteresowane strony lub osoby 
przedstawią zastrzeżenia co do istotnych 
powodów wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, zastrzeżenia te są 
niezwłocznie przekazywane organowi 
wydającemu. Organ wydający informuje 
organ wykonujący o tym, czy przekazanie, 
o którym mowa w pierwszym zdaniu, jest 
uznawane za środek odwoławczy, czy też 
o zastosowanie środka odwoławczego 
wystąpiono w inny sposób. Organ 
wykonujący zawiesza przekazanie 
materiału dowodowego do czasu 
otrzymania tych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst jest wzorowany z niewielkimi zmianami na europejskim nakazie dowodowym. 
Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby zainteresowane strony mogły także 
występować o środek odwoławczy od wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (ust. 
1). Jest to zgodne z reprezentowanym przez sprawozdawcę stanowiskiem zmuszającym do 
zawieszenia przekazywania dowodów w oczekiwaniu na decyzję w sprawie środków 
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odwoławczych (ust. 1g). Ustęp 1h pozwala obywatelom objętym europejskim nakazem 
dochodzeniowym na złożenie uzasadnionego sprzeciwu wobec wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego również w państwie wykonującym.

Poprawka 128
Axel Voss

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 
sądem w państwie wydającym.

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
w drodze powództwa przed sądem 
w państwie wydającym lub wykonującym.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie zasady wzajemnego uznawania w odniesieniu do czynności dochodzeniowych 
w dziedzinie prawa karnego stanowi gwarancję skutecznej ochrony prawnej danych 
obywateli. Gdyby dana osoba mogła żądać ochrony prawnej jedynie w państwie wydającym, 
wówczas niedostateczne zrozumienie przeważnie obcego porządku prawnego oraz trudności 
językowe w niedopuszczalny sposób utrudniałyby skuteczne korzystanie z prawa do ochrony.

Poprawka 129
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
osoby trzecie działające w dobrej wierze, 
miały prawo do skorzystania ze środków 
odwoławczych od uznania i wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
które są równoważne środkom, jakie 
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sądem w państwie wydającym. byłyby dostępne w podobnej sprawie 
krajowej przed sądem w państwie 
wykonującym.
1a. Merytoryczne podstawy wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
można kwestionować wyłącznie w drodze 
powództwa przed sądem w państwie 
wydającym, chyba że podstawy te odnoszą 
się do proporcjonalności europejskiego 
nakazu dochodzeniowego lub do 
oczywistego braku jego uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 130
Anna Hedh

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 
krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 
sądem w państwie wydającym.

1. Zainteresowane strony, w tym osoby 
trzecie działające w dobrej wierze, mogą 
skorzystać ze środka odwoławczego od 
uznania i wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, w obronie 
uzasadnionych interesów przed sądem 
w państwie wykonującym.
1a. Merytoryczne podstawy wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
można kwestionować wyłącznie w drodze 
powództwa przed sądem w państwie 
wydającym.

1b. Jeżeli prawo do środka odwoławczego 
jest wykonywane na mocy ust. 1, o fakcie 
tym oraz o podstawach środka 
odwoławczego poinformowany zostaje 
organ wymiaru sprawiedliwości, aby mógł 
on wykonać swoje prawa procesowe.
1c. O ile nie dojdzie do zakwestionowania 
konieczności zapewnienia poufnego 
charakteru dochodzenia, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1, organy w państwie 



PE480.869v01-00 50/84 AM\891612PL.doc

PL

wydającym i państwie wykonującym 
udzielają zainteresowanym stronom 
odpowiednich i stosownych informacji 
w celu zagwarantowania możliwości 
skutecznego skorzystania z prawa do 
środka odwoławczego oraz prawa do 
wniesienia powództwa określonego 
w powyższych ustępach.
1d. Jeżeli materiał dowodowy został już 
przekazany zgodnie z art. 12, a uznanie 
lub wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego zostało z powodzeniem 
zakwestionowane w państwie 
wykonującym, decyzja ta zostanie 
uwzględniona w państwie wydającym 
zgodnie z jego prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Jak najszybciej należy określić skuteczny środek prawny. W sytuacji, gdy europejski nakaz 
dochodzeniowy zostanie skutecznie zakwestionowany, ale dowody przekazano już do innego 
państwa członkowskiego, należy korzystać z dotychczas obowiązujących przepisów 
w państwach członkowskich, zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Poprawka 131
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelkie terminy wniesienia środka 
odwoławczego, o których mowa w ust. 1, 
były stosowane w sposób gwarantujący 
zainteresowanym stronom możliwość 
skorzystania ze skutecznego środka 
odwoławczego.

Or. en
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Poprawka 132
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

W celu ochrony swoich uzasadnionych 
interesów państwa członkowskie 
dopilnowują, by każda zainteresowana 
strona miała prawo do skorzystania ze 
środków odwoławczych równoważnych 
środkom, które byłyby dostępne 
w podobnej sprawie krajowej i które 
służyłyby zakwestionowaniu uznania lub 
wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego lub przedmiotowej 
czynności dochodzeniowej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest istnienie środka odwoławczego nie tylko do kwestionowania danej czynności 
dochodzeniowej, ale także do uznania i wykonania w przypadkach, gdy prawo krajowe 
przewiduje przekazanie zainteresowanym stronom informacji przed lub po wykonaniu danego 
środka.

Poprawka 133
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst inicjatywy Poprawka

Podstawy odroczenia uznania lub
wykonania

Podstawy odroczenia wykonania

Or. it

Poprawka 134
Sonia Alfano
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Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Uznanie lub wykonanie europejskiego 
nakazu dochodzeniowego w państwie 
wykonującym można odroczyć, gdy:

1. Wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w państwie 
wykonującym można odroczyć, gdy:

Or. it

Poprawka 135
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1 a. Jeżeli przedmioty, dokumenty lub 
dane mają znaczenie także dla innych 
postępowań, organ wykonujący może, na 
wyraźny wniosek organu wydającego i po 
skonsultowaniu się z nim, chwilowo 
przekazać materiał dowodowy pod 
warunkiem jego zwrotu do państwa 
wykonującego, gdy tylko przestanie on być 
potrzebny w państwie wydającym lub w 
każdym innym momencie uzgodnionym 
między właściwymi organami.

Or. it

Poprawka 136
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst inicjatywy Poprawka

(i) o wszelkich decyzjach podjętych na 
podstawie art. 10 ust. 1;

(i) o wszelkich decyzjach podjętych na 
podstawie art. 9 lub art. 10;
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Or. en

Poprawka 137
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) organ wydający niezwłocznie 
informuje organ wykonujący o wszelkich 
zmianach europejskiego nakazu 
dochodzeniowego lub o jego wygaśnięciu 
czy cofnięciu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy nie może być wykonany, w celu uzyskania pewności 
prawa powinien zostać anulowany zarówno w państwie wydającym, jak i wykonującym.

Poprawka 138
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

4a. Dane osobowe przetwarzane przy 
stosowaniu niniejszej dyrektywy powinny 
być chronione zgodnie z decyzją ramową 
Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych 
w ramach współpracy policyjnej i sądowej 
w sprawach karnych1 oraz zgodnie 
z zasadami określonymi w Konwencji 
Rady Europy o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych z 1981 r.
_______________
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1 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, w. 60.

Or. en

Poprawka 139
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

4b. Dowody zgromadzone na mocy 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
nie mogą być wykorzystywane do innych 
celów niż zapobieganie, dochodzenie, 
wykrywanie lub ściganie przestępstw czy 
wykonywanie sankcji karnych 
i korzystanie z prawa do obrony.

Or. en

Poprawka 140
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 –ustęp 4 c (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

4c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ich organ kontrolujący dane osobowe 
podejmował wszelkie uzasadnione 
działania w celu wprowadzenia 
przejrzystych i łatwo dostępnych strategii 
politycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych oraz 
z myślą o wykonywaniu praw osób, 
których dane dotyczą, do środków 
odwoławczych zgodnie z art. 13.

Or. en
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Poprawka 141
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

4d. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwy organ przyjmował strategie 
polityczne i wdrażał odpowiednie środki 
zapewniające przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami 
przyjętymi na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 142
Nuno Melo

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Koszty
Wszystkie wydatki poniesione w związku 
z wnioskiem o przeprowadzenie 
dochodzenia w celu uzyskania dowodów 
będą ponoszone w równych częściach 
przez państwo wydające i państwo 
wykonujące, chyba że oba zainteresowane 
państwa w konkretnych przypadkach 
uzgodniły wcześniej inny podział kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadza się równy podział kosztów w celu solidarnego podziału obowiązków dotyczących 
wykonania wniosku w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Pozwoli to uniknąć 
nadmiernego i niezamierzonego stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego, co 
zachodziłoby, jeśli koszty te miałaby ponosić tylko jedna ze stron. Jest możliwe, że –
w konkretnych przypadkach i biorąc pod uwagę szczególne okoliczności – wcześniej może 
zostać uzgodniony inny podział kosztów.
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Poprawka 143
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 18a
Warunki wykorzystywania danych 

osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane przy 
stosowaniu niniejszej dyrektywy są 
chronione zgodnie z decyzją ramową Rady 
2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej 
w sprawach karnych oraz zgodnie 
z zasadami określonymi w Konwencji 
Rady Europy o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych z 1981 r.
2. Dane osobowe uzyskane na mocy 
niniejszej dyrektywy mogą być 
wykorzystywane przez państwo wydające 
w przypadku postępowania, dla którego 
może zostać wydany europejski nakaz 
dochodzeniowy.
Do celów innych niż wymienione 
w niniejszym ustępie dane osobowe 
uzyskane na mocy niniejszej dyrektywy 
mogą być wykorzystywane tylko za 
uprzednią zgodą państwa wykonującego, 
chyba że państwo wydające uzyskało 
zgodę podmiotu danych.
3. W indywidualnych przypadkach 
państwo wykonujące może wystąpić do 
państwa członkowskiego, do którego 
przekazano dane osobowe, o informacje 
na temat wykorzystania danych.

Or. en
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Poprawka 144
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – tytuł

Tekst inicjatywy Poprawka

tymczasowe przekazanie osób 
pozbawionych wolności państwu 
wydającemu do celów dochodzeniowych

tymczasowe przekazanie osób 
pozbawionych wolności państwu 
wydającemu do celów wykonania 
czynności dochodzeniowej

Or. en

Poprawka 145
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać po to, aby osoba pozbawiona
wolności w państwie wykonującym została 
tymczasowo przekazana w celu wykonania
czynności dochodzeniowej, która wymaga 
obecności tej osoby na terytorium państwa 
wydającego, pod warunkiem że osoba ta 
zostanie odesłana z powrotem w terminie 
określonym przez państwo wykonujące.

1. Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać w przypadku tymczasowego 
przekazania osoby pozbawionej wolności 
w państwie wykonującym w celu
przeprowadzenia czynności 
dochodzeniowej z myślą o gromadzeniu 
dowodów w związku z toczącą się sprawą, 
która wymaga obecności tej osoby na 
terytorium państwa wydającego, pod 
warunkiem że osoba ta zostanie odesłana 
z powrotem w terminie określonym przez 
państwo wykonujące.

Or. en

Poprawka 146
Sarah Ludford
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Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Przed wykonaniem europejskiego 
nakazu dochodzeniowego odnośnej osobie 
umożliwia się zgłoszenie organowi 
wykonującemu jej opinii w sprawie 
tymczasowego przekazania. Jeżeli 
państwo wykonujące uzna to za konieczne 
ze względu na wiek lub stan fizyczny czy 
umysłowy danej osoby, możliwości tej 
udziela się przedstawicielowi prawnemu 
tej osoby. Opinię tej osoby bierze się pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o wykonaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Logiczne jest, aby osoby, które mają zostać przekazane, miały takie same prawa wynikające 
z art. 19 i 20 bez względu na to, z którego państwa są przekazywane.

Poprawka 147
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) osoba pozbawiona wolności nie wyraża 
zgody; lub

a) organ sądowy państwa wykonania 
uznaje – z urzędu lub na wniosek osoby 
pozbawionej wolności – przekazanie za 
niedopuszczalne z powodów związanych z 
postępowaniami sądowymi w toku lub z 
powodów bezpieczeństwa;

Or. it
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Poprawka 148
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) przekazanie może skutkować 
przedłużeniem okresu pozbawienia 
wolności.

b) przekazanie osoby pozbawionej 
wolności może skutkować przedłużeniem 
okresu pozbawienia wolności.

Or. it

Poprawka 149
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) osobie, która ma zostać przekazana, 
grożą tortury lub nieludzkie albo 
poniżające traktowanie czy karanie.

Or. en

Poprawka 150
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) organ wydający i organ wykonujący 
nie mogą dojść do porozumienia co do 
praktycznych kwestii związanych 
z tymczasowym przekazaniem.

Or. en
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Uzasadnienie

Logiczne jest, aby warunki przekazywania więźniów określone w art. 19 i 20 były takie same.

Poprawka 151
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) warunki pozbawienia wolności 
w państwie wydającym nie są 
wystarczające do zagwarantowania praw 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 152
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Kwestie praktyczne związane 
z tymczasowym przekazaniem danej osoby 
oraz terminem jej obowiązkowego 
powrotu na terytorium państwa 
wykonującego są uzgadniane bezpośrednio 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie.

4. Kwestie praktyczne związane 
z tymczasowym przekazaniem danej osoby 
oraz terminami jej obowiązkowego 
przekazania z terytorium państwa 
wykonującego i powrotu tamże są 
uzgadniane przez zainteresowane państwa 
członkowskie. Praktyczne uzgodnienia 
muszą obejmować gwarancje, że dana 
osoba pozostaje w areszcie tymczasowym 
w warunkach o poziomie bezpieczeństwa 
równoważnym z państwem wydającym 
i zgodnych z jej potrzebami fizycznymi lub 
psychicznymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby osoba, która ma zostać przekazana, w państwie, do którego zostaje 
przekazana nie została umieszczona w więzieniu o cięższych warunkach niż w państwie 
pochodzenia. Osoba w więzieniu otwartym nie powinna być osadzana w więzieniu ściśle 
strzeżonym.

Poprawka 153
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Kwestie praktyczne związane 
z tymczasowym przekazaniem danej osoby 
oraz terminem jej obowiązkowego 
powrotu na terytorium państwa 
wykonującego są uzgadniane bezpośrednio 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie.

4. Kwestie praktyczne związane 
z tymczasowym przekazaniem danej 
osoby, w tym szczególne warunki jej 
przetrzymywania w areszcie w państwie 
wydającym i terminy jej obowiązkowego 
przekazania z terytorium państwa 
wykonującego oraz powrotu tamże, są 
uzgadniane przez zainteresowane państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 154
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst inicjatywy Poprawka

5. Osoba przekazywana pozostaje 
w areszcie tymczasowym na terytorium 
państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do 
tranzytu – na terytorium państw 
członkowskich tranzytowych, chyba że 
wykonujące państwo członkowskie 
wystąpi o jej uwolnienie.

5. Osoba przekazywana pozostaje 
w areszcie tymczasowym na terytorium 
państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do 
tranzytu – na terytorium państw 
członkowskich tranzytowych, w związku 
z czynami lub wyrokami stanowiącymi 
podstawę jej przetrzymywania w areszcie 
w państwie wykonującym, chyba że 
wykonujące państwo członkowskie 
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wystąpi o jej uwolnienie.

Or. en

Poprawka 155
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst inicjatywy Poprawka

7. Przekazanej osoby nie ściga się, nie 
pozbawia wolności ani nie poddaje żadnym 
innym ograniczeniom wolności osobistej 
w związku z czynami lub wyrokami, które 
nastąpiły przed jej wyjazdem z terytorium 
państwa wykonującego i które nie są ujęte 
w odnośnym europejskim nakazie 
dochodzeniowym.

7. Bez uszczerbku dla ust. 5 przekazanej
osoby nie ściga się, nie pozbawia wolności 
ani nie poddaje żadnym innym 
ograniczeniom wolności osobistej 
w państwie wydającym w związku 
z czynami, które zostały popełnione, lub 
wyrokami, które zostały wydane przed jej 
wyjazdem z terytorium państwa 
wykonującego i które nie są ujęte 
w odnośnym europejskim nakazie 
dochodzeniowym.

Or. en

Poprawka 156
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst inicjatywy Poprawka

8. Immunitet przewidziany w ust. 7 ustaje, 
jeżeli po piętnastu kolejnych dniach
liczonych od dnia, w którym obecność 
przekazanej osoby nie jest już wymagana 
przez organy wymiaru sprawiedliwości, 
osoba ta miała możliwość wyjazdu, 
a mimo to pozostała na terytorium, lub po 
jego opuszczeniu na nie powróciła.

8. Immunitet przewidziany w ust. 7 ustaje, 
jeżeli w sprawie, w której nie ma wymogu 
przekazania danej osoby z powrotem do 
państwa, z którego została wcześniej 
przekazana, ta przekazana osoba:

a) pozostawała w państwie, do którego 
została przekazana, przez okres piętnastu 
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kolejnych dni liczonych od dnia, w którym 
obecność przekazanej osoby nie była już 
wymagana, pomimo że osoba ta miała 
możliwość wyjazdu; lub

b) po opuszczeniu państwa, do którego 
została przekazana, powróciła tam.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp traci uzasadnienie z uwagi na dodatek do poprzedniego ustępu.

Poprawka 157
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

8a. Na wniosek państwa wydającego lub 
osoby, która ma zostać przekazana, 
państwo wykonujące dopilnowuje, aby 
w razie potrzeby osoba ta była wspierana 
przez tłumacza ustnego i otrzymywała 
tłumaczenia pisemne wszelkich istotnych 
dokumentów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/64/UE z dnia 20 października 2010 
r. w sprawie prawa do tłumaczenia 
ustnego i tłumaczenia pisemnego 
w postępowaniu karnym1, otrzymywała 
informacje zgodnie z dyrektywą ...
w sprawie prawa do informacji 
w postępowaniu karnym2 i otrzymywała 
pomoc prawną zgodnie z prawem 
krajowym państwa wydającego.
_______________
1 Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1.
2 Dz.U. L ...

Or. en
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Uzasadnienie

Osoba przekazana zostaje umieszczona w środowisku więziennym, gdzie często nie rozumie 
języka ani nie zna krajowych procedur. W razie potrzeby powinna otrzymać specjalne 
wsparcie.

Poprawka 158
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst inicjatywy Poprawka

9. Koszty przekazania ponosi państwo 
wydające.

9. Koszty wynikające ze stosowania 
niniejszego artykułu są ponoszone 
zgodnie z art. Y, z wyjątkiem kosztów 
przekazania danej osoby między 
państwami, które poniesie państwo 
wydające.

Or. en

Poprawka 159
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 19a
W przypadku przekazania do państwa 
wydającego osoby pozbawionej wolności 
w państwie wykonującym europejski 
nakaz dochodzeniowy pozbawienie 
wolności w państwie wydającym przebiega 
na takich warunkach przetrzymywania, 
jakim osoba pozbawiona wolności podlega 
w kraju, w którym normalnie odbywa 
karę.

Or. it
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Poprawka 160
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) konieczna jest zgoda danej osoby na 
przekazanie, a zgody tej nie uzyskano; lub

a) osoba pozbawiona wolności uzyskała od 
właściwego sędziego, którego jurysdykcji 
podlega, opinię o niemożności jej 
przekazania; w każdym przypadku 
sprzeciwić się przekazaniu można jedynie 
z powodów związanych z postępowaniami 
sądowymi w toku lub z powodów 
bezpieczeństwa osoby pozbawionej 
wolności;

Or. it

Poprawka 161
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) przekazanie może skutkować 
przedłużeniem okresu pozbawienia 
wolności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia tekst tego artykułu z brzmieniem art. 19.

Poprawka 162
Birgit Sippel
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Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) osobie, która ma zostać przekazana, 
grożą tortury lub nieludzkie albo 
poniżające traktowanie czy karanie.

Or. en

Poprawka 163
Kinga Göncz

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) warunki pozbawienia wolności 
w państwie wykonującym nie są 
wystarczające do zagwarantowania praw 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 164
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst inicjatywy Poprawka

5. Art. 19 ust. 3–8 stosuje się odpowiednio 
do tymczasowego przekazania na mocy 
niniejszego artykułu.

5. Art. 19 ust. 3–9 stosuje się odpowiednio 
do tymczasowego przekazania na mocy 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zabezpieczenia przewidziane dla przypadków objętych art. 19 w poprawce sprawozdawcy 
powinny być dostępne również dla przypadków objętych art. 20.
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Poprawka 165
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst inicjatywy Poprawka

6. Koszty przekazania ponosi państwo 
wydające. Nie dotyczy to kosztów 
związanych z utrzymywaniem danej osoby 
w stanie pozbawienia wolności w państwie 
wykonującym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki zmianie poprzedniego ustępu dotyczące kosztów przepisy określone w art. 19 będą 
miały zastosowanie także do art. 20.

Poprawka 166
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Jeżeli dana osoba znajduje się na 
terytorium państwa wykonującego i musi 
zostać przesłuchana w charakterze świadka 
lub biegłego przez organy wymiaru 
sprawiedliwości państwa wydającego, 
organ wydający może – jeżeli nie jest 
pożądane lub możliwe, by osoba ta stawiła 
się osobiście na terytorium jego państwa –
wydać europejski nakaz dochodzeniowy 
w celu przesłuchania świadka lub biegłego 
drogą wideokonferencji, zgodnie z ust. 2–
9.

1. Jeżeli dana osoba znajduje się na 
terytorium państwa wykonującego i musi 
zostać przesłuchana w charakterze świadka 
lub biegłego przez właściwe organy 
państwa wydającego, organ wydający 
może wydać europejski nakaz 
dochodzeniowy w celu przesłuchania 
świadka lub biegłego drogą 
wideokonferencji lub innej transmisji 
audiowizualnej, zgodnie z ust. 2–9.

Or. en
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Poprawka 167
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Europejski nakaz dochodzeniowy 
można także wydać, aby drogą 
wideokonferencji lub innej transmisji 
audiowizualnej przesłuchać osobę 
podejrzaną lub oskarżoną. Oprócz 
podstaw do odmowy uznania lub 
wykonania, o których mowa w art. 10 
wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można również 
odmówić, gdy:
a) osoba podejrzana lub oskarżona nie 
wyraża zgody; lub
b) wykonanie takiej czynności w danej 
sprawie byłoby sprzeczne z podstawowymi 
zasadami prawa państwa wykonującego.

Or. en

Poprawka 168
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1b. Kwestie praktyczne związane 
z przesłuchaniem zostają uzgodnione 
przez organ wydający i organ wykonujący. 
Uzgadniając takie kwestie, organ 
wykonujący zobowiązuje się, że:
a) wezwie danego świadka lub biegłego 
o terminie i miejscu przesłuchania; lub
b) wezwie osobę podejrzaną lub oskarżoną 
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do stawienia się na przesłuchaniu zgodnie 
z formularzami określonymi w krajowych 
przepisach i poinformuje ją o jej prawach 
wynikających z prawa państwa 
wydającego, w terminie umożliwiającym 
tej osobie skuteczne skorzystanie z prawa 
do obrony;
c) zapewni identyfikację osoby, która ma 
być przesłuchana.

Or. en

Poprawka 169
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) stosowanie wideokonferencji jest 
sprzeczne z podstawowymi zasadami 
prawa obowiązującego w państwie 
wykonującym; lub

a) stosowanie wideokonferencji jest 
sprzeczne z podstawowymi zasadami 
konstytucyjnymi obowiązującymi
w państwie wykonującym;

Or. it

Poprawka 170
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) państwo wykonujące nie dysponuje 
wideokonferencyjnym zapleczem 
technicznym.

skreślona

Or. it
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Poprawka 171
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) państwo wykonujące nie dysponuje 
wideokonferencyjnym zapleczem 
technicznym.

skreślona

Or. it

Poprawka 172
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

b a) świadek lub biegły nie wyraża zgody 
na przesłuchanie taką drogą, 
przedstawiając uzasadnienie, które organ 
sądowy wykonującego państwa 
członkowskiego rozpatruje zgodnie z jego 
normami krajowymi.

Or. it

Poprawka 173
Axel Voss

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 6 – litera e)

Tekst inicjatywy Poprawka

e) przesłuchiwana osoba może powołać się
na prawo do odmowy składania zeznań, 
które przysługuje jej na podstawie prawa 
obowiązującego w państwie wykonującym 
lub wydającym.

e) przesłuchiwana osoba jest informowana 
o prawie do odmowy składania zeznań, 
zgodnie z prawem obowiązującym
zarówno w państwie wykonującym, jak 
i wydającym oraz może według własnego 
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uznania powołać się na prawo do odmowy 
składania zeznań zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w jednym z tych państw.

Or. de

Uzasadnienie

Warunkiem korzystania z prawa do odmowy składania zeznań jest poinformowanie. Jeżeli 
świadek, w odniesieniu do prawa do odmowy składania zeznań, ma uzyskać prawdziwy wybór 
między ustawodawstwem państwa wydającego a ustawodawstwem państwa wykonującego, 
musi zostać wystarczająco poinformowany o obu możliwościach i ich konsekwencjach.

Poprawka 174
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 6 – litera e)

Tekst inicjatywy Poprawka

e) przesłuchiwana osoba może powołać się 
na prawo do odmowy składania zeznań, 
które przysługuje jej na podstawie prawa 
obowiązującego w państwie wykonującym 
lub wydającym.

e) właściwy organ państwa wykonującego 
lub wydającego niezwłocznie informuje 
przesłuchiwaną osobę o jej prawach 
procesowych, które przysługują jej na 
podstawie karty oraz EKPC, w tym 
o prawach podstawowych i zasadach 
rzetelnego procesu sądowego i równości 
stron oraz o prawie do odmowy składania 
zeznań.

Or. en

Poprawka 175
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 6 – litera e)

Tekst inicjatywy Poprawka

e) przesłuchiwana osoba może powołać się 
na prawo do odmowy składania zeznań, 

e) przesłuchiwana osoba może powołać się 
na prawo do odmowy składania zeznań, 
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które przysługuje jej na podstawie prawa 
obowiązującego w państwie wykonującym 
lub wydającym.

które przysługuje jej na podstawie prawa 
obowiązującego w państwie wykonującym 
lub wydającym. Zainteresowana osoba 
zostaje poinformowana o tym prawie 
przed przesłuchaniem.

Or. en

Poprawka 176
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 10 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) oskarżony nie wyraża zgody; skreślona

Or. it

Poprawka 177
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 10 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) oskarżony nie wyraża zgody; a) oskarżony nie wyraża zgody, 
przedstawiając uzasadnienie, które organ 
sądowy wykonującego państwa 
członkowskiego rozpatruje zgodnie z jego 
normami krajowymi i po zasięgnięciu 
opinii organu wydającego;

Or. it

Poprawka 178
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 10 – litera b)
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Tekst inicjatywy Poprawka

b) zastosowanie takiego środka byłoby 
sprzeczne z prawem obowiązującym
w państwie wykonującym.

b) zastosowanie takiego środka byłoby 
sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi
obowiązującymi w państwie 
wykonującym.

Or. it

Poprawka 179
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Jeżeli dana osoba znajduje się na 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego i musi zostać przesłuchana 
w charakterze świadka lub biegłego przez 
organy wymiaru sprawiedliwości innego 
państwa członkowskiego, organ wydający 
tego drugiego państwa członkowskiego 
może wydać europejski nakaz 
dochodzeniowy, aby świadka lub biegłego 
przesłuchać drogą telekonferencji, zgodnie 
z ust. 2–4.

1. Jeżeli dana osoba znajduje się na 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego i musi zostać przesłuchana 
w charakterze zawodowego świadka lub 
biegłego przez właściwe organy innego 
państwa członkowskiego, organ wydający 
tego drugiego państwa członkowskiego 
może wydać europejski nakaz 
dochodzeniowy, aby zawodowego świadka 
lub biegłego przesłuchać drogą 
telekonferencji, zgodnie z ust. (...) 4.
Telekonferencja wykorzystywana jest 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie 
są dostępne inne środki gromadzenia 
dowodów i dowody nie są kwestionowane.

Or. en

Uzasadnienie

Składanie zeznań przez telefon podany powinno odbywać się jedynie wtedy, kiedy nie istnieje 
niebezpieczeństwo samooskarżenia, jak w przypadku zawodowego świadka.

Poprawka 180
Sonia Alfano
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Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) świadek lub biegły nie wyrażają zgody 
na przesłuchanie taką drogą.

b) świadek lub biegły nie wyraża zgody na 
przesłuchanie taką drogą, przedstawiając 
uzasadnienie, które organ sądowy 
wykonującego państwa członkowskiego 
rozpatruje zgodnie z jego normami 
krajowymi.

Or. it

Poprawka 181
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) zweryfikuje tożsamość świadka lub 
biegłego; 

skreślona

Or. it

Poprawka 182
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ca) niezwłocznie poinformuje 
przesłuchiwaną osobę o jej prawach 
procesowych, które przysługują jej na 
podstawie karty oraz EKPC, w tym 
o prawach podstawowych i zasadach 
rzetelnego procesu sądowego i równości 
stron oraz o prawie do odmowy składania 
zeznań.
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Or. en

Poprawka 183
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

c a) sprawdzi, czy wykorzystanie 
telekonferencji jest sprzeczne z zasadami 
konstytucyjnymi państwa wykonującego.

Or. it

Poprawka 184
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Przesłuchanie świadka lub 
współpracownika wymiaru 
sprawiedliwości czy też innych osób 
korzystających ze szczególnej ochrony 
może odbyć się tylko z poszanowaniem 
przysługującego im prawa do 
nierozpowszechniania ich wizerunku.

Or. it

Poprawka 185
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 4
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Tekst inicjatywy Poprawka

4. Obowiązek ustanowiony w niniejszym 
artykule ma zastosowanie tylko w takim 
zakresie, w jakim bank prowadzący 
rachunek dysponuje odnośnymi 
informacjami.

skreślony

Or. it

Poprawka 186
Rosario Crocetta

Projekt dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) przestępstwem, za które grozi kara lub 
środek zabezpieczający polegające na 
pozbawieniu wolności w maksymalnym 
wymiarze wynoszącym co najmniej cztery
lata w państwie wydającym i co najmniej 
dwa lata w państwie wykonującym;

a) przestępstwem, za które grozi kara lub 
środek zabezpieczający polegające na 
pozbawieniu wolności w maksymalnym 
wymiarze wynoszącym co najmniej dwa
lata w państwie wydającym lub jest 
sprzeczne z europejską Kartą praw 
podstawowych lub z zasadami 
konstytucyjnymi państwa wykonującego;

Or. it

Poprawka 187
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

6a. Europejski nakaz dochodzeniowy 
można również wydać w celu ustalenia, 
czy jakaś osoba fizyczna lub prawna 
objęta postępowaniem karnym posiada co 
najmniej jeden rachunek w jakiejkolwiek 
pozabankowej instytucji finansowej na 
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terytorium państwa wykonującego. Ustępy 
3–6 mają odpowiednio zastosowanie. W 
takim przypadku oraz w uzupełnieniu 
podstaw odmowy uznania i wykonania, 
o których mowa w art. 10, wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
można również odmówić, jeżeli wykonanie 
tego środka nie byłoby dozwolone 
w podobnej sprawie krajowej.

Or. en

Poprawka 188
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Obowiązek ustanowiony w niniejszym 
artykule ma zastosowanie tylko w takim 
zakresie, w jakim bank prowadzący 
rachunek dysponuje odnośnymi 
informacjami.

skreślony

Or. it

Poprawka 189
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

4a. Europejski nakaz dochodzeniowy 
może być również wydany w odniesieniu 
do informacji określonych w ust. 1, 
z uwzględnieniem operacji finansowych 
prowadzonych przez pozabankowe 
instytucje finansowe. Ustępy 3–4 mają 
odpowiednio zastosowanie. W takim 
przypadku oraz w uzupełnieniu podstaw 
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odmowy uznania i wykonania, o których 
mowa w art. 10, wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego można również 
odmówić, jeżeli wykonanie tego środka 
nie byłoby dozwolone w podobnej sprawie 
krajowej.

Or. en

Poprawka 190
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 26

Tekst inicjatywy Poprawka

zastosowanie przesyłki niejawnie 
nadzorowanej

skreślony

1. Europejski nakaz dochodzeniowy 
można wydać po to, aby na terytorium 
państwa wykonującego została 
zastosowana przesyłka niejawnie 
nadzorowana.
2. Prawo do działania i do kierowania 
operacjami związanymi z wykonaniem 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
o którym mowa w ust. 1, oraz do 
sprawowania kontroli nad tymi 
operacjami przysługuje właściwym 
organom państwa wykonującego.

Or. en

Poprawka 191
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 26

Tekst inicjatywy Poprawka

zastosowanie przesyłki niejawnie skreślony
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nadzorowanej
1. Europejski nakaz dochodzeniowy 
można wydać po to, aby na terytorium 
państwa wykonującego została 
zastosowana przesyłka niejawnie 
nadzorowana.
2. Prawo do działania i do kierowania 
operacjami związanymi z wykonaniem 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
o którym mowa w ust. 1, oraz do 
sprawowania kontroli nad tymi 
operacjami przysługuje właściwym 
organom państwa wykonującego.

Or. en

Poprawka 192
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 27

Tekst inicjatywy Poprawka

Czynności dochodzeniowe wymagające 
gromadzenia materiału dochodzeniowego 
na bieżąco, w sposób ciągły i przez 
konkretny okres

skreślony

1. Jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy 
służy wykonaniu czynności – w tym 
czynności, o których mowa w art. 25 i 26 –
wymagającej gromadzenia materiału 
dowodowego na bieżąco, w sposób ciągły 
i przez konkretny okres, wykonania 
nakazu można odmówić, jeżeli zachodzą 
podstawy odmowy, o których mowa w art. 
10 ust. 1, lub jeżeli wykonanie danej 
czynności byłoby w analogicznej sprawie 
krajowej niedopuszczalne.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 
1, stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 1.
3. Organ wykonujący może uzależnić 
wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, o którym mowa w ust. 
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1, od porozumienia się co do podziału 
kosztów.

Or. it

Poprawka 193
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy 
służy wykonaniu czynności – w tym 
czynności, o których mowa w art. 25 i 26 –
wymagającej gromadzenia materiału 
dowodowego na bieżąco, w sposób ciągły 
i przez konkretny okres, wykonania nakazu 
można odmówić, jeżeli zachodzą podstawy 
odmowy, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
lub jeżeli wykonanie danej czynności 
byłoby w analogicznej sprawie krajowej 
niedopuszczalne.

1. Jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy 
służy wykonaniu czynności – w tym 
czynności, o których mowa w art. 25 –
wymagającej gromadzenia materiału 
dowodowego na bieżąco, w sposób ciągły 
i przez konkretny okres, wykonania nakazu 
można odmówić, jeżeli zachodzą podstawy 
odmowy, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
lub jeżeli wykonanie danej czynności 
byłoby w analogicznej sprawie krajowej 
niedopuszczalne.

Or. en

Poprawka 194
Cornelis de Jong

Projekt dyrektywy
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 27a
Środki tymczasowe

1. Europejski nakaz dochodzeniowy może 
być wydany w celu przyjęcia wszelkich 
środków mających na celu tymczasowe 
zapobieganie niszczeniu, przekształcaniu, 
przemieszczaniu, przenoszeniu lub 
wyzbywaniu się materiału, który może być 
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wykorzystany jako dowód.
2. Organ wykonujący podejmuje decyzję 
w sprawie środka tymczasowego 
i niezwłocznie przekazuje tę decyzję, o ile 
to możliwe w ciągu 24 godzin od 
otrzymania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.
3. Kiedy środek tymczasowy, o którym 
mowa w ust. 1, jest wymagany, organ 
wydający wskazuje w europejskim nakazie 
dochodzeniowym, czy dowody są 
przekazywane państwu wydającemu, czy 
też pozostają w państwie wykonującym. 
Organ wykonujący uznaje oraz wykonuje 
taki europejski nakaz dochodzeniowy 
i przekazuje dowody zgodnie 
z procedurami określonymi w dyrektywie.
4. Jeżeli zgodnie z ust. 3 europejskiemu 
nakazowi dochodzeniowemu towarzyszy 
instrukcja mówiąca o tym, że dowody 
pozostają w państwie wykonującym, organ 
wydający wskazuje termin zniesienia 
środka tymczasowego, o którym mowa 
w ust. 1, lub przybliżony termin złożenia 
wniosku w sprawie przekazania dowodów 
państwu wydającemu.
5. Po konsultacji z organem wydającym 
państwo wykonujące może zgodnie ze 
swoim prawem krajowym i praktykami 
określić właściwe warunki w świetle 
okoliczności danej sprawy w celu 
ograniczenia okresu, przez który będzie 
utrzymany środek tymczasowy, o którym 
mowa w ust. 1. Jeżeli, zgodnie z tymi 
warunkami, państwo wykonujące 
przewiduje zniesienie danego środka 
tymczasowego, informuje ono organ 
wydający, który ma możliwość zgłoszenia 
swoich uwag. Organ wydający 
niezwłocznie zgłasza organowi 
wykonującemu, że środki, o których mowa 
w ust. 1, zostały zniesione.

Or. en
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Poprawka 195
Birgit Sippel

Projekt dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 196
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Do dnia ….** państwa członkowskie 
przekazują Komisji i Sekretariatowi 
Generalnemu Rady tekst przepisów 
transponujących do ich prawa krajowego 
obowiązki nałożone na mocy niniejszej 
dyrektywy.

3. Do dnia ….** państwa członkowskie 
przekazują Komisji tekst przepisów 
transponujących do ich prawa krajowego 
obowiązki nałożone na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawka 197
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. Do dnia …*** Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające, w jakim stopniu 
państwa członkowskie przedsięwzięły 
niezbędne środki w celu zapewnienia 

4. Do dnia …*** Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające, w jakim stopniu 
państwa członkowskie przedsięwzięły 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
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zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy; sprawozdaniu w razie potrzeby 
towarzyszą wnioski ustawodawcze.

zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy oraz stopnia jej wykonania; 
sprawozdaniu w razie potrzeby towarzyszą 
wnioski ustawodawcze.

Or. it

Poprawka 198
Sonia Alfano

Projekt dyrektywy
Artykuł 32

Tekst inicjatywy Poprawka

Sprawozdanie na temat stosowania skreślony
Najpóźniej w terminie pięciu lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania niniejszej dyrektywy 
oparte o dane jakościowe i ilościowe. W 
razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą 
propozycje zmian niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 199
Sarah Ludford

Projekt dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Najpóźniej w terminie pięciu lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania niniejszej dyrektywy 
oparte o dane jakościowe i ilościowe. W 
razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą 
propozycje zmian niniejszej dyrektywy.

Najpóźniej w terminie czterech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy –
i potem w regularnych odstępach czasu –
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania niniejszej dyrektywy 
oparte o dane jakościowe i ilościowe, 
zawierające w szczególności ocenę 
wpływu dyrektywy na współpracę 
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w sprawach karnych, na prawo do obrony 
i na wymogi ochrony danych. W razie 
potrzeby sprawozdaniu towarzyszą 
propozycje zmian niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ europejski nakaz dochodzeniowy może mieć potencjalnie poważne skutki dla praw 
podstawowych, prawa do obrony i prawa do ochrony danych, w ciągu roku lub dwóch od 
wdrożenia dyrektywy przez państwa członkowskie należy przeprowadzić dogłębną ocenę jego 
skutków.


