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W S T Ę P

Siódme Sprawozdanie Roczne Eurojustu zawiera informacje na temat działań, rozwoju i znaczących osiągnięć 
agencji w roku 2008.  

W minionym roku Eurojust odnotował postęp w zakresie działań operacyjnych i ugruntował swą pozycję organizacji 
poprawiającej i koordynującej współpracę krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością 
ponadgraniczną. Eurojust nieustannie pracuje nad rozwojem stosunków z właściwymi organami krajowymi i pań-
stwami trzecimi oraz nad pogłębieniem współpracy z innymi organami Unii Europejskiej, takimi jak Europol czy 
OLAF.  

Z przyjemnością stwierdzam, że liczba spraw skierowanych do Kolegium Eurojustu w minionym roku wzrosła o 10% 
w porównaniu z rokiem 2007 i wyniosła 1 193.

Przeprowadzona ocena skuteczności Eurojustu po pierwszych pięciu latach działalności, Komunikat Rady na temat 
przyszłości Eurojustu oraz Europejskiej Sieci Sądowniczej, jak również inne związane działania opisane w treści 
poprzedniego sprawozdania rocznego Eurojustu zaowocowały inicjatywą czternastu Państw Członkowskich, które 
na początku roku 2008 przedłożyły propozycję legislacyjną mającą na celu wzmocnienie Eurojustu.  

W dniu 16 grudnia 2008, w toku spotkania Rady Ministrów, przyjęto nową decyzję w sprawie wzmocnienia 
Eurojustu i zmiany decyzji z dnia 28 lutego 2002 ustanawiającej Eurojust.  

Głównym celem przyświecającym nowo przyjętej decyzji była poprawa skuteczności Eurojustu a w szczególności 
stworzenie jednolitych podstaw uprawnień przedstawicieli krajowych, ulepszenie systemu wymiany informacji 
przechodzących przez Eurojust, zacieśnienie współpracy między Przedstawicielami Krajowymi a punktami kontak-
towymi Europejskiej Sieci Sądowniczej jak również poprawa współpracy z krajami trzecimi oraz innymi organami 
i instytucjami UE. 

Do wszystkich wspomnianych zmian podchodzimy z dużym entuzjazmem i z końcem roku 2008 rozpoczęliśmy już 
wstępne przygotowania do wprowadzenia nowej decyzji w życie.  

W roku 2008 Kolegium Eurojustu powitało czterech nowych przedstawicieli krajowych: Gerarda Loubensa (Francja), 
Laimę Čekelienė (Litwa), Ritvę Sahavirta (Finlandia) oraz Aleda Williamsa (Wielka Brytania). Chciałbym przy tej 
okazji podziękować wszystkim, którzy opuścili Eurojust w roku 2008 za ich zaangażowanie w pracę agencji i życzyć 
im sukcesów na nowych stanowiskach.   

W roku 2008 Kolegium przeprowadziło również procedurę wyboru następcy odchodzącego Dyrektora 
Administracyjnego. Pragnę z tego miejsca podziękować zarówno byłemu Dyrektorowi, Ernstowi Merzowi, jak i 
pełniącemu obowiązki Dyrektora Administracyjnego, Jacquesowi Vosowi, za dotychczasową pracę i zaangażowanie 
oraz wkład w pracę Kolegium Eurojustu. 
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Był to rok niezwykle pracowity. Wiele udało nam się osiągnąć ale wiele wciąż pozostaje do zrobienia aby Eurojust 
mógł wypełniać swe zadania jeszcze efektywniej i w pełni wykorzystywać cały swój potencjał, szczególnie w 
zakresie bardziej aktywnego wspierania krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością 
ponadgraniczną.  

Jestem przekonany, że dzięki udostępnionym narzędziom prawnym znacznie usprawniającym nasze działanie oraz 
zaangażowaniu przedstawicieli krajowych, Eurojust sprosta postawionym przed nim zadaniom, między innymi 
związanym z wprowadzeniem w życie wspomnianej wcześniej nowej Decyzji Rady. 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Przewodniczący Kolegium
Luty 2009
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Wiceprzewodniczący Barrot z 

wizytą w Eurojust

Nowa decyzja ustanawiająca 

Eurojust

Konferencja prasowa, w czasie której 

ogłoszono przyjęcie nowej decyzji 

ustanawiającej Eurojust, lipiec 2008 

roku. 
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1 	 P O D S U M O W A N I E 	 I 	 W N I O S K I

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie najważniej-

szych kwestii poruszanych w Sprawozdaniu za rok 

2008. Jest on podzielony na trzy podrozdziały: sprawy 

skierowane do Eurojustu, stosunki zewnętrzne i sprawy 

wewnętrzne. 

Sprawy skierowane do Eurojustu

• W roku 2008 do Kolegium Eurojustu skierowane 

zostały 1 193 sprawy, o 108 więcej niż w roku popr-

zednim, co stanowi wzrost o 10 %.  

• Od roku 2006 Eurojust prowadzi statystyki spraw 

prostych i złożonych jak również ich klasyfikację 

pod względem poszczególnych celów określonych 

w treści Decyzji Rady ustanawiającej agencję. W 

zestawieniach tych bierze się również pod uwagę 

fakt, że część spraw kierowanych do Eurojustu 

wiąże się z więcej niż jednym celem statutowym. 

Stosunek spraw prostych do złożonych oraz ich 

klasyfikacja pod względem celów nie zmieniły się w 

roku 2008.  

• W minionym roku, Eurojust zorganizował ogółem 

132 spotkania koordynacyjne z przedstawicielami 

organów krajowych, z czego 110 odbyło się w nas-

zej siedzibie a 22 na terenie Państw Członkowskich. 

Liczba tego rodzaju spotkań znacznie wzrosła w 

porównaniu z 91 spotkaniami zorganizowanymi w 

roku 2007. 

• Wśród spraw skierowanych do agencji w roku 2008 

Eurojust odnotował 50 różnych rodzajów działalności 

przestępczej. Podobnie jak w roku 2007, największy 

odsetek stanowiły sprawy związane z handlem nar-

kotykami, przestępstwa przeciwko mieniu (w tym 

publicznemu) i oszustwa finansowe.   

• Eurojust zorganizował spotkanie przedstawicieli 

organów sądowniczych na temat: „Priorytety OCTA 

i postępowania o charakterze ponadgranicznym”. 

Raport przedstawiony został Radzie w maju 2008.  

• W roku 2008 Eurojust włączył się w prace na 

kolejnymi sześcioma analitycznymi plikami robo-

czymi (AWF – analysis work files) Europolu, 

tym samym podwajając ich liczbę i w dalszym 

ciągu rozwija swą współpracę z Europolem. 

Liczba postępowań prowadzonych przez Eurojust 

we współpracy z Europolem i OLAF wzrosła w 

roku 2008, zwłaszcza pod względem uczestnic-

twa w spotkaniach koordynacyjnych. Europol 

współpracował z nami przy 30 postępowaniach, a 

jego przedstawiciele wzięli udział w łącznie 24 spo-

tkaniach koordynacyjnych, zaś OLAF odpowiednio 

w pięciu postępowaniach i trzech spotkaniach 

koordynacyjnych.   

• W roku 2008 do Kolegium wpłynęło 12 wniosków 

w sprawie postępowań przewidzianych w artykule 

6(a) Decyzji ustanawiającej Eurojust, czyli więcej 

niż w latach ubiegłych.  

• W toku 21 postępowań przedstawiciele krajowi 

zwracali się do krajowych organów wymiaru 

sprawiedliwości z sugestią stworzenia Wspólnych 

Zespołów Dochodzeniowo-Śledczych (JIT). 

• W roku 2008 zarejestrowano 237 postępowań, w 

których wydano Europejskie Nakazy Aresztowania 

(ENA) , z czego część w kontekście działań koordy-

nacyjnych. W czterech przypadkach rozstrzygnięto 

konflikty między wydanymi ENA. W 28 przypad-

kach Eurojust poinformowany został o naruszeniu 

terminów zgodnie z zapisami artykułu 17 Decyzji 

Ramowej dotyczącej ENA z 13 czerwca 2002.  

• Eurojust prowadzi ewidencję wyroków skazujących 

i uniewinniających w sprawach związanych z ter-

roryzmem w oparciu o jawne informacje i przy-

gotowuje zestawienia analityczne i statystyczne. 

Powołując się na Decyzję Rady z dnia 20 września 

2005 roku, Eurojust zachęca Kraje Członkowskie do 

udostępniania bardziej szczegółowych informacji 

na temat postępowań i wyroków w sprawach o 

podłożu terrorystycznym. 

• Eurojust uruchomił Punkt Kontaktowy dla progra-

mu Ochrony Dzieci. Utworzono stronę internetową 

zawierającą opis kompetencji Punktu Kontaktowego, 

statystyki udziału Eurojustu w postępowaniach 

dotyczących dzieci, oraz adres poczty elektronicz-

nej przeznaczony dla organów ścigania i organizacji 

międzynarodowych. 

• W grudniu 2008 Rada przyjęła Decyzję dotyczącą 

wzmocnienia Eurojustu i zmiany Decyzji 

ustanawiającej Eurojust z 28 lutego 2002. Celem 

przyświecającym nowoprzyjętej Decyzji było 

usprawnienie pracy Eurojustu. Rozdział 5 opisu-

je najważniejsze obszary, w których rozszerzona 

została rola i kompetencje Eurojustu.  

• Pomimo wspomnianych pozytywnych zmian, 

należy zauważyć, że pełny potencjał Eurojustu 

pozostaje wciąż niewykorzystany, zwłaszcza w 

kontekście aktywnego udziału w koordynacji bar-

dziej złożonych dochodzeń i postępowań ponad-

granicznych oraz wspomagania organów krajowy-

ch w osiąganiu możliwie najlepszych rezultatów.  
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• Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie w 
życie wszystkich zapisów Decyzji z roku 2002 
ustanawiającej Eurojust, jak również odpowiednio 
rozplanowana czasowo i skoordynowana reali-
zacja nowej Decyzji Rady na temat wzmocnienia 
Eurojustu pozwoli na stworzenie solidnych pod-
staw dla działań agencji i da jej możliwość odg-
rywania bardziej aktywnej roli w procesie wspo-
magania organów krajowych w walce z poważną 
przestępczością ponadgraniczną.  

Stosunki zewnętrzne

• Nowa Decyzja Rady dotycząca wzmocnienia 
Eurojustu potwierdziła priorytetowy charakter 
współpracy pomiędzy Eurojustem a Europejską 
Siecią Sądowniczą opartej na wzajemnych kon-
sultacjach i komplementarności działań. Podjęte 
zostaną odpowiednie kroki w celu dalszego uspraw-
nienia współpracy pomiędzy obiema instytucjami. 

• Podpisano Porozumienie o Współpracy (Memorandum 
of Understanding) pomiędzy Eurojustem a 
Europolem w sprawie tabeli odpowiedników w klasy-
fikacji bezpieczeństwa, co pozwoliło na utworzenie 
bezpiecznego łącza komunikacyjnego pomiędzy 
obiema organizacjami. Zapisy wcześniejszego 
Porozumienia o Współpracy z roku 2004 są obecnie 
przeredagowywane przez powołaną do tego celu 
grupę specjalną pod kątem usprawnienia wzajem-
nej wymiany informacji, zwłaszcza w kontekście 
analitycznych plików roboczych Europolu.  

• 24 września 2008 Eurojust podpisał z Europejskim 
Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) porozumienie dotyczące praktycznych 
aspektów współpracy i wymiany informacji między 
instytucjami.  

• Dnia 27 listopada 2008 Eurojust podpisał umowę 
o współpracy ze Szwajcarią a 28 listopada 2008 z 
Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.  

Sprawy wewnętrzne

• W maju 2008 roku wyznaczony został pełniący 
obowiązki Dyrektora Administracyjnego na miej-
sce byłego Dyrektora Administracyjnego, który 
odszedł z Eurojustu. W tym samym roku uru-
chomiono procedurę wyboru nowego Dyrektora 
Administracyjnego. 

• W listopadzie 2008, 70 pracowników naszej admi-
nistracji przeniosło się do budynku Haagse Veste, 

przejściowej placówki przewidzianej do czasu 

ukończenia budowy siedziby Eurojustu planowa-

nego na rok 2014.   

• Eurojust zgodził się na pomoc zewnętrznego kon-

sultanta przy przeprowadzanej rewizji struktur 

organizacyjnych agencji.  

• Główne osiągnięcia z zakresu zarządzania zasoba-

mi ludzkimi, to przede wszystkim przyjęcie kilku 

kluczowych zasad zatrudnienia odzwierciedlających 

zmiany w polityce kadrowej, przygotowanie pier-

wszej rocznej oceny pracowników, kontynuacja 

wykonywania założeń Planu Polityki Zatrudnienia 

oraz przyjęcie założeń planu szkoleniowego dla 

pracowników agencji. 

• W roku 2008 uruchomiliśmy w Krajach 

Członkowskich bezpieczny system poczty elektro-

nicznej. 

• Wykorzystywany przez Eurojust sprzęt do pro-

wadzenia wideokonferencji został udoskonalony 

poprzez dodanie możliwości tłumaczenia symulta-

nicznego. 

• Stałe, niezawodne połączenie i dostęp do 

Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest 

niezastąpionym narzędziem w prowadzony-

ch przez Eurojust dochodzeniach, współpracy z 

innymi organami i działaniach koordynacyjnych. 

W okresie od grudnia 2007 do grudnia 2008, 

Przedstawiciele Krajowi Eurojustu przesłali do 

systemu łącznie 229 zapytań . 

• Na podstawie wyników Projektu E-POC III 

(baza danych o przestępczości zorganizowanej 

-  European Pool against Organised Crime) udo-

skonalono bazę postępowań prowadzonych w 

Eurojuście (Case Management System – CMS). 

Podjęto dalsze kroki w celu zapewnienia lepsze-

go wsparcia dla działań operacyjnych Kolegium 

m.in. poprzez powiększenie Zespołu ds. Analizy 

Postępowań. Wprowadzono nową wersję bazy 

CMS oraz uruchomiono kolejny projekt – E-POC 

III+ w celu dalszej poprawy wydajności systemu. 

• Budżet wysokości 20 milionów €  przyznany pier-

wotnie Eurojustowi powiększony został o kolejne 

4,8 milionów €, co dało w sumie 24,8 milionów 

€. Agencja wykonała 97 % swoich zobowiązań. 

Parlament Europejski udzielił Dyrektorowi 

Administracyjnemu absolutorium z wykonania 

budżetu za rok 2006.  
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2 	 D Z I A Ł A N I A 	 O P E R A C Y J N E

Statystyki prowadzonych spraw
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Rys. 1: Wzrost liczby prowadzonych spraw w latach 2002–2008

Rys. 2: Status prowadzonych spraw w latach 2002–2008
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Rys. 1:  Wzrost liczby prowadzonych spraw w 

latach 2002–2008

W roku 2008, Przedstawiciele Krajowi zarejestrowali 
1 193 sprawy, co stanowi wzrost o 10% w stosun-
ku do roku 2007 (1 085 spraw). Liczby te wskazują 
na stałą tendencję wzrostową obserwowaną już w 
poprzednich latach, chociaż pomimo nieustannych sta-
rań Przedstawicieli Krajowych, do Kolegium skierowano 
mniej spraw złożonych niż w roku 2007 (zob. rys. 3). 

Należy zauważyć, że 1 153 z zarejestrowanych spraw 
dotyczyło kwestii operacyjnych zaś 40 skierowano 
w celu uzyskania pomocy bądź informacji z zakresu 
poszczególnych systemów prawnych, orzecznictwa lub 
kwestii praktycznych, niezwiązanych z działalnością 
operacyjną Kolegium.

Rys. 2:  Status prowadzonych spraw w latach 

2002–2008

1 193 spraw skierowanych do Eurojustu w roku 
2008 stanowi jedynie część pracy wykonanej przez 
Przedstawicieli Krajowych. rys. 2 ukazuje bardziej 
reprezentatywny obraz pracy Kolegium ukazując liczbę 
postępowań wciąż otwartych i zamkniętych w kolejnych 
latach działania Eurojustu. 

Pod koniec roku 2008, w toku pozostawało wciąż 1 002 

spraw otwartych w latach 2003–2008, z czego 700 
zarejestrowano w roku 2008. 

Rys. 3:  Sprawy standardowe/złożone w latach 

2007–2008

W roku 2006 Eurojust wprowadził nowy system klasyfi-
kacji dzielący postępowania na standardowe i złożone. 

Pozwoliło to na nowe spojrzenie na rodzaje i naturę 

spraw, którymi w danym roku zajmował się Eurojust. 

Jak wynika z rys. 3 poniżej, w oparciu o tą klasyfikację 

około 84% spraw skierowanych do Eurojustu w roku 

2008 wiązało się z działaniami standardowymi, zaś 16% 

wymagało zaangażowania większych zasobów agencji. 

Podział na sprawy standardowe i złożone oparty jest 

na ocenie czynników takich jak liczba zaangażowanych 

w postępowanie krajów oraz charakter pomocy ocze-

kiwanej od Eurojustu, zakres czynności wykonywa-

nych przez agencję, obciążenie pracą poszczególnych 

Przedstawicieli Krajowych, ciężar danego przestępstwa 

oraz okres czasu jaki upływa od momentu udzielenia 

oczekiwanej pomocy a jej rezultatem. Podział ten jest 

również częściowo powiązany z ilością spraw dwustron-

nych lub wielostronnych oraz potrzebą koordynacji i/lub 

współpracy. 

Rys. 4:  Sprawy dwustronne / wielostronne w 

latach 2007–2008

Należy podkreślić, że sprawa dwustronna nie zawsze 

jest sprawą prostą. Wkład Eurojustu może mieć kluczo-

we znaczenie dla usprawnienia współpracy lub koordy-

nacji śledztw i postępowań pomiędzy dwoma krajami, 

a udzielona pomoc może mieć złożoną naturę. Pod 

tym względem wsparcie Eurojustu w zakresie spraw 

dwustronnych może być równie istotne, jak pomoc w 

sprawach wielostronnych. 

Zamieszczone poniżej rysunki 5, 6 i 7 ukazują szcze-

gółowe związki pomiędzy sprawami dwustronnymi i 

wielostronnymi a celami Eurojustu zgodnymi z zapisami 

artykułu 3 Decyzji ustanawiającej Eurojust: 

"1. W kontekście dochodzenia i ścigania przestępczości określonej w art. 4, w odniesieniu do poważnej przestępczości, w 

szczególności przestępczości zorganizowanej, dotyczącej dwóch lub więcej Państw Członkowskich, celami Eurojustu są:

a) stymulowanie i poprawa koordynacji między właściwymi władzami Państw Członkowskich, dochodzenia i ścigania w 

Państwach Członkowskich, uwzględniając wszelkie wnioski składane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego i wszelkie 

informacje dostarczone przez organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach Traktatów;

b) poprawa współpracy między właściwymi władzami Państw Członkowskich, w szczególności ułatwianie realizacji między-

narodowej wzajemnej pomocy w sprawach karnych i pomoc w realizacji wniosków o ekstradycję;

c) wspieranie na inne sposoby właściwych władz Państw Członkowskich w celu usprawnienia ich dochodzenia i ścigania

2. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej decyzji i na wniosek właściwych władz Państwa Członkowskiego, Eurojust 

może także wspomagać postępowanie przygotowawcze i ściganie dotyczące tylko tego Państwa Członkowskiego oraz Państwa 

Nieczłonkowskiego, jeśli została zawarta umowa ustanawiająca współpracę na podstawie art. 27 ust. 3 z odnośnym państwem, 

lub jeśli w szczególnym przypadku istnieją szczególne powody do udzielenia pomocy.

3. Zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszej decyzji i na wniosek właściwych władz każdego z Państw Członkowskich lub 

Komisji, Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniu i ściganiu dotyczącym tylko odnośnego Państwa Członkowskiego 

i Wspólnoty.” [podkreślenia dodano]
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Rys. 3: Sprawy standardowe/złożone w latach 2007–2008

Rys. 4: Sprawy dwustronne / wielostronne w latach 2007–2008
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Rys. 5 poniżej przedstawia klasyfikację spraw ogółem w 

latach 2007–2008 w zależności od określonych celów. 
Sprawa może być skierowana do Eurojustu  w więcej 
niż jednym celu. Stosunek ilości spraw przypisanych do 
poszczególnych celów nie zmienił się znacząco w porów-
naniu z rokiem 2007. 

Dwa poniższe diagramy odnoszą się do powiązań pomię-
dzy ilością spraw wielostronnych (rys.6) oraz spraw dwu-
stronnych (rys. 7) a celami określonymi w decyzji usta-
nawiającej Eurojust. W przypadku spraw wielostronnych 
(proporcjonalnie) zaobserwować można większą ilość 

próśb o pomoc przy koordynacji działań odpowiednich 
organów poszczególnych Krajów Członkowskich. 

Rys. 8 poniżej obrazuje zaangażowanie poszczegól-
nych Przedstawicielstw Krajowych w pracę nad roz-
wiązywaniem spraw skierowanych do Eurojustu przed-
stawiając liczbę spraw zarejestrowanych w Kolegium 
przez poszczególne Przedstawicielstwa Krajowe. Spośród 
Państw Członkowskich, Bułgaria, Irlandia, Włochy, Cypr, 
Malta i Austria wykazały 50% lub większy wzrost liczby 
spraw zarejestrowanych w roku 2008 w stosunku do roku 
poprzedniego.  

Rys. 5: Klasyfikacja spraw z lat 2007–2008 według celów

Rys. 6: Sprawy wielostronne 2007–2008: Cele (art. 3 Decyzji ustanawiającej Eurojust)
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Rys. 7: Sprawy dwustronne 2007–2008: Cele (art. 3 Decyzji ustanawiającej Eurojust)

Rys. 8: Państwa kierujące wnioski w latach 2007–2008
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Rys. 9 poniżej przedstawia liczbę przypadków, w któ-

rych zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy do 

danego przedstawicielstwa krajowego. Prawie wszystkie 

Kraje Członkowskie wykazały wzrost w tym zakresie 

w porównaniu z rokiem 2007. W przypadku Litwy, 

Luksemburga, Malty i Słowenii wzrost ten przekroczył 

50 %. 

Rys. 10 poniżej przedstawia stosunek ilościowy poszcze-

gólnych, głównych typów działalności przestępczej oraz 

bardziej szczegółowe dane dotyczące mniejszych pod-

grup przestępstw (oznaczonych kolorem jasnoniebie-

skim i białym).   

Rozkład procentowy rodzajów przestępstw, którymi 

zajmował się Eurojust, był podobny do rozkładu obser-

wowanego w poprzednich latach. 

Eurojust zarejestrował 50 różnych rodzajów działalności 

przestępczej w roku 2007. Jedno postępowanie może 

obejmować kilka rodzajów przestępstw, dlatego też  

Przedstawiciel Krajowy, oprócz przestępstwa głównego, 

może określić przy rejestracji sprawy również przestęp-

stwa powiązane.  

Ogólnie rzecz biorąc liczba spraw dotyczących wszyst-

kich rodzajów działalności przestępczej wzrosła w roku 

2008. Postępowania dotyczące handlu narkotykami oraz 

przestępstw przeciwko mieniu (w tym mieniu publiczne-

mu) i oszustw finansowych nadal stanowią największy 

odsetek spraw kierowanych do Eurojustu. 

Rys. 11: Spotkania koordynacyjne, określane jako spo-

tkania III poziomu, organizowane są na prośbę jednego 

lub więcej Przedstawiciela Krajowego przy obecności 

Przedstawicieli Krajowych tych państw, których doty-

czy dana kwestia, ich Zastępców i/lub Asystentów oraz 

przedstawicieli właściwych krajowych organów wymiaru 

sprawiedliwości. 

Liczba spotkań koordynacyjnych w roku 2008 wzrosła 

znacznie w porównaniu z rokiem poprzednim, z 91 do 

132, z czego 110 odbyło się w siedzibie Eurojustu a 22 

w Państwach Członkowskich. 

Większość spotkań (84) miało charakter wielostronny 

a liczba biorących w nich państw wahała się od trzech 

do 14.   

Sprawy, w których konieczne było zorganizowanie 

spotkań koordynacyjnych dotyczyły przede wszystkim 

przestępstw przeciwko mieniu oraz oszustw finanso-

wych (53), handlu narkotykami (40), prania pieniędzy 

(18), przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 

osobistej (11), handlu ludźmi (8) oraz terroryzmu (6). 

Jedno spotkanie koordynacyjne dotyczyć mogło więcej 

niż jednego rodzaju działalności przestępczej. 

Rys. 9: Państwa otrzymujące wnioski w latach 2007–2008
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Rys. 10: Główne rodzaje przestępstw w latach 2007–2008

Rys. 11: Spotkania koordynacyjne w latach 2005–2008
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Rys. 12: Francja, Włochy i Wielka Brytania, jako pań-
stwa wnoszące o spotkania, zorganizowały łącznie 
66 spotkań koordynacyjnych, czyli połowę wszystkich 
spotkań jakie odbyły się w całym roku. Wnioski złożo-
ne przez Francję stanowiły 25 % wszystkich wniosków 
przyjętych w ubiegłym roku. Po raz pierwszy w staty-
stykach pojawiła się Norwegia, która zorganizowała pięć 
spotkań koordynacyjnych. 

Rys. 13: W roku 2008, Eurojust wnosił o obecność 
przedstawicieli państw trzecich w 141 przypadkach, w 

roku 2006 liczba takich próśb wyniosła 117 a w 2007 
– 188. Przedstawiciele państw trzecich uczestniczyli 
łącznie w 39 spotkaniach. 

Tabela 1 poniżej ilustruje udział innych organów Unii 
Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zapra-
szanych przez Eurojust do udziału w spotkaniach koor-
dynacyjnych związanych z działalnością operacyjną 
agencji. 

Rys. 12: Państwa wnoszące o spotkania koordynacyjne w latach 2007–2008

Rys. 13: Państwa zapraszane do udziału w spotkaniach koordynacyjnych w latach 2007–2008
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Tab. 1: Europejskie organy wymiaru sprawiedliwości i organizacje międzynarodowe

2005 2006 2007 2008
Spotkania	

koordynacyjne	w		
r.	2007

Spotkania	
koordynacyjne	w		

r.	2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Rada	Europejska		 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Narody	Zjednoczone 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Nordyccy	Oficerowie	
Łącznikowi	ds.	
Współpracy	Policji	i	
Służb	Celnych

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

OGÓŁEM 13 10 32 38 14 29

Wnioski formalne przewidziane w treści art. 6(a) 
i 7(a) Decyzji ustanawiającej Eurojust

W roku 2008 wystosowano łącznie dwanaście 

wniosków formalnych w oparciu o artykuł 

6(a) Decyzji ustanawiającej Eurojust.  

Osiem wniosków wystosowano w oparciu o artykuł 6 (a)

(v). W dwóch przypadkach włoski Przedstawiciel Krajowy 

wystosował do odpowiednich włoskich organów krajowych 

prośbę o przekazanie informacji. W pierwszym przypadku 

sprawa została zainicjowana przez Włochy i dotyczyła 

oszustwa finansowego oraz prania pieniędzy; w drugim, 

sprawa dotyczyła oszustwa finansowego a zainicjowana 

została przez Słowenię. 

W pięciu przypadkach włoski Przedstawiciel Krajowy zwró-

cił się do odpowiednich organów z propozycją koordyna-

cji prac organów wymiaru sprawiedliwości zaangażowa-

nych w postępowania Krajów Członkowskich, zgodnie z 

artykułem 6(a)(iii). Trzy z powyższych spraw dotyczyły 

oszustw finansowych, jedna uczestnictwa w zorganizowa-

nej grupie przestępczej zamieszanej w nielegalny przemyt 

imigrantów, ostatnia zaś miała związek z terroryzmem. 

Wspomniane postępowania zostały zainicjowane przez 

Portugalię, Francję, Włochy i Danię. 

Kolejny wniosek, wniesiony w oparciu o artykuł 6(a)(i), 

(iii) oraz (v), skierowany był również do organów włoskich 

i dotyczył podjęcia czynności dochodzeniowych bądź praw-

nych w związku z określonymi czynami. Sprawa ta została 

zainicjowana przez Hiszpanię. 

Trzy wnioski wystosowano w oparciu o artykuł 6(a)(ii). 

W pierwszym przypadku wniosek dotyczył nielegalnego 

przemytu imigrantów, Przedstawiciele Krajowi z Portugalii 

i Hiszpanii uznali, że władze portugalskie mają największe 

szanse na skutecznie ściganie rzeczonych przestępstw i 

zarekomendowały aby odpowiednie organy obu krajów 

przyjęły tą ocenę i rozważyły możliwość koordynacji dzia-

łań przez Eurojust. Obie rekomendacje zostały przyjęte.

Drugi wniosek dotyczył sprawy o ciężkie uszkodzenie ciała. 

Przedstawiciel hiszpański zwrócił się do organów krajo-

wych z opinią, iż służby fińskie mają większe szanse na 

przeprowadzenie skutecznego dochodzenia w rzeczonej 

sprawie. Sprawa została zainicjowana przez Finlandię.

Trzeci wniosek dotyczył sprawy o porwanie, Przedstawiciel 

Krajowy z Portugalii zwrócił się do organów krajowych z 

opinią, iż ich hiszpański odpowiednik ma większe szanse 

na przeprowadzenie skutecznego dochodzenia w rzeczonej 

sprawie. Przedstawicielstwo portugalskie zasugerowało 

koordynację działań między organami wymiaru sprawie-

dliwości Portugalii i Hiszpanii oraz pomoc Eurojustu w toku 

dalszej współpracy i koordynacji. Rekomendacja została 

przyjęta.  

Ostatni z wniosków, wystosowany na mocy artykułu 6(a)

(i), dotyczył sprawy o oszustwo finansowe, a w szcze-

gólności fałszerstwo i nielegalne kopiowanie produktów. 

Włoskie Przedstawicielstwo zwróciło się do odpowiednich 

organów swojego kraju z wnioskiem o rozpoczęcie docho-

dzenia w sprawie czynów przestępczych ujawnionych w 

dochodzeniu prowadzonym przez organy francuskie.

W roku 2008 nie wystosowano żadnych 

wniosków na mocy artykułu 7(a) Decyzji 

ustanawiającej Eurojust. 

Eurojust pragnie podkreślić znaczenie odpowiedniego 

wykorzystania zapisów artykułów 6(a) oraz 7(a) jako 

potencjalnie najszybszego i najskuteczniejszego narzę-

dzia zapobiegania i rozstrzygania sporów wynikających 

z konfliktów jurysdykcji. 
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Należy jednak podkreślić, że wszelkie działania Eurojustu 

wynikające z zapisów artykułów 6(a) i 7(a) były wcze-

śniej uzgadniane z odpowiednimi organami zaintereso-

wanych krajów w toku spotkań koordynacyjnych. 

Europejski Nakaz Aresztowania 

W kontekście ENA, działaniom Eurojustu przyświecają 

trzy podstawowe cele:    

• Wspomaganie działań związanych z wykonywaniem 

ENA (artykuł 3 Decyzji ustanawiającej Eurojust)

• Doradztwo w sytuacjach zbieżności nakazów are-

sztowania (artykuł 16 Decyzji Ramowej z dnia 13 

czerwca 2002 dotyczącej Europejskiego Nakazu 

Aresztowania, 2002/584/JHA (dalej nazywane 

„ENA DR”)

• Zbieranie raportów dotyczących naruszenia ter-

minów (artykuł 17 ENA DR)

Poniżej przedstawiamy krótki opis wykonanych zadań 

agencji w tym zakresie.

1.  Wspomaganie działań związanych z wykonywaniem 

ENA

W roku 2008, Eurojust zarejestrował łącznie 237 spraw, 

w których wykonanie ENA wymagało wsparcia agencji. 

Tylko w dwóch przypadkach sprawy dotyczyły uzyskania 

informacji na temat systemów prawnych, orzecznictwa 

bądź kwestii praktycznych niezwiązanych z konkretnymi 
sprawami, w pozostałych przypadkach chodziło o dzia-
łania operacyjne. 107 ze wspomnianej liczby spraw jest 
wciąż w toku. 

W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba działań 
koordynacyjnych przy wykonywaniu ENA, zwłaszcza jeśli 
zbiega się on z krajowym nakazem aresztowania wysta-
wionym w związku z tym samym typem działalności 
przestępczej. Koordynacja zapewnia odpowiednie wyko-
rzystanie podstaw prawnych dla pozwalających na niewy-
konanie ENA, zwłaszcza w dochodzeniach prowadzonych 
równolegle lub dotyczących tego samego czynu. 

2. Sprawy wynikające z artykułu 16 ENA DR

W roku 2008 do Eurojustu wpłynęły cztery sprawy doty-
czące zbieżnych ENA, trzy zarejestrowane zostały przez 
Belgię (w stosunku do Francji, Wielkiej Brytanii oraz 
Luksemburgu i Włoch), zaś czwarty przez Republikę 
Czeską (w stosunku do Wielkiej Brytanii). 

3. Sprawy wynikające z artykułu 17 ENA DR

W roku 2008 do Eurojustu wpłynęło łącznie 28 spraw 
związanych z naruszeniem terminów ENA. Powyższe 
diagramy prezentują rozkład spraw opartych o artykuł 
17 dla poszczególnych krajów zgłaszających sprawę do 
Eurojustu (kraj zgłaszający może być krajem wydają-
cym bądź wykonującym ENA) oraz innych krajów obję-
tych zgłoszeniami. .

Rys. 14: Kraje wnioskujące o wydanie ENA w roku 2008
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21

Rys. 15: Kraje, do których wpłynęły wnioski o wykonanie ENA w roku 2008

Rys. 16: Sprawy z artykułu 17
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Jako główny powód opóźnień w wykonaniu ENA, wykra-

czających poza terminy określone w artykule 17 decy-

zji, Kraje Członkowskie podają konieczność uzyskania 

dodatkowych informacji od organu wydającego nakaz i 

związane z tym procedury (otrzymanie wniosku, odna-

lezienie potrzebnych danych w dokumentacji, tłumacze-

nie), które dodatkowo opóźniają postępowanie.  

Inne przyczyny opóźnień egzekwowania ENA wykracza-

jących poza terminy określone w artykule 17 decyzji 

obejmowały: 

• wniosek kierowany do organu wystawiającego o 

wystawienie gwarancji, że osoba powróci do kraju 

celem odbycia wyroku;

• opóźnienia w dostarczeniu oryginału ENA;

• skuteczne odwołanie od decyzji o ekstradycji (w 

tym z powodu niekompletnych danych zawartych 

w wydanym nakazie); oraz

• decyzja o przekazaniu osoby podjęta została w 

terminie, lecz jej wykonanie nie było możliwie ze 

względu na stan zdrowia podejrzanego lub podejr-

zanej, czy też z uwagi na problemy z dotarciem do 

rzeczonej osoby.   

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze

Od kilku lat obserwujemy stały wzrost praktycznego 

wykorzystania i świadomości potencjału wspólnych 

zespołów dochodzeniowo-śledczych (Joint Investigation 

Teams – JIT). W roku 2008 Przedstawiciele Krajowi 

zwracali się do krajowych organów wymiaru sprawiedli-

wości z wnioskiem o powołanie JIT w 21 sprawach.  

Obecnie rozpatrywana jest możliwość uzyskania przez 

Eurojust dofinansowania wspólnotowego dla JIT w 

ramach Programu „Zapobieganie i zwalczanie przestęp-

czości”; kolejny krok w tej sprawie podjęty został w 

roku 2008 kiedy Eurojust (dzięki statusowi partnera w 

programie ramowym) uzyskał grant na dofinansowanie 

JIT, kroki proceduralne w tym zakresie są obecnie w 

toku.  

W dniach 15 i 16 grudnia 2008 odbyło się czwarte 

spotkanie krajowych ekspertów w dziedzinie JIT, orga-

nizowane wspólnie przez Eurojust i Europol w siedzibie 

Europolu. W spotkaniu udział wzięli eksperci z Krajów 

Członkowskich, OLAFu, Eurojustu i Europolu, oraz 

przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji 

Europejskiej. Ponadto, w roku 2008 w spotkaniu wzięli 

udział przedstawiciele USA. Krajowi eksperci w dzie-

dzinie JIT przeprowadzili szereg prezentacji, następnie 

odbyły się warsztaty służące przede wszystkim wymia-

nie praktycznych doświadczeń oraz dyskusji na temat 

pracy w zespołach i zbierania dowodów. Potwierdzono 

znaczenie Eurojustu i Europolu jako instytucji wspoma-

gających, zaś jeden z głównych wniosków ze spotkania 

dotyczył znaczenia odpowiednio wczesnego angażowa-

nia policji i organów wymiaru sprawiedliwości w pierw-

szych fazach planowania i tworzenia JIT. Wnioski ze 

spotkania zawarto w Dokumencie Rady nr 17512/08 z 

dnia 19 grudnia 2008.

Eurojust i Europol złożyły również raport z prac nad 

przygotowaniem i wydaniem podręcznika dotyczącego 

JIT. Publikacja ta stanowi uzupełnienie wcześniejsze-

go dokumentu wydanego przez Eurojust/Europol pt. 

„Informacje na temat legislacji Krajów Członkowskich 

dotyczących JIT”.  Nowy podręcznik rozdany został 

ekspertom krajowym i innym uczestnikom seminarium. 

Głównym zadaniem podręcznika jest dostarczenie spe-

cjalistycznych informacji na temat podstaw prawnych 

i wymogów jakie należy spełnić w procesie tworzenia 

JIT oraz na temat sytuacji, w których powołanie JIT 

może przynieść najlepsze rezultaty. Publikacja stara 

się również rozwiać najczęstsze wątpliwości związane z 

JIT, zachęcić do korzystania z tego stosunkowo nowego 

narzędzia pozwalającego usprawnić czynności śledcze, 

oraz służyć ogólnemu rozwojowi współpracy między-

narodowej w sprawach kryminalnych. Założeniem pod-

ręcznika jest czerpanie z doświadczeń praktycznych 

oraz materiałów udostępnianych w czasie seminariów 

i spotkań. Dokument będzie regularnie uaktualniany 

i poszerzany, szczególnie o praktyczne doświadczenia 

zdobywane w toku konkretnych dochodzeń.   

Główne rodzaje działalności przestępczej

Poniżej znajdują się informacje dotyczące następujących 

rodzajów przestępstw i powiązanej z nimi aktywności 

przestępczej: terroryzm, fałszerstwa, handel narkoty-

kami, handel ludźmi, pranie pieniędzy, przestępstwa 

przeciwko mieniu i oszustwa finansowe, przestępstwa 

przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osobistej, oraz prze-

stępstwa z użyciem Internetu. 

Z powyższymi przestępstwami mamy do czynienia w 

wielu postępowaniach. Wspieranie organów krajowych 

w zakresie spraw dotyczących powyższych przestępstw 

jest dla Eurojustu zadaniem priorytetowym. 
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Terroryzm

Rys. 17: Sprawy dotyczące terroryzmu w latach 2004–2008
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W roku 2008 organizowane były spotkania strategiczne i 

taktyczne mające na celu popularyzację idei współpracy 

organów wymiaru sprawiedliwości Państw Członkowskich 

w zakresie zwalczania terroryzmu. Spotkania te dawały 

również możliwość wymiany informacji i doświadczeń. 

Dzięki pracy przedstawicieli organów państwowych z 

27 Państw Członkowskich odpowiedzialnych za kwe-

stie związane ze zwalczaniem i ściganiem terroryzmu, 

Eurojust przyczynił się do powstania opublikowanego 

przez Europol raportu na temat zagrożenia terroryzmem w 

Unii Europejskiej (TE-SAT 2008 – Terrorism Situation and 

Trend Report) oraz opublikował pierwsze wydanie moni-

tora wyroków za przestępstwa związane z terroryzmem 

(Terrorism Convictions Monitor) stanowiącego ewidencję 

wyroków skazujących i uniewinniających opartą na jaw-

nych źródłach oraz informacje analityczne i statystyczne. 

W roku 2008, udało nam się poszerzyć współpracę z 

organami wymiaru sprawiedliwości UE jak również z 

organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi. 

Sprawy	dotyczące	terroryzmu	w	
roku	2008

Łącznie

Finansowanie terroryzmu 8

Terroryzm i przestępstwa powiązane z 
działalnością terrorystyczną 

23

Inne 8

W roku 2008 Eurojust zarejestrował 39 nowych postę-

powań w sprawach związanych z terroryzmem. Chociaż 

łączna liczba postępowań odpowiada analogicznej warto-

ści z roku poprzedniego, zauważyć można wzrost liczby 

spraw związanych z finansowaniem terroryzmu. Najwięcej 

wniosków w toku postępowań związanych z terroryzmem 

skierowano do Hiszpanii, Francji oraz Wielkiej Brytanii, zaś 

z sześciu spotkań koordynacyjnych w tych sprawach, pięć 

zorganizowanych zostało przez Włochy.  

W toku postępowań kierowanych do Eurojustu w dal-

szym ciągu najczęściej pojawiają się odniesienia do grup 

fundamentalistycznych, zaś na drugim miejscu do grup 

separatystycznych. Trend ten można było zaobserwować 

w toku analizy informacji na temat wyroków w sprawach 

związanych z terroryzmem przesyłanych do Eurojustu 

przez krajowe organy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z 

Decyzją Rady z dnia 20 września 2005 na temat wymia-

ny informacji i współpracy przy zwalczaniu przestępstw o 

podłożu terrorystycznym (2005/671/JHA).

Połowa z zarejestrowanych wyroków ma związek z 

działalnością grup fundamentalistycznych (190 z 384 

wyroków), zaś 148 wyroków z działalnością grup sepa-

ratystycznych. W roku 2008 wyroki sądowe w sprawach 

związanych z terroryzmem zgłaszane były przez 10 

Krajów Członkowskich: Belgię, Danię, Francję, Niemcy, 

Irlandię, Włochy, Holandię, Hiszpanię, Szwecję i Wielką 

Brytanię. Jeśli chodzi o wyniki postępowań sądowych, w 

roku 2008 średnia długość wyroków zgłaszanych przez 

Państwa Członkowskie wynosiła nieco poniżej dziesięciu 

lat więzienia. Warto również zwrócić uwagę na wyso-

ki współczynnik wyroków skazujących w Niemczech, 

Francji i we Włoszech. Ogólny średni współczynnik 

wyroków uniewinniających nieco zmalał w porównaniu z 

rokiem 2007 (z 27 % do 23 %). 
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Fałszerstwa

Rys. 18: Sprawy dotyczące fałszerstw w latach 2004–2008
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Liczba spraw związanych z fałszerstwami zgłaszanych 

do Eurojustu stale rośnie (108 nowych dochodzeń w 

porównaniu z 94 w roku 2007). Obserwowana tenden-

cja wzrostowa była szczególnie widoczna w  kontekście 

nielegalnego kopiowania produktów (najwięcej spraw 

tego typu zarejestrowała Francja) oraz fałszerstwa 

pieniędzy i innych środków płatniczych (w tym sześć 

dochodzeń przeciwko fałszerzom Euro).  

Sprawy	dotyczące	fałszerstwa	w	
roku	2008

Łącznie

Fałszerstwa i nielegalne kopiowanie 
produktów

12

Fałszerstwa i handel dokumentami 46

Fałszerstwa pieniędzy i innych środ-
ków płatniczych

50

W związku ze wspomnianą tendencją, wzrosła również 

liczba spotkań koordynacyjnych organizowanych przez 

Eurojust w kontekście tego rodzaju spraw (z czterech 

w r. 2007 do 15 w r. 2008). W minionym roku Eurojust 

brał udział w pracach nad dwoma analitycznymi plikami 

roboczymi (AWF) Europolu związanymi z fałszerstwami, w 

związku z czym przedstawiciele Eurojustu uczestniczyli w 

spotkaniach eksperckich Europolu, zaś Europol zaangażo-

wał się w kilka złożonych dochodzeń Eurojustu.

Handel narkotykami

Zniesienie większości wewnętrznych posterunków gra-

nicznych sprawiło, że Unia Europejska stała się jeszcze 

atrakcyjniejszym rynkiem dla handlu narkotykami, a 

jednocześnie ułatwiło zdobywanie i dystrybucję surow-

ców do ich produkcji.  

Geograficzne zależności obserwowane w roku 2007 

nie zmieniły znacząco się roku ubiegłym, w którym 

największa ilość wniosków nadal kierowana była do 

Hiszpanii, Holandii oraz Włoch, a w dalszej kolejności 

do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Znacznie 

wzrosła ilość spraw z tej grupy prowadzonych przez 

Przedstawicielstwa Holandii i Włoch (w przypadku 

Włoch prawie dwukrotnie) jako państw zgłaszających 

wnioski, co wskazuje na intensyfikację kontaktów mię-

dzy organami wymiaru sprawiedliwości tych państw a 

Eurojustem. W odniesieniu do poszczególnych postępo-

wań, analiza spraw zgłaszanych do Eurojustu pozwoliła 

zaobserwować coraz większą aktywność grup przestęp-

czych z Nigerii.  

Liczba spotkań koordynacyjnych organizowanych przez 

Eurojust w kontekście spraw związanych z handlem 

narkotykami wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu 

z rokiem 2007 (24 sprawy w r. 2007 i 40 w r. 2008), 

co wskazuje na wzrost ilości złożonych spraw wymaga-

jących koordynacji działań organów wymiaru sprawie-

dliwości kilku państw jednocześnie. W tym zestawieniu 

szczególnie interesujące są dane dotyczące ilości spo-

tkań koordynacyjnych zorganizowanych przez przedsta-

wicielstwo włoskie, która wzrosła niemal pięciokrotnie w 

porównaniu z rokiem poprzednim.  
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Rys. 19: Sprawy związane z handlem narkotykami w latach 2004–2008
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Eurojust brał udział w pracach przygotowawczych 
nad Planem Działania UE w zakresie narkotyków na 

lata 2009–2012 nadzorowanych przez Horyzontalną 
Grupę Roboczą ds. Narkotyków powołaną przez Radę 
Europejską. Prezydencja Francuska szczególnie pod-
kreślała znaczenie Eurojustu dla procesu implementacji 
Planu Działania, zwłaszcza pod kątem współpracy orga-
nów wymiaru sprawiedliwości krajów UE. 

Handel ludźmi

Zgodnie z treścią wniosków roboczych wyznaczających 
priorytety UE w walce z przestępczością zorganizowaną, 
a opartych na raporcie o zagrożeniu przestępczością 
zorganizowaną  (OCTA) na rok 2007, przemyt i handel 
ludźmi (HL) powiązany z nielegalną imigracją powinien 
być traktowany jako jeden z priorytetowych proble-
mów. W związku z powyższym, Eurojust zorganizował 
w maju 2008 spotkanie strategiczne dotyczące handlu 
ludźmi oraz metod ochrony świadków, które odbyło 
się w Portorož na Słowenii pod patronatem tamtejszej 
Prezydencji. Celem spotkania było zrozumienie ogól-
nego charakteru tego rodzaju przestępstw jak również 
omówienie mechanizmów, standardów i zasad jakie są 
bądź powinny zostać wypracowane i wprowadzone w 
życie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom han-
dlu ludźmi w toku czynności dochodzeniowych i postę-
powań sądowych.  

Rys. 20: Od roku 2004 dochodzenia związane z han-
dlem ludźmi, łącznie 230, stanowiły 5,2% spraw pro-

wadzonych w Eurojuście, zaś dla samego roku 2008 

wartości te wyniosły odpowiednio 6,9% i 83 sprawy (w 

większości handel ludźmi w celu wykorzystania seksual-

nego). Należy zaznaczyć, że statystyki te nie obejmują 

spraw związanych z nielegalnym przemytem imigrantów 

(20 spraw w r. 2008). 

Za wyjątkiem roku 2006, liczba spraw związanych z HL 

systematycznie rosła o średnio 17 spraw rocznie. 

Rumunia, Bułgaria i Republika Czeska to kraje najczę-

ściej wnioskujące w roku 2008, zaś Włochy i Hiszpania 

były najczęstszymi adresatami wniosków. Liczba wnio-

sków kierowanych do Włoch nie zmieniła się w ciągu 

minionych dwóch lat (14 spraw), zaś w przypadku 

Hiszpanii wzrosła dwukrotnie w kontekście tego rodzaju 

przestępstw, z siedmiu w roku 2007 do 14 w 2008. 

Ilość spraw związanych z HL rejestrowanych w Bułgarii 

wzrosła dramatycznie w porównaniu z rokiem poprzed-

nim (z jednej do 12), zaś największa ilość spraw jest 

nadal rejestrowana w Rumunii, chociaż liczba ich nie 

wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 (17 spraw).  

W roku 2008 zorganizowano łącznie osiem spotkań 

koordynacyjnych w związku z przestępstwami handlu 

ludźmi, co również stanowiło wzrost w porównaniu z 

rokiem poprzednim.   
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Pranie pieniędzy

W latach 2004–2007 ilość spraw związanych z praniem 

pieniędzy trafiających do Eurojustu rosła rokrocznie o 

średnio 28. W roku 2008 po raz pierwszy nie zaobserwo-

wano wzrostu a łączna ilość spraw z tej kategorii wynio-

sła 103. Sprawy związane z praniem pieniędzy stanowiły 

8,5 % wszystkich spraw przechodzących przez Eurojust, 

łącznie od roku 2004 zarejestrowano ich 345. W roku 

2008, stosunek ten wyniósł 8,6% łącznej liczby spraw.  

W roku 2007 najwięcej spraw z tej kategorii zarejestro-

wanych zostało przez Portugalię i Rumunię, odpowiednio 

dziesięć i osiem spraw. W roku 2008 Portugalia nadal 

prowadziła pod tym względem, zaś Holandia uplasowała 

się na drugim miejscu (odpowiednio 17 i 14 spraw).  

Kraje, do których najczęściej kierowano wnioski w spra-

wach związanych z praniem pieniędzy to Hiszpania i 

Francja, odpowiednio 22 i 18 wniosków. 

Rys. 20: Sprawy dotyczące handlu ludźmi w latach 2004–2008

Rys. 21: Sprawy związane z praniem pieniędzy w latach 2004–2008
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Liczba spotkań koordynacyjnych zorganizowanych dla 

tej kategorii spraw wzrosła nieznacznie w roku 2008 i 

wyniosła 18. 

Eurojust brał udział w pracach nad jednym analitycznym 

plikiem roboczym (AWF) Europolu w związku z praniem 

pieniędzy. 

Przestępstwa przeciwko mieniu i oszustwa 

finansowe 

Eurojust zarejestrował łącznie 500 spraw zaklasyfiko-

wanych jako przestępstwa przeciwko mieniu (w tym 

publicznemu) i oszustwa finansowe. Liczba ta odpowia-

da sprawom zarejestrowanym pod jedną (lub więcej) z 

następujących podkategorii: zorganizowane kradzieże 

i napady; nielegalny handel dobrami kultury, w tym 

antykami i dziełami sztuki; wyłudzenia i oszustwa finan-

sowe, wymuszenia i praktyki rozbójnicze; fałszerstwa i 

nielegalne kopiowanie produktów; fałszerstwa i handel 

dokumentami administracyjnymi; fałszerstwa pieniędzy 

i innych środków płatniczych;  korupcja; oraz kategoria 

niesklasyfikowanych gdzie indziej innych przestępstw 

przeciwko mieniu oraz oszustw finansowych. Część z 

wymienionych kategorii omówiona jest w sekcji zaty-

tułowanej fałszerstwa. Statystyki w poniższym zesta-

wieniu dotyczą podkategorii wyłudzenia i oszustwa 

finansowe jako najważniejszej grupy przestępstw tego 

rodzaju. 

Rys. 22: Od roku 2004 liczba spraw o wyłudzenia i oszu-

stwa finansowe, w tym oszustwa podatkowe, oszustwa 

komputerowe, wyłudzanie zaliczek - tzw. „oszustwo 

Nigeryjskie”, sprzeniewierzenia aktywów spółki oraz 

oszustwa związane z podatkiem VAT, rosła przeciętnie o 

40 spraw rocznie. W roku 2008 przestępstwa tego typu 

odpowiadały 16% wszystkich spraw rozpatrywanych 

przez Eurojust (łącznie 192 sprawy). 

Eurojust zorganizował 15 spotkań koordynacyjnych 

w sprawach związanych z wyłudzeniami i oszustwami 

finansowymi.  

Eurojust by zaangażowany w prace nad jednym anali-

tycznym plikiem roboczym Europolu dotyczącym oszu-

stwa tzw. karuzelowego. 

Rys. 22: Sprawy związane z wyłudzeniami i oszustwami finansowymi w latach 2004–2008
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Rys. 23:  Sprawy związane z przestępstwami przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osobistej w 

latach 2004–2008
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Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osobistej

Liczba spraw zarejestrowanych w Eurojuście pod kate-

gorią przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wol-

ności osobistej wzrosła o około 12 % w porównaniu z 

rokiem poprzednim (o 12 spraw) sięgając liczby 146 

spraw zarejestrowanych w roku 2008.  

W tej ogólnej kategorii zawierają się sprawy z nastę-

pujących podkategorii: zabójstwo; ciężkie uszkodze-

nie ciała; oraz porwanie, nielegalne przetrzymywanie 

i więzienie zakładników. Liczba spraw związanych z 

zabójstwami i przypadkami ciężkiego uszkodzenia ciała 

wrosła odpowiednio o siedem i osiem spraw w porówna-

niu z rokiem 2007, w przypadku porwań, nielegalnego 

przetrzymywania i więzienia zakładników liczba ta wzro-

sła o trzy sprawy. 

Sprawy	związane	z	
Przestępstwami	przeciwko	życiu,	
zdrowiu	lub	wolności	osobistej	w	

r.	2008

Łącznie

Zabójstwa 86

Ciężkie uszkodzenie ciała 47

Porwania, nielegalne przetrzymywanie 
i więzienie zakładników 

13

Należy zwrócić szczególną uwagę na częste związki tego 

rodzaju brutalnych przestępstw ze sprawami dotyczący-

mi handlu narkotykami oraz handlu ludźmi. 

W roku 2008 Eurojust zorganizował 11 spotkań koor-

dynacyjnych dotyczących tego rodzaju przestępstw, 

niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. 

Przestępstwa z użyciem Internetu 

Rys. 24: W roku 2008 w bazie postępowań (CMS) zare-

jestrowano 31 nowych spraw dotyczących przestępstw z 

użyciem Internetu, co stanowiło stosunkowo duży przy-

rost w porównaniu z rokiem 2007 (11 spraw).  

W roku 2008 Komisja Europejska przyjęła ogólne zało-

żenia polityki zwalczania przestępstw internetowych w 

celu zwiększenia świadomości dotyczącej tego rodzaju 

przestępstw w Krajach Członkowskich. 

W październiku 2008 Eurojust zorganizował spotkanie 

strategiczne dotyczące przestępstw z użyciem Internetu, 

które odbyło się w Atenach. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich Państw Członkowskich zaś 

poruszane tematy obejmowały: informacje na temat 

szybkiego rozwoju i złożoności tego rodzaju prze-

stępstw, omówienie pracy Eurojustu w tym zakresie, 

oraz lepsze zrozumienie potencjału, struktury i zadań 

działającej 24 godziny na dobę sieci stworzonej pod 

przewodnictwem Rady Europy, najważniejszej między-

narodowej sieci pozwalającej na współpracę organów 

ścigania w postępowaniach dotyczących przestępstw 

internetowych.  
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Rys. 24: Sprawy związane z przestępstwami internetowymi w latach 2004–2008 
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Punkt Kontaktowy dla Programu Ochrony Dzieci

W październiku 2007 roku, w czasie nieformalnego spo-
tkania Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (JAI) w Lizbonie, problem ochrony 
dzieci był jednym z najszerzej dyskutowanych tematów. W 
toku spotkania, belgijski Minister Sprawiedliwości zasuge-
rował utworzenie przez Eurojust punktu kontaktowego dla 
tego rodzaju spraw. Kilka tygodni później, Eurojust uru-
chomił Punkt Kontaktowy dla Programu Ochrony Dzieci. 

Zadaniem Punktu Kontaktowego jest koordynacja wymia-
ny informacji, zbieranie danych i identyfikacja najskutecz-
niejszych metod postępowania, oraz wymiana doświadczeń 
praktycznych zdobywanych w toku działań operacyjnych 
w ponadgranicznych dochodzeniach na temat przestępstw 
przeciwko dzieciom. Najważniejsze ze zidentyfikowanych 
rodzajów przestępstw w tej kategorii obejmują uprowa-
dzenia dzieci, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel 
dziećmi oraz pornografię dziecięcą.  

Punkt Kontaktowy reprezentuje Eurojust w tego rodzaju 

sprawach oraz bierze udział w tematycznych konfe-

rencjach i seminariach z zadaniem rozpowszechniania 

informacji na temat swej działalności oraz uzyskania 

dostępu do danych na temat najskuteczniejszych metod 

zwalczania przestępstw dotyczących dzieci.  Ponadto, 

do zadań punktu należy śledzenie prac kompetentnych 

organów (europejskich i międzynarodowych) zajmują-

cych się aktywną pracą na rzecz ochrony dzieci, w tym 

Europolu, Interpolu, oraz Biura Narodów Zjednoczonych 

ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Punkt służy 

również radą i pomocą Przedstawicielom Krajowym 

Eurojustu w sprawach związanych z przestępstwa-

mi przeciwko dzieciom. Kolejnym zadaniem Punktu 

Kontaktowego jest gromadzenie i uaktualnianie danych 

statystycznych na temat wszystkich spraw dotyczących 

dzieci, jakie trafiają do Eurojustu. 

Przykładowo, liczba spraw dotyczących dzieci, w które 

zaangażowany był Eurojust wzrosła z czterech w roku 2004 

do 25 w roku 2008. Wielka Brytania, Włochy, Rumunia i 

Szwecja wystosowały najwięcej wniosków w sprawach 

tego rodzaju, zaś największa liczba wniosków kierowana 

była do Włoch, Holandii, Francji oraz Niemiec. Największy 

odsetek (25 %) spraw w tej grupie przestępstw dotyczył 

seksualnego wykorzystania dzieci, 24% spraw dotyczyło 

pornografii dziecięcej a 20 % handlu dziećmi.  

W roku 2008 Punkt Kontaktowy zacieśnił współpracę z 

Europolem, Interpolem oraz Komisją Europejską, udało 

się również nawiązać bliskie kontakty z Koalicją prze-

ciwko pornografii dziecięcej w Internecie. Uruchomiona 

została strona internetowa Punktu Kontaktowego, do 

której dostęp uzyskać można bezpośrednio ze stro-
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ny domowej Eurojustu. Serwis zawiera informa-
cje na temat kompetencji Punktu Kontaktowego, 
statystykę spraw dotyczących dzieci rozpatrywa-
nych przez Eurojust oraz adres poczty elektro-
nicznej służący kontaktom z organami wymiaru 
sprawiedliwości i organizacjami międzynarodowymi  
(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Ocena prowadzonych postępowań

We wszystkich obszarach swojej działalności, Eurojust 
gromadzi  i rozpowszechnia w toku prowadzonych 
spotkań z organami krajowymi i spotkań strategicz-
nych, informacje na temat napotkanych trudności, 
najskuteczniejszych metod i rozwiązań dla współpra-
cy organów wymiaru sprawiedliwości.  

Zorganizowane przez Eurojust w dniach 21-22 lutego 
2008 spotkanie na temat „Priorytety OCTA i postę-
powania ponadgraniczne” okazało się szczególnie 
ważne, jako że pozwoliło ono przedstawicielom orga-
nów krajowych na wymianę doświadczeń związanych 
z trudnościami prowadzenia postępowań ponadgra-
nicznych. Pełny raport ze spotkania przedstawio-
ny został Radzie w maju 2008, zaś jego wnioski 
zweryfikowano w czasie trzymiesięcznego badania 
(od września do listopada 2008), w toku którego 
przedstawicielstwa krajowe Eurojustu proszono o 
wypełnienie formularza oceny dołączanego do każdej 
sprawy zamykanej w bazie postępowań (CMS). 

Jak można było oczekiwać, najczęściej wymienianymi 
trudnościami w procesie współpracy międzynarodo-
wej były opóźnienia związane zarówno z wykonywa-
niem pilnie potrzebnych czynności dochodzeniowo-
śledczych, jak i z procesami wymiany informacji. 
Potwierdzają to Przedstawiciele Krajowi Eurojustu w 
informacjach dołączanych do zamykanych spraw, z 
których wynika, że w przypadku wielu prowadzonych 
dochodzeń ponadgranicznych procedury wzajem-
nej pomocy prawnej (MLA) są zbyt czasochłonne. 
Powody poszczególnych obserwowanych opóźnień 
są bezpośrednio związane z konkretnymi sprawami 
(wynikają z różnorakich czynników takich jak  lokalne 
systemy prawne, organizacja pracy, dostępne środki, 
określone priorytety) i trudno o jakiekolwiek uogól-
nienia w tym zakresie.  

Kolejną trudnością zidentyfikowaną przez organy 
krajowe była niewystarczająca koordynacja dzia-
łań ponadgranicznych. Trudności koordynacji pracy 
kilku organów śledczych w złożonych sprawach, w 
których stosowano dostawy niejawnie nadzorowa-
ne, wymieniano jako element poważnie osłabiający 
skuteczność wymiaru sprawiedliwości wobec zor-

ganizowanych grup przestępczych. Nie zaskakuje 

więc, że w toku oceny postępowań prowadzonych 

przez agencję, problemy tego rodzaju są najczęściej 

podkreślanym powodem zwrócenia się o pomoc do 

Eurojustu. Konieczne w tym zakresie działania obej-

mowały między innymi określanie powiązań między 

dochodzeniami, organizację spotkań koordynacyj-

nych, kierowanie spraw do poszczególnych organów 

krajowych oraz koordynacja obejmujących kilka kra-

jów działań operacyjnych, w tym aresztowań, rewizji, 

dostaw niejawnie nadzorowanych, podsłuchów tele-

fonicznych, pobierania próbek DNA, przesłuchania 

świadków oraz jednoczesnego wykonywania kilku 

europejskich nakazów aresztowania.  

Pomimo dostępności szerokiej gamy europejskich i 

międzynarodowych instrumentów prawnych ułatwia-

jących wspólne działanie ponad różnicami narodowych 

systemów prawnych i praktyk prawa karnego, w cza-

sie spotkania strategicznego omawiano szereg różnic 

w tym zakresie, które w dalszym ciągu utrudniają 

współpracę między organami ścigania (np. różnice 

przepisów dotyczących dostaw niejawnie nadzorowa-

nych, czasu trwania podsłuchów telefonicznych oraz 

ochrony świadków i ich rodzin). Ponadto, w dalszym 

ciągu nie udało się przeprowadzić pełnej ratyfikacji 

pewnych instrumentów współpracy sądowniczej (np. 

Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych 

z r. 2000). W toku dalszej oceny prowadzonych postę-

powań, udało się zidentyfikować następujące kluczo-

we kwestie: konieczność ujednolicenia procedur kon-

fiskaty oraz wymogów proceduralnych dotyczących 

zbierania materiałów dowodowych. W odniesieniu do 

drugiej z wymienionych kwestii, należy również wziąć 

pod uwagę wnioski wyciągnięte w toku spotkania 

ekspertów do spraw wspólnych zespołów docho-

dzeniowo śledczych, które odbyło się w roku 2008, 

gdzie zaobserwowano między innymi, że: przepisy 

dotyczące metod zbierania i dopuszczalności dowo-

dów różnią się między poszczególnymi Państwami 

Członkowskimi oraz, że sytuację tą można rozwiązać 

poprzez przyjęcie przez Państwa Członkowskie zapi-

sów legislacyjnych dopuszczających wykorzystanie 

materiału dowodowego zebranego zgodnie z przepi-

sami obowiązującymi w innych państwach.  

Obok wymienionych powyżej przeszkód natury 

prawnej, również kwestie praktyczne (np. bariera 

językowa w toku prowadzonych podsłuchów telefo-

nicznych) czy niedostateczna aktywność niektórych 

Krajów Członkowskich mogą w znacznym stopniu 

wpływać na opóźnienia w zakresie dostępnej pomo-

cy prawnej. Kolejnym czynnikiem wymienianym w 

toku oceny była niska jakość rozpatrywanych wnio-

sków, co również przyczyniało się do powstawania 

opóźnień proceduralnych. 
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Opisane powyżej ogólne obserwacje należy poddać 
dalszym badaniom i analizom w celu precyzyjnej iden-
tyfikacji problemów prowadzących do opóźnień/braku 
współpracy w postępowaniach karnych, a dzięki temu 
umożliwić znalezienie sposobów na ciągłe usprawnianie 
współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w walce z 
przestępczością. W tym właśnie celu Eurojust kontynuuje 
prace nad ciągłym ulepszaniem systemów oceny oraz 
zbierania i rozpowszechniania informacji dotyczących 
współpracy między organami wymiaru sprawiedliwości.  

Przykładowe postępowania – wprowadzenie

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady prowa-
dzonych spraw oraz wsparcia udzielonego w złożonych 
postępowaniach krajowych, obejmujące szeroką gamę 
poważnych przestępstw o charakterze ponadgranicznym.

Sprawa 1 – Finansowanie terroryzmu 

Opóźnienie związane z wnioskami o pomoc prawną 

W roku 2006 Eurojust zorganizował spotkanie koor-
dynacyjne mające zapewnić szybką reakcję na kilka 
pilnych wniosków o pomoc prawną w sprawach związa-
nych z podejrzeniami o finansowanie terroryzmu otwar-
tymi przez belgijskie organy wymiaru sprawiedliwości, 
w których wystąpiły powiązania z terytorium Włoch 
(transfery pieniężne).  

Dwaj główni pozwani (jeden aresztowany w czerwcu 
2006, drugiemu udało się zbiec do Pakistanu), oskar-
żeni zostali o nielegalny handel kartami telefonicznymi, 
dochody z którego przekazywane być miały kilku gru-
pom terrorystycznym z Pakistanu. 

Główną trudnością zidentyfikowaną w toku postępowa-
nia był brak centralnego organu antyterrorystycznego 
we Włoszech, do którego można by kierować pilne wnio-
ski o udzielenie pomocy. 

Rozwiązanie zaproponowane w toku spotkania koordyna-
cyjnego zorganizowanego w roku 2006 (jednoczesne wysy-
łanie tych samych wniosków o pomoc prawną do wszyst-
kich organów mogących potencjalnie służyć taką pomocą) 
okazało się nieskuteczne z uwagi na powstające w jego 
wyniku konflikty jurysdykcji co doprowadziło do konieczno-
ści zaangażowania w sprawę Sądu Najwyższego.  

Zarzewiem konfliktu stał się fakt, że w jednym wnio-
sku o pomoc prawną, skierowanym do trzech Sądów 
Apelacyjnych, zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie 
kilku czynności dochodzeniowych na terenach znajdują-
cych się w granicach trzech różnych obszarów właściwości 
terytorialnej. Jeden z sądów rozwiązał problem stosując 
się jedynie do tych części wniosku o pomoc prawną, które 

mieściły się w zakresie jego kompetencji. Jednak pozostałe 
dwa sądy zwróciły się o wyjaśnienia do Sądu Najwyższego, 
co w konsekwencji doprowadziło do dwuletniego opóźnie-
nia w toku tego niezwykle pilnego postępowania. 

Sprawa 2 – Handel narkotykami; dostawa 

niejawnie nadzorowana  

Aresztowanie szwedzkiej grupy handlarzy amfetaminą

Eurojust  uczestniczył w postępowaniu dotyczącym szwedz-
kiej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się 
przemytem i handlem  dużymi ilościami amfetaminy prze-
wożonej z Holandii do Szwecji. W sprawę zaangażowana 
były również Belgia, Niemcy oraz Dania. Eurojust działał 
w ścisłej współpracy z Nordyckim Oficerem Łącznikowym 
w Hadze, który odpowiadał za koordynację pracy organów 
ścigania z Belgii, Danii i Szwecji w czasie gdy Eurojust 
opowiadał za współpracę sądowniczą. 

Celem postępowania było ujawnienie dostawcy narko-
tyków, organizacja dostawy niejawnie kontrolowanej, 
przejęcie narkotyków i aresztowanie wszystkich członków 
organizacji przestępczej. Zorganizowano spotkanie koor-
dynacyjne w siedzibie Eurojustu z udziałem Szwecji, Danii, 
Niemiec, Holandii, Belgii, oraz przedstawicieli Eurojustu i 
nordyckiego oficera łącznikowego. 

Po pierwszym przeszukaniu magazynu w Holandii, w cza-
sie którego nie znaleziono żadnych dowodów i szczegóło-
wej dyskusji w czasie spotkania, przedstawiciele duńskich 
organów ścigania, których pomoc była w tej gestii nie-
zbędna, zgodzili się na przeszukanie i obserwację kolejne-
go magazynu. Następnego dnia ujawniono znaczną ilość 
amfetaminy. Policja duńska zainstalowała aparaturę, która 
pozwoliła na śledzenie dalszych kroków podejrzanych. 
Przestępcy załadowali towar na ciężarówkę i wywieźli go z 
Holandii przez Belgię, Niemcy i Danię do Szwecji, cały czas 
znajdując się pod ścisłą obserwacją policyjną. 

W toku postępowania udało się zgromadzić doskonały 
materiał dowodowy, co pozwoliło w lipcu na aresztowa-
nie w Szwecji siedmiu osób. W październiku, w Holandii 
aresztowany został obywatel Danii, którego następnie 
przekazano organom wymiaru sprawiedliwości Szwecji. 
Siedem osób nadal pozostaje w areszcie. Przechwycono 
blisko 200 kilogramów narkotyków.  

Sprawa 3 – Handel narkotykami; pranie 

pieniędzy

Eurojust wspomagał transfer informacji i dokumentacji w 
sprawie dotyczącej handlu narkotykami i prania pieniędzy, 
wymagającej zaangażowania władz marokańskich

Pod koniec listopada 2007 roku policja i organy sądow-
nicze z Danii zwróciły się do przedstawiciela Dunii z 
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wnioskiem o pomoc w postępowaniu dotyczącym wyso-

ce zorganizowanej sieci przestępczej zaangażowanej w 

przemyt dużych ilości narkotyków z Maroka do Holandii 

oraz pranie pieniędzy. Wystosowano kilka pilnych wnio-

sków o pomoc prawną, potrzebna była również pomoc 

przy koordynacji postępowań sądowych.  

W postępowanie zaangażowane były organy wymiaru 

sprawiedliwości z Holandii, Hiszpanii,  Maroka oraz w 

późniejszej fazie Szwajcarii. Po przeprowadzeniu dwóch 

spotkań koordynacyjnych, udało się ustalić plan działa-

nia. W kwietniu 2008 podjęto skoordynowane działania 

operacyjne w 26 różnych miejscach. Zamrożono miliony 

euro na rachunkach bankowych, zarekwirowano nieru-

chomości, samochody oraz łodzie w czterech różnych 

krajach, oraz dokonano aresztowań. Majątek organizacji 

przestępczej zgromadzony w ciągu dwuletniej działalno-

ści wyceniono na 36 milionów euro, z czego większość 

została wcześniej wyprana. 

Dzięki dobrym, bezpośrednim kontaktom między 

poszczególnymi Przedstawicielstwami Krajowymi i kra-

jowymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak również 

dzięki nowo nawiązanym kontaktom z Marokiem, a 

zwłaszcza belgijskim sędzią łącznikowym w Maroku, 

udało się bez przeszkód przeprowadzić konieczne dzia-

łania operacyjne jak również zapewnić niezakłócony 

przepływ informacji i dokumentacji. 

Sprawa 4 – Handel bronią  

Koordynacja dochodzeń oraz rozstrzygnięcie kon-

fliktu jurysdykcji pomiędzy czterema Państwami 

Członkowskimi. 

Eurojust poproszony został przez francuskiego sędziego 

śledczego o pomoc przy koordynacji dochodzeń i wymianie 

informacji pomiędzy czterema Państwami Członkowskimi 

w sprawie dotyczącej handlu bronią.  

W maju 2008 we Francji dokonano aresztowania podejrza-

nego będącego w posiadaniu kilku sztuk nielegalnej broni. 

Podejrzany transportował rzeczoną broń na zamówienie 

innej osoby, która od roku 2006 dokonała na terenie 

Holandii sprzedaży ponad 350 sztuk nielegalnej broni. 

W czerwcu 2008 roku zorganizowano w siedzibie 

Eurojustu spotkanie koordynacyjne. W toku spotkania 

zdecydowano, dzięki znacznej pomocy odpowiednich 

Przedstawicielstw Krajowych, o podjęciu równoległych i 

skoordynowanych czynności dochodzeniowych na tere-

nie Austrii i Hiszpanii, skąd pochodziła zatrzymana broń. 

Uzgodniono również, że francuski prokurator przekaże 

sprawę organom wymiaru sprawiedliwości w Danii, 

które mogły skuteczniej zając się rzeczoną sprawą. 

Sprawa 5 – Przemyt nielegalnych 

imigrantów  

Eurojust, we współpracy z Europolem, brał udział w 

skutecznym dochodzeniu przeciwko organizacji prze-

stępczej zajmującej się przemytem ludzi

W niemal całej Europie dokonano aresztowań łącznie 

sześćdziesięciu pięciu osób zamieszanych w działalność 

przestępczą związaną z przemytem ludzi. Operację prze-

prowadziła policja hiszpańska przy współudziale Europolu. 

Już we wczesnej fazie dochodzenia, organy dochodzenio-

we z Hiszpanii ustaliły, że rozpracowywana organizacja 

przestępcza była aktywna na terenie co najmniej 10 

innych Państw Członkowskich. 

Na wniosek hiszpańskich prokuratorów śledczych i sądu, 

Eurojust włączył się w postępowanie zapewniając pomoc 

przy koordynacji wykonywanych czynności śledczych w 

czterech Państwach Członkowskich, oraz przy wykonywa-

niu pomocy prawnej i egzekwowaniu europejskich naka-

zów aresztowania. W październiku 2008 przeprowadzone 

zostały dwa spotkania koordynacyjne. W toku rozmów 

uzgodniono, że właściwi Przedstawiciele Krajowi zwrócą 

się do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwo-

ści swoich krajów z wnioskiem o rozpoczęcie czynności 

dochodzeniowych w sprawie osób i faktów ujawnionych 

przez policję hiszpańską. Wnioski takie zostały przed-

stawione przez Przedstawicielstwa Włoch oraz Portugali i 

zaakceptowane przez organy krajowe. 

Przeprowadzono kolejne spotkania koordynacyjne, w toku 

których uzgodniono daty jednoczesnego przeprowadzenia 

aresztowań i przeszukań. Wspólna operacja kierowana 

była z Malty. Przedstawiciele Eurojustu wysłani zostali do 

Hiszpanii, gdzie dołączyli do zespołu Europolu, skąd mogli 

bezpośrednio koordynować działania w terenie. 

Sprawa 6 – Przemyt nielegalnych 

imigrantów  

Eurojust, we współpracy z Europolem, pośredniczył w 

wymianie informacji i koordynacji aresztowań w sprawie 

dotyczącej organizacji przestępczej zajmującej się prze-

mytem imigrantów na terenie całej Europy

Na prośbę francuskich sędziów śledczych, Eurojust 

zaangażował się w pomoc przy wymianie informacji i 

koordynacji czynności śledczych prowadzonych w dzie-

więciu Państwach Członkowskich. Organizacja rekruto-

wała nielegalnych imigrantów w Afganistanie, Chinach, 

Turcji, Bangladeszu oraz Iraku a następnie przemycała 

ich na teren różnych państw europejskich, w tym 

Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwecji. Opłata 

pobierana od każdej przemycanej osoby wynosiła przy-

puszczalnie od 10 000 do 12 000 euro.  
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Działania operacyjne koordynowane przy współudzia-
le Eurojustu doprowadziły, w czerwcu 2008 roku, do 
aresztowania 75 osób z terenu całej Europy podejrze-
wanych o współudział w działalności grupy. Śledztwa i 
aresztowania przeprowadzono na terenie Belgii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Holandii, Szwecji i 
Wielkiej Brytanii. Łącznie w dochodzeniu brało udział 
ponad 13 000 funkcjonariuszy policji. 

Operacja zainicjowana została w Paryżu, tam też zor-
ganizowane zostało centrum koordynacje, w skład któ-
rego weszli również oficerowie łącznikowi oddelegowani 
z kilku Krajów Członkowskich UE. Operacją kierowało 
francuskie centralne biuro do spraw zwalczania niele-
galnej imigracji i zatrudniania cudzoziemców bez prawa 
pobytu (OCRIEST). Francuski Przedstawiciel Krajowy 
utrzymywał stały kontakt z Paryżem i innymi zaangażo-
wanymi Przedstawicielami. Zorganizowano łącznie trzy 
spotkania w siedzibie Europolu i trzy spotkania koordy-
nacyjne w siedzibie Eurojustu. Eurojust był dodatkowo 
odpowiedzialny za koordynację wykonania europejskich 
nakazów aresztowania. 

Sprawa 7 – Oszustwa finansowe 

Eurojust koordynował wymianę informacji w sprawie 
dotyczącej organizacji przestępczej zajmującej się kra-
dzieżą danych kart płatniczych (tzw. skimming)

W sierpniu 2008 belgijski Przedstawiciel Krajowy poin-
formowany został o dochodzeniu w sprawie grupy 
przestępczej zajmującej się tak zwanym skimmingiem, 
czyli umieszczaniem czytników na kartę w publicznych 
bankomatach oraz  instalowaniem kamer pozwalających 
na rejestrację wstukiwanego kodu PIN.  

Grupa działała z terenu Belgii ale miała powiązania z 
innymi krajami zarówno należącymi jak i nienależącymi 
do UE, w tym z Irlandią, Włochami, Niemcami, Hiszpanią, 
Holandią, Rumunią, Marokiem, Kanadą i Australią.

Eurojust poproszony został o pomoc przy koordynacji 
dochodzeń prowadzonych we wszystkich wymienionych 
krajach. We wrześniu 2008 zorganizowane zostało spo-
tkanie koordynacyjne w celu poprawy wymiany infor-
macji, szybszego przekazu wniosków o pomoc prawną 
oraz uzgodnienia daty podjęcia jednoczesnych działań 
na terenie wszystkich zaangażowanych krajów.  

W listopadzie 2008 podjęto jednoczesne działania na 
terenie wszystkich sześciu krajów, łącznie 34 przeszu-
kania, 15 aresztowań oraz zajęcie materiału dowodowe-
go, w tym oprogramowania, komputerów przenośnych 
oraz fałszywych dokumentów tożsamości.    

Dzięki zaangażowaniu Eurojustu i współpracy z 
Europolem, możliwe było zapewnienie koordynacji ope-

racji prowadzonej na tak dużą skalę, sprawnej wymiany 

informacji i niezakłóconej współpracy międzynarodowej.  

Sprawa 8 – Oszustwa karuzelowe w 

zakresie podatku VAT

Eurojust wspomagał niemieckie organy wymiaru spra-

wiedliwości zapewniając koordynację działań prowa-

dzonych wspólnie z innymi Państwami Członkowskimi 

w toku dochodzenia w sprawie poważnego oszustwa 

karuzelowego.

W roku 2007 w Niemczech podjęto postępowanie prze-

ciwko 14 członkom grupy przestępczej podejrzewanej o 

tzw. oszustwa karuzelowe na kwotę kilku milionów euro. 

Eurojust odpowiedzialny był za koordynację czynności 

dochodzeniowych podejmowanych w różnych Krajach 

Członkowskich. W ośmiu krajach (Cypr, Austria, Włochy, 

Republika Czeska, Łotwa, Litwa, Hiszpania i Dania) 

wykonano skoordynowane w czasie nakazy rewizji.  

W roku 2008 władze niemieckie wszczęły kolejne postę-

powania w sprawie grupy przestępczej składającej się 

z 19 osób zatrudnionych na wysokich stanowiskach w 

różnych przedsiębiorstwach, podejrzewanych o poświad-

czanie fałszywych operacji związanych ze sfingowany-

mi transakcjami sprzedaży sprzętu elektronicznego w 

celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Eurojust odegrał 

ważną rolę w procesie koordynacji działań prowadzo-

nych na terenie ośmiu Państw Członkowskich. W maju 

2008 roku przeprowadzono skoordynowane czynności 

w oparciu o nakazy rewizji wystawione przez sąd nie-

miecki. Eurojust nadzorował koordynację i jednoczesne 

wykonanie wniosków o pomoc prawną w poszczegól-

nych Krajach Członkowskich, przy współudziale oficerów 

śledczych kompetentnego w tej sprawie niemieckiego 

urzędu do spraw przestępstw podatkowych.  

Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom udało się 

zgromadzić materiał dowodowy, który pozwolił na zaini-

cjowanie kolejnych dochodzeń na terenie Niemiec. 

Sprawa 9 – Przestępstwa z użyciem 

Internetu  

Przestępstwa internetowe (oszustwa finansowe i interneto-

wa pornografa dziecięca) oraz rola Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) wraz ze swoim Centrum 

Koordynacji Sieci Internet, zajmują się zarządzaniem 

zasobami internetowymi, takimi jak adresy IP. W roku 

2008 do instytucji tych wpłynął wniosek skierowany przez 

władze brytyjskie w związku z przestępstwami obejmują-

cymi zarówno oszustwa finansowe jak i pornografię dzie-

cięcą rozpowszechnianą w Internecie.  Agencja do spraw 

Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej 

(SOCA) z siedzibą w Londynie zwracała się już wcześniej 
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do RIPE z wnioskiem o usunięcie zakresów protoko-

łów internetowych (IP) wykorzystywanych w oszustwach 

finansowych przeciwko brytyjskim instytucjom finanso-

wym lub do dystrybucji pornografii dziecięcej. 

Zorganizowano spotkanie koordynacyjne w siedzibie 

Eurojustu z udziałem przedstawicieli SOCA, Koronnej 

Służby Prokuratorskiej oraz duńskiej policji i Biura 

Prokuratora Krajowego. Pod koniec września przedstawi-

ciele służb brytyjskich wzięli również udział w spotkaniu 

zorganizowanym przez RIPE w Amsterdamie w celu omó-

wienia dostępnych środków prawnych, które pozwoliłyby 

na usunięcie ujawnionych adresów IP. Udział Eurojustu 

polegał przede wszystkim na wspieraniu i konsolidacji 

poszukiwań dostępnych możliwości prawnych pozbawienia 

przestępców dostępu do zasobów internetowych.  

Sprawa 10 – Przestępstwa z użyciem 

Internetu  

Koordynacja wykonania wniosków o pomoc prawną 

między Krajami Członkowskimi UE i USA z pomocą sys-

temu wideokonferencyjnego 

W roku 2008 Eurojust zorganizował spotkanie koordy-

nacyjne w związku z dwoma francuskimi dochodzeniami 

w sprawie przestępstw internetowych obejmujących 

swym zasięgiem między innymi Rumunię, Włochy, 

Wielką Brytanię i USA.  

Setki osób padły ofiarami przestępców, którzy wyko-

rzystywali stronę internetowego domu aukcyjnego. W 

omawianych przypadkach tzw. phishingu jako platfor-

mę wykorzystywano stronę prywatnej firmy. Podejrzani 

posługiwali się nielegalnie zdobytymi danymi identyfi-

kacyjnymi prawdziwych sprzedających, kontaktowali się 

z kupującymi i defraudowali pieniądze wykorzystując 

system płatności internetowych stworzony na potrzeby 

domeny. Płatności za fikcyjne towary dokonywane były 

przez obywateli Francji z francuskich rachunków ban-

kowych. Pieniądze były następnie podejmowane przez 

podejrzanych z Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier, wyko-

rzystywanych jako pośrednicy.  

W czasie spotkania koordynacyjnego, którego podsta-

wowym celem było ułatwienie i koordynacja wykonania 

wielu wniosków o pomoc prawną, delegacja amerykań-

ska mogła uczestniczyć w wymianie informacji z innymi 

uczestnikami spotkania dzięki systemowi wideokonfe-

rencyjnemu Eurojustu i możliwości tłumaczenia symul-

tanicznego na angielski i francuski. Była to pierwsza 

wideokonferencja Eurojustu z wykorzystaniem tłuma-

czenia w czasie rzeczywistym.  

Sprawa 11 – Europejski Nakaz Aresztowania  

Eurojust odegrał znaczącą rolę w wyegzekwowaniu ENA 

w sprawie o morderstwo

Podejrzany obywatel Bułgarii został aresztowany w 

swoim rodzimym kraju pod zarzutem morderstwa. 

Szwedzka prokuratura wydała ENA. Podejrzany wniósł 

apelację od nakazu deportacji. Bułgarskie organy 

wymiaru sprawiedliwości zadeklarowały się poinfor-

mować Eurojust i władze Szwedzkie w momencie gdy 

podjęta zostanie prawomocna decyzja w sprawie złożo-

nej apelacji. Apelacja oskarżonego została odrzucona, 

lecz w wyniku nieporozumienia informacja na ten temat 

dotarła do Eurojustu i prokuratury szwedzkiej dopiero 

na 24 godziny przed upłynięciem 10-dniowego terminu 

proceduralnego. 

Dzięki doskonałej współpracy między przedstawicie-

lami krajowymi Szwecji, Bułgarii, Czech i Niemiec w 

Eurojuście oraz Nordyckim Oficerem Łącznikowym w 

Sofii, Szwecja zdołała uzyskać wszystkie wymagane 

decyzje od odpowiednich organów w różnych krajach 

i przeprowadzić deportację podejrzanego do Szwecji 

przed upłynięciem  terminu. Sukces ten nie byłby moż-

liwy bez pomocy Eurojustu. 

Sprawa 12 – Europejski Nakaz Aresztowania

Eurojust zapewnił pomoc, która doprowadziła do eks-

tradycji podejrzanych o morderstwo i pozwoliła uniknąć 

konfliktu jurysdykcji Niemiec i Włoch

Obywatel Niemiec został zamordowany na terenie Włoch 

przez swoich współobywateli, którzy następnie natych-

miast opuścili terytorium Włoch i powrócili do Niemiec. 

Pozostając w zgodzie z prawną zasadą terytorialności, 

prokuratura włoska rozpoczęła własne dochodzenie 

obejmujące postępowanie dowodowe poza granicami 

kraju, które miało doprowadzić do aresztowania podej-

rzanych i ich ekstradycji do Włoch w świetle wydanych 

Europejskich Nakazów Aresztowania.  

Przeprowadzone czynności dochodzeniowe (podsłuchy 

telefoniczne i obserwacja) wykonywane były zgodnie z 

obowiązującymi w Niemczech przepisami proceduralny-

mi, lecz aby dowody mogły zostać przyjęte przez sąd 

włoski, ich zbieranie odbywać się musiało w zgodzie z 

włoskimi przepisami prawa proceduralnego.   

Jednocześnie, w Niemczech rozpoczęto krajowe docho-

dzenie zgodnie z zasadą obywatelstwa obowiązującą 

w sprawach o morderstwo. W wyniku działań policji 

niemieckiej dokonano zatrzymania podejrzanych w 

Niemczech.  

Aby uniknąć konfliktu jurysdykcji, Eurojust doradził aby 

strona niemiecka zgodziła się na uznanie Włoch jako 

miejsca wszczęcia postępowania sądowego. Propozycję 

przyjęto w wyniku czego wyegzekwowano wykonanie 

ENA a podejrzani przekazani zostali stronie włoskiej.
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Przedstawiciele Krajowi Eurojustu w czasie spotkania z dziennikarzami. 
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3 	 A D M I N I S T R A C J A

Zmiany ogólne

Struktury administracyjne agencji niezmiennie wspiera-

ją działania operacyjne Kolegium. Obowiązki Dyrektora 

Administracyjnego, który odszedł z Eurojustu w maju 

2008 roku, przejął powołany na to miejsce pełniący 

obowiązki Dyrektora Administracyjnego. Jednocześnie 

w roku 2008, uruchomiono procedurę wyboru nowego 

Dyrektora Administracyjnego. 

W roku 2008 sfinalizowano procedury zatrudnienia 

dwóch nowych analityków do zespołu zajmującego się 

analizą postępowań. Ponadto, pracę w zespole rozpo-

częło siedmiu nowych asystentów. Uruchomiono rów-

nież procedurę zatrudnienia kolejnych siedmiu asysten-

tów w zespole ds. analizy postępowań. W roku 2008 w 

Eurojuście pracowało osiemnastu ekspertów krajowych 

oddelegowanych na czas określony (seconded national 

experts – SNE).  

W marcu 2008 roku Dział Budżetowo-Finansowy oraz 

Dział Kadr przeniesione zostały do tymczasowych 

pomieszczeń biurowych na terenie Hagi. Pod koniec 

listopada 2008, 70 pracowników przeniosło się do nowo 

wybudowanego budynku Haagse Veste (HV1), przej-

ściowej placówki przewidzianej do czasu ukończenia 

budowy siedziby Eurojustu planowanego na rok 2014.  

W budynku sprokurowano i zainstalowano odpowiednią 

infrastrukturę techniczną i zapewniono odpowiednie 

zaplecze konieczne dla pracy administracji Eurojustu. 

W HV1 znajduje się drugie pomieszczenie z centralną 

jednostką komputerową (server room), co pozwala na 

wprowadzenie systemu zabezpieczeń dla najważniej-

szych zadań systemów informatycznych Eurojustu. 

W roku 2008 Eurojust zgodził się na pomoc zewnętrz-

nego konsultanta przy rewizji struktur organizacyjnych 

agencji planowanej na rok 2009.   

Nowy budynek biurowy, Haagse Veste 1
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Komitet ds. bezpieczeństwa, powołany w roku 2007, 

kontynuował pracę w roku 2008 w toku regularnych 

spotkań poświęconych przede wszystkim implementacji 

zapisów Regulaminu Bezpieczeństwa Eurojustu. Komitet 

ds. bezpieczeństwa pełnił również funkcję doradczą dla 

Kolegium i Dyrektora Administracyjnego w sprawach 

związanych z bezpieczeństwem. 

Zarządzanie budżetem

Budżet operacyjny przyznany Eurojustowi w roku 2008 

wyniósł 24,8 mln euro. Uwzględnił on również nieco 

ponad 420 000 euro dofinansowania otrzymanego w 

roku 2007 z AGIS dla projektu związanego z pracami 

nad bazą postępowań oraz 3,1 mln euro środków budże-

towych przeniesionych z roku 2007. Eurojust wykonał 

97 % swoich zobowiązań finansowych przewidzianych w 

budżecie operacyjnym i zasadniczo zmniejszył wartość 

zobowiązań przenoszonych na kolejny rok, finalizując 

85 % płatności z wyasygnowanych środków. We wrze-

śniu 2008 roku, w odpowiedzi na wniosek o przyznanie 

dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów 

związanych z utrzymaniem drugiej siedziby Eurojustu 

zajmowanej od końca listopada 2008, budżet agencji 

skorygowany został o kwotę 4,8 mln euro, zwiększając 

tym samym całkowity budżet na rok 2008 z 20 do 24,8 

mln euro.  

W roku 2008 zrealizowano łącznie około 6 500 trans-

akcji. W lipcu 2008 Eurojust zakończył prace w ramach 

projektu E-POC III finansowanego z AGIS, zaś w paź-

dzierniku 2008 przedstawił Komisji Europejskiej raport 

końcowy z jego wykonania. Eurojust złożył również 

wniosek o przyznanie dofinansowania dla kolejnego 

projektu, E-POC IV (budżet całkowity 1 999 234 euro, 

z czego 70 % ma pokryć Komisja Europejska) oraz o 

przyznanie funduszy na pokrycie kosztów związanych 

ze wspólnymi zespołami dochodzeniowo śledczymi w 

ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach 

karnych” (Criminal Justice Programme) (budżet całko-

wity projektu 316 473 euro, z czego 95 % ma pokryć 

Komisja Europejska). Oba projekty obejmują lata 2009-

2010. 

Eurojust wprowadził system zarządzania aktywami opar-

ty na ABAC Assets (ABAC „Aktywa” – system rachun-

kowości memoriałowej Komisji Europejskiej), który 

uzyskał pełną funkcjonalność pod koniec roku 2008. 

Chociaż nowo wprowadzony system zwiększa obieg 

dokumentów w transakcjach związanych z aktywami, 

spełnia on jednocześnie wszystkie wymogi Regulaminu 

Finansowego dotyczące zarządzania aktywami.  

Zgodnie z zapisami ramowego Regulaminu Finansowego 

wprowadzono zmiany w Regulaminie Finansowym 

Eurojust, który pod koniec 2008 roku przesłano do 

zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Podobnie jak w 

latach poprzednich, audyt księgowości Eurojustu, prze-

prowadzony przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

wykazał poprawność finansową agencji. 

Zarządzanie kadrami

W roku 2008 w pracy Działu Kadr szczególny nacisk 

kładziono na cztery obszary: przyjęcie kilku kluczowych 

zasad zatrudnienia odzwierciedlających zmiany w poli-

tyce kadrowej, przygotowanie pierwszej rocznej oceny 

pracowników, kontynuacja wykonywania założeń Planu 

Polityki Zatrudnienia oraz przyjęcie założeń planu szko-

leniowego dla pracowników agencji

Zgodnie z rekomendacją Służby Audytu Wewnętrznego 

Komisji Europejskiej, zmniejszono liczbę etatów dla pra-

cowników tymczasowych zatrudnionych w Eurojuście. 

Na 58 opublikowanych ofert odpowiedziało 2 564 kan-

dydatów. Wysłano 441 zaproszeń na rozmowy o pracę, 

które przeprowadzono z łącznie 351 kandydatami, z 

czego umowy o pracę podpisano z 55 osobami. Pod 

koniec roku 2008 Eurojust zatrudniał łącznie 172 pra-

cowników.  

W roku 2008 w Dziale Kadr Eurojustu przeprowadzono 

znaczną restrukturyzację, dzięki czemu usprawniono 

jego pracę i zredukowano liczbę koniecznych etatów 

tymczasowych. 

Nowe funkcje i możliwości

W roku 2008 uruchomiony został bezpieczny system 

poczty elektronicznej w Krajach Członkowskich pozwa-

lający na wymianę danych dotyczących prowadzonych 

postępowań pomiędzy Przedstawicielami Krajowymi a 

krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości. 

Na podstawie wyników Projektu E-POC III udosko-

nalono bazę postępowań prowadzonych w Eurojuście 

(CMS). Projekt ten był współfinansowany przez Komisję 

Europejską w ramach programu ramowego AGIS. 
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Ponadto, dzięki zaangażowaniu znacznych zasobów ludz-

kich oraz finansowych, opracowane zostały dalsze znacz-

ne usprawnienia dla tego systemu, dzięki czemu na rok 

2009 planowana jest jego poważna aktualizacja. 

Wprowadzono dalsze udoskonalenia systemu do pro-

wadzenia wideokonferencji. Eurojust może obecnie z 

powodzeniem stanowić pomost dla połączeń między 

różnymi systemami zdalnymi stosowanymi w Państwach 

Członkowskich, a jego możliwości w tym zakresie zin-

tegrowane zostały z zapleczem konferencyjnym w celu 

umożliwienia tłumaczeń symultanicznych w toku prowa-

dzonych wideokonferencji. 

Stałe, niezawodne połączenie i dostęp do Systemu 

Informacyjnego Schengen (SIS) jest niezastąpionym 

narzędziem w zarejestrowanych w Eurojuście docho-

dzeniach, współpracy z innymi organami i działaniach 

koordynacyjnych. W okresie od grudnia 2007 do grud-

nia 2008, Przedstawiciele Krajowi Eurojustu przesłali do 

systemu łącznie 229 zapytań. W przypadku kilku zapy-

tań, które dały pozytywne rezultaty,  Przedstawicielstwa 

Krajowe postanowiły sprawdzić zgromadzone drogą 

operacyjną informacje z danymi SIS, zaś w toku wery-

fikacji danych przez organy krajowe natrafiono na dane 

istotne dla śledztw prowadzonych  lokalnie. Informacje 

przekazane przez Przedstawicielstwa Eurojustu krajo-

wym organom wymiaru sprawiedliwości przyczyniły się 

na przykład do odnalezienia i zatrzymania kilku osób 

poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. 

Ponadto, SIS pozwala na przegląd ogółu danych w spra-
wach, w których wydano dwa lub więcej ENA przeciwko 
jednej poszukiwanej osobie. Informacje tego rodza-
ju stanowią niezwykle istotną wskazówkę dla sądów 
decydujących o wykonaniu jednego z takich ENA. SIS 
pozwala również na szybkie przeszukiwanie danych bez 
potrzeby zwracanie się z formalnym wnioskiem do inne-
go Przedstawiciela Krajowego. 

Publiczny dostęp do dokumentów

Zgodnie z zapisami artykułu 2(1) Decyzji o przyjęciu 
zasad dotyczących publicznego dostępu do dokumen-
tów Eurojustu, przyjętej przez Kolegium w dniu 13 
lipca 2004 roku, “każdy obywatel Unii Europejskiej oraz 
każda osoba fizyczna bądź prawna zamieszkała na stałe 
bądź posiadająca siedzibę prawną na terenie jednego z 
Państw Członkowskich ma prawo wglądu w dokumenty 
Eurojustu”. 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, do Eurojustu 
nie wpłynęły żadne wnioski o udzielenie dostępu do 
dokumentów agencji. Wpłynął natomiast jeden wnio-
sek o udzielenie informacji administracyjnej na temat 
danych osobowych. Eurojust rozpatrzył wniosek w świe-
tle regulacji dotyczących dostępu do dokumentów oraz 
zasad ochrony danych. W celu znalezienia kompromisu 
między sprzecznymi w tym wypadku interesami obu 
stron, Eurojust zezwolił na ograniczony dostęp wniosko-
dawcy do rzeczonych danych. 
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4 	 S T O S U N K I 	 Z E W N Ę T R Z N E

Parlament Europejski, Rada i Komisja

Eurojust utrzymuje stałą współpracę z instytucjami 

europejskimi. W siedzibie agencji odbyły się dwa spo-

tkania z Prezydencją Rady Unii Europejskiej (unijną 

trójką), Sekretariatem Generalnym Rady i Komisją 

Europejską. Omawiano przygotowania do wprowadzenia 

w życie uchwalonych zmian w decyzji ustanawiającej 

Eurojust. Sekretariat Generalny Rady oraz Komisja 

Europejska zaproszone zostały do udziału w dyskusji 

Kolegium Eurojustu na temat wpływu nowo przyjętych 

zapisów decyzji ustanawiającej Eurojust na wzmocnie-

nie agencji.  

Eurojust regularnie uczestniczy jako obserwator w pra-

cach następujących grup roboczych: Międzydyscyplinarna 

Grupa ds. Przestępczości Zorganizowanej (MDG), powo-

łana przez Radę Grupa Robocza ds. Przetwarzania Danych 

Prawnych (E-Justice), czy Horyzontalna Grupa Robocza 

ds. Narkotyków. Eurojust przyjmuje również zaproszenia 

na spotkania Komitetu Art. 36 (CATS), Grupy Roboczej 

ds. Współpracy w Sprawach Kryminalnych (COPEN), 

w tym Eksperckiej Grupy Roboczej COPEN-EX, Grupy 

Roboczej ds. Współpracy Służb Celnych (CCWP), oraz 

Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. 

Partnerzy z UE

Europejska Sieć Sądownicza

Rok 2008 naznaczyły dwa ważne wydarzenia dla 

Europejskiej Sieci Sądowniczej (European Judical 

Network – EJN). Pierwsze z nich to przyjęta przez Radę 

dnia 16 grudnia 2008 Decyzja 2008/976/JHA w sprawie 

Europejskiej Sieci Sądowniczej. Decyzja ta wzmacnia 

strukturę EJN i pogłębia komplementarny charakter jej 

zadań w stosunku do zadań Eurojustu. 

Eurojust zaproszony został na obchody dziesięciolecia 

istnienia EJN, w czasie których przyjęty został dokument 

zatytułowany „Deklaracja z Madeiry” (Madeira Declaration. 

Jednym z głównych zadań EJN jest umacnianie wzajem-

nych relacji z Eurojustem i innymi organizacjami. 

Dnia 27 października 2008 odbyło się spotkanie pomię-

dzy koordynatorami EJN a Kolegium Eurojustu. Celem 

spotkania było rozpoczęcie nieformalnej dyskusji na 

temat wspólnej przyszłości EJN i Eurojustu w świetle 

nowych Decyzji Rady na temat wzmocnienia Eurojustu i 
Europejskiej Sieci Sądowniczej, ustanowienia Krajowego 
Systemu Koordynacji Eurojustu w Krajach Członkowskich 
UE, oraz wspólnych zadań stojących przed obiema 
instytucjami. 

Europol

Udało się osiągnąć znaczące postępy w zakresie opera-
cyjnej i strategicznej współpracy z Europolem. 

Utworzono bezpieczny kanał pozwalający na wymianę 
informacji między agencjami. Podpisane dnia 29 wrze-
śnia 2008 Porozumienie o Współpracy w sprawie tabeli 
odpowiedników w klasyfikacji bezpieczeństwa pozwoliło 
na utworzenie bezpiecznego połączenia komunikacyj-
nego między Europolem a Eurojustem. W roku 2008 
Eurojust otrzymał tą drogą 140 wiadomości przesłanych 
z Europolu. Operacyjne znaczenie bezpiecznego połą-
czenia między agencjami wzrosło by znacznie gdyby 
zrezygnowano z restrykcji ograniczających jego wyko-
rzystanie przez Przedstawicielstwa Krajowe Eurojustu i 
biura łącznikowe Europolu. 

Eurojust i Europol kontynuowały współpracę w zakresie 
wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JIT) 
(szczegółowe informacje na temat wydanego podręcz-
nika dotyczącego JIT zawarto w sekcji „Wspólne zespoły 
dochodzeniowo-śledcze” w rozdziale 2).  

Eurojust zaangażował się w prace nad sześcioma kolej-
nymi analitycznymi plikami roboczymi Europolu (AWF), 
zwiększając ich łączną liczbę do 12. Poczyniono tym 
samym obiecujące postępy zwłaszcza, że zaangażowa-
nie Eurojustu w prace nad plikami roboczymi Europolu 
wpływa pozytywnie na zacieśnianie efektywnej współ-
pracy między obiema agencjami. Aby ułatwić praktycz-
ną stronę tej współpracy, stworzono otwarty dokument 
pt. „Często zadawane pytania na temat współpracy w 
zakresie AWF”, opracowany wspólnie przez Europol i 
Eurojust. Dokument ten określa zakres współpracy i 
parametry wymiany informacji oraz definiuje wartość 
dodaną wynikającą z niej dla Eurojust. 

Eurojust stale rozwija zakres swej współpracy z Europolem 
w toku prowadzonych postępowań. W roku 2008, Eurojust 
i Europol zaangażowane były wspólnie w łącznie 30 spraw 
zwieńczonych udanymi, skoordynowanymi działaniami 
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operacyjnymi przeprowadzanymi na terytoriach Państw 
Członkowskich, zwłaszcza w sprawach związanych z 
organizacjami przestępczymi związanymi z nielegalną 
imigracją. Za przykład może tu posłużyć operacja o kryp-
tonimie „Trufas”, w toku której przedstawiciele Europolu i 
Eurojustu prowadzili wspólne działania na terenie jednego 
z Państw Członkowskich w celu zapewnienia jak najlep-
szej koordynacji działań policyjnych i sądowniczych (zob. 
Przykładowe postępowania – sprawa 5 w rozdziale 2).   

Wkład Eurojustu w prace nad raportem o zagrożeniu 
przestępczością zorganizowaną (OCTA) Europolu został 
w roku 2008 precyzyjniej ukierunkowany dzięki dodaniu 
osobnej sekcji dotyczącej wzajemnej pomocy prawnej 
(MLA) i związanych z nią aspektów zwalczania przestęp-
czości zorganizowanej. Ponadto, Eurojust zorganizo-
wał spotkanie strategiczne na temat priorytetów OCTA 
i postępowań o charakterze ponadgranicznym, które 
odbyło się w lutym 2008 roku (zob. rozdział 2). Eurojust 
doradzał Europolowi w kwestiach związanych z sądowy-
mi aspektami prowadzenia ponadgranicznej obserwacji 
operacyjnej. Agencja miała również wkład w powstanie 
raportu na temat zagrożenia ze strony rosyjskich organi-
zacji przestępczych opublikowanego przez Europol. 

Nie udało się jednak wykorzystać wszystkich możliwości 
jakie pojawiły się w roku 2008. Prace nad przygotowa-
niem nowej decyzji na temat Europolu oraz zmian w 
decyzji ustanawiającej Eurojust, stworzyły szanse ujęcia 
w ich treści zapisów dotyczących prawnych i struktural-

nych aspektów współpracy między obiema organizacjami. 
Jednakże decyzje polityczne związane z przyjęciem obu 
dokumentów podjęte zostały w różnych terminach, co 
uniemożliwiło usankcjonowanie wzajemnych stosunków 
między Eurojustem a Europolem opartych na zasadzie 
uprzywilejowanego partnerstwa. W związku z powyż-
szym, w świetle Stanowiska Rady przyjętego w czerwcu 
2008, powołano grupę specjalną składająca się z przed-
stawicieli Europolu i Eurojustu, których zadaniem jest 
przeredagowanie zapisów Porozumienia o Współpracy z 
roku 2004 pod kątem usprawnienia wzajemnej wymiany 
informacji, zwłaszcza w kontekście analitycznych plików 
roboczych Europolu. Obie organizacje współpracowały 
przy tworzeniu projektu nowego tekstu porozumienia i 
przekazaniu go wraz z objaśnieniami grupie specjalnej 
pod koniec 2008 roku. Oczekuje się, że nowe porozumie-
nie zostanie podpisane na początku roku 2009. 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych 

Eurojust wykonał jedno z kluczowych zadań na rok 2008 
związanych z kontaktami z Europejskim Urzędem ds. 
Nadużyć Finansowych (OLAF), podpisując 24 września 
porozumienie dotyczące praktycznych aspektów współ-
pracy między agencjami.  

Podpisany dokument precyzuje warunki współpracy 
operacyjnej między Eurojustem a OLAF w walce z 
nadużyciami finansowymi, korupcją i innymi przestęp-

Panowie Brüner i Lopes da Mota w czasie ceremonii podpisania porozumienia dotyczącego praktycznych aspektów 

współpracy między Eurojustem a OLAF. 
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stwami godzącymi w interesy finansowe Wspólnoty 
Europejskiej. Uzgodnione robocze ustalenia pozwolą 
na bliższą i bardziej intensywną współpracę, dokument 
zawiera również zapisy dotyczące wymiany danych oso-
bowych i informacji ogólnych.  

Porozumienie ma za zadanie stymulować bardziej 
efektywną współpracę w toku działań operacyjnych 
dotyczących spraw będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania obu agencji. Można mieć nadzieję, że 
dokument pomoże pokonać wiele przeszkód stojących 
na drodze współpracy zarówno na szczeblu krajowym 
jak i instytucjonalnym. 

W roku 2008 doszło do czterech spotkań między przed-
stawicielami Eurojustu i OLAF, w toku których udało się 
zidentyfikować wiele praktycznych sposobów uspraw-
nienia współpracy.  

W czasie czterech wizyt szkoleniowych służących 
wymianie doświadczeń, udało się pogłębić świadomość 
konkretnych zadań stojących przed każdą z organizacji 
i omówić obszary przyszłej współpracy. OLAF zaangażo-
wany był w prace nad pięcioma sprawami a przedstawi-
ciele urzędu brali udział w trzech spotkaniach koordy-
nacyjnych w siedzibie Eurojustu i jednym na terytorium 
Państwa Członkowskiego. 

W roku 2008, zgodnie z ustaloną praktyką, 
Przewodniczący Kolegium Eurojustu spotkał się dwu-
krotnie z Dyrektorem Generalnym OLAF w celu omówie-
nia postępów w pracach prowadzonych wspólnie przez 
obie agencje. 

W dniach 3 i 4 marca 2008 w Hadze, Eurojust i OLAF 
zorganizowały wspólną konferencję dotyczącą mię-
dzynarodowego wymiaru przestępstw finansowych i 
korupcji. Uczestniczyli w niej prokuratorzy, sędziowie, 
przedstawiciele wysokiego szczebla właściwych kra-
jowych organów wymiaru sprawiedliwości wszystkich 
Krajów Członkowskich oraz prokuratorzy łącznikowi z 
USA i Norwegii. 

Sędziowie łącznikowi

Eurojust nie zmienił swej polityki umacniania kontaktów 
operacyjnych z sędziami łącznikowymi.  

Sędziowie łącznikowi uczestniczyli w kilku organizowa-
nych przez Eurojust spotkaniach koordynacyjnych celem 
usprawnienia prac w sprawach dotyczących dwóch lub 
więcej państw. Z doświadczeń Eurojustu wynika, że w 
wielu przypadkach sędziowie łącznikowi, oddelegowani 

przez Państwa Członkowskie UE do krajów trzecich, 
mogą w znacznym stopniu ułatwić prowadzenie działań 
operacyjnych. 

Sieci kontaktowe UE

Europejska Sieć ds. Kształcenia Sędziów 

Dnia 7 lutego 2008 podpisane zostało Porozumienie o 
Współpracy z Europejską Siecią ds. Kształcenia Sędziów 
(EJTN). Dokument ma pozwolić na zacieśnienie współ-
pracy między obiema instytucjami poprzez stworzenie 
możliwości delegowania do Eurojustu praktykujących 
sędziów, aplikantów sądowych oraz prokuratorów z 
Krajów Członkowskich w celu zapoznania się z zadania-
mi, funkcjami i codzienną działalnością Eurojustu. Brane 
są pod uwagę również inne formy współpracy z EJTN w 
zakresie szkolenia sędziów.  

Sieć Punktów Kontaktowych ds. Ścigania 

Ludobójstwa 

Co roku Prezydencja UE organizuje spotkanie euro-
pejskiej sieci punktów kontaktowych zajmujących się 
ściganiem osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, prze-
stępstwa przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne 
(Genocide Network), utworzonej Decyzją Rady z dnia 
13 czerwca 2002 r.

W spotkaniach odbywających się od roku 2004 w 
siedzibie Eurojustu, biorą udział przedstawiciele 
Państw Członkowskich, Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. 
byłej Jugosławii (ICTY), Międzynarodowego Trybunału 
Karnego ds. Ruandy, Eurojustu, Komisji Europejskiej, 
Sekretariatu Generalnego Rady oraz Interpolu. 

W dniach 17 i 18 marca 2008 roku, w siedzibie Eurojustu 
odbyło się piąte spotkanie Sieci Punktów Kontaktowych 
ds. Ścigania Ludobójstwa. W czasie spotkania omawia-
no między innymi miejsce powstania Sekretariatu Sieci 
w toku rozmów ramowych na temat zmian w decyzji 
ustanawiającej Eurojust. 

Organizacje i instytucje międzynarodowe

Eurojustice 

Podobnie jak w latach poprzednich, Eurojust uczest-
niczył w corocznej Konferencji „Eurojustice”, która 
odbyła się w dniach od 29 września do 1 października 
2008. W toku konferencji omawiano pomysł stworzenia 
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forum dla prokuratorów generalnych i dyrektorów służb 

prokuratorskich Państw Członkowskich, oraz podzięko-

wano Eurojustowi za zgodę na pomoc przy organizacji 

spotkań uczestników takiego forum. We wnioskach z 

konferencji odnotowano, że wkład Eurojustu pozwoli 

decydentom na szerszy wgląd w kontekst decyzji zwią-

zanych z priorytetami i kierunkami rozwoju wymiaru 

sprawiedliwości UE. 

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IberRed, 

sieć punktów kontaktowych ds. współpracy sądowniczej 

w krajach Ameryki Południowej i Centralnej), jest waż-

nym partnerem Eurojustu w jego walce z przestępczo-

ścią ponadgraniczną.   

W czerwcu 2007 roku Eurojust przystąpił do negocjacji z 

przedstawicielami IberRed w celu zawarcia Porozumienia 

o Współpracy (Memorandum of Understanding). W 

roku 2008 kontynuowano rozmowy z przedstawicie-

lami IberRed, dzięki czemu negocjacje są obecnie w 

fazie końcowej. Porozumienie o Współpracy z Iber Red 

stanowić będzie ważny krok w stronę intensyfikacji 

wzajemnych relacji z państwami Ameryki Południowej 

i Centralnej. Zapisy ujęte w projekcie Porozumienia 

dotyczą, między innymi, wspomagania bezpośrednich 

kontaktów, wymiany doświadczeń, wymiany informacji 

niezwiązanych z  działaniami operacyjnymi oraz udziału 

w spotkaniach strategicznych. W roku 2008 do Kolegium 

Eurojustu wpłynęło sześć spraw powiązanych z krajami 

Ameryki Południowej i Centralnej. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Prokuratorów 

Eurojust jest członkiem instytucjonalnym 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów (IAP), 

organizacji międzynarodowej zrzeszającej prokuratorów 

z ponad 130 krajów na całym świecie.   

W związku z ósmą europejską konferencją regionalną 

IAP dotyczącą zbrodni nienawiści (hate crime), organi-

zowanej w Hadze, grupa 50 prokuratorów, sędziów oraz 

doradców politycznych odwiedziła Eurojust 13 marca 

aby dowiedzieć się więcej na temat koordynacji docho-

dzeń i postępowań w wymiarze europejskim.   

Eurojust wziął udział w 13 dorocznej konferencji IAP 

zatytułowanej „Nowe technologie a działalność prze-

stępcza i jej ściganie: wyzwania i możliwości” oraz 

w towarzyszącym jej spotkaniu o tematyce ogólnej, 

wydarzeniach zorganizowanych w Singapurze w dniach 

27-31 sierpnia. Eurojust przewodniczył warsztatom 

dotyczącym konfliktów jurysdykcji w sprawach dotyczą-

cych przestępstw z użyciem Internetu, a jednocześnie 

umacniał i pogłębiał kontakty i sieci powiązań z proku-

raturami z całego świata zaangażowanymi w zwalczanie 

przestępczości ponadgranicznej. 

Na stanowisku przewodniczącego IAP zasiada obecnie 

François Falletti, który od 1 września 2004 do 31 lipca 

2008 pełnił funkcję Przedstawiciela Krajowego Francji 

w Eurojuście. 

Państwa trzecie

W pracy Eurojustu niezwykle ważny element stanowi 

współpraca z państwami sąsiadującymi z UE oraz inny-

mi  państwami na całym świecie we wspólnej walce z 

przestępczością zorganizowaną. Jednym z prioryteto-

wych celów Eurojustu w roku 2008 było zacieśnianie 

współpracy z państwami spoza Unii Europejskiej. 

Punkty kontaktowe

W 2008 roku Eurojust posiadał 31 punktów kontakto-

wych w 23 krajach w Europie i poza nią, wykorzystując 

je na co dzień w postępowaniach z udziałem państw 

nieczłonkowskich. Punkty kontaktowe Eurojustu działają 

obecnie w: Albanii, Argentynie, Bośni i Hercegowinie, 

Kanadzie, Chorwacji, Egipcie, BJRM, Islandii, Izraelu, 

Japonii, Lichtensteinie, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, 

Norwegii, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Singapurze, 

Szwajcarii, Tajlandii, Turcji, Ukrainie i USA.  

Porozumienia o współpracy

Norwegia

Umowa o współpracy z Królestwem Norwegii podpisana 

została 28 kwietnia 2005 roku.

Prokurator łącznikowy z Norwegii, oddelegowany do 

agencji, regularnie uczestniczy w pracach Eurojustu 

wspierając postępowania z udziałem swego kraju. W 

2008 roku Norwegia otwarła 30 spraw na Kolegium, w 

tym 29 operacyjnych. Prokurator łącznikowy z Norwegii 

zorganizował pięć spotkań koordynacyjnych a uczestni-

czył w siedmiu. Wnioski do Norwegii kierowane były w 

24 sprawach. 
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Islandia

Umowa z Republiką Islandii podpisana została 2 grudnia 

2005 r. W roku 2008 Eurojust pracował nad dwiema 

sprawami z udziałem Islandii. Ponieważ Islandia nie ma 

prokuratora łącznikowego przy Eurojuście, współpraca 

przebiegała z pomocą punktów kontaktowych. 

USA

Od podpisania porozumienia pomiędzy USA a 

Eurojustem, w listopadzie 2006 roku, nastąpiła znaczna 

intensyfikacja współpracy. W styczniu 2007 roku, kiedy 

podpisane porozumienie weszło w życie, władze ame-

rykańskie oddelegowały prokuratora łącznikowego do 

Eurojustu.  Był to niezwykle ważny krok wspomagający 

intensywną współpracę pomiędzy Eurojustem a władza-

mi amerykańskimi. W 2008 roku Eurojust prowadził 27 

spraw z udziałem USA a przedstawiciel tego kraju brał 

udział w 11 spotkaniach koordynacyjnych. Amerykański 

prokurator łącznikowy nie zgłosił żadnej sprawy w roku 

2008. 

W listopadzie 2008 Eurojust zorganizował, przy współ-

pracy USA i Komisji Europejskiej, seminarium dotyczące 

stosowania zapisów porozumień zawartych między UE 

a USA w toku udzielania pomocy prawnej i ekstradycji. 

Celem seminarium było przede wszystkim zacieśnie-

nie współpracy między władzami amerykańskimi a 

Eurojustem, jak również między krajowymi organami 

wymiaru sprawiedliwości w Krajach Członkowskich a 

właściwymi organami w USA. W spotkaniu udział wzięli 

wysocy rangą przedstawiciele władz amerykańskich, 

władz centralnych Państw Członkowskich oraz właści-

wych organów sądowniczych z Państw Członkowskich 

UE. Seminarium dotyczyło przede wszystkim różnic mię-

dzy systemami prawnymi USA i poszczególnych państw 

Członkowskich oraz metod przezwyciężania praktycz-

nych trudności wynikających w toku współpracy.  

Chorwacja

Po negocjacjach, które odbyły się w roku 2007, 

udało się wypracować porozumienie o współpracy z 

Republiką Chorwacji, przyjęte na unijnym szczycie Rady 

Ministrów do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych 9 listopada 2007 r. Dokument ten, który 

nie wszedł jeszcze w życie, zawiera między innymi 

zapisy dopuszczające możliwość oddelegowania przez 

Chorwację oficera łącznikowego do Eurojustu. W roku 

2008 do Kolegium skierowano cztery sprawy z udziałem 

Chorwacji. 

Podpisane porozumienie wejdzie w życie z chwilą prze-

kazania przez obie strony pisemnego potwierdzenia 

ukończenia wszystkich stosownych procedur wewnętrz-

nych. 

Szwajcaria

W roku 2006 Szwajcaria wyraziła zgodę na otwarcie 

negocjacji z Eurojustem w sprawie porozumienia o 

współpracy, które odbyły się w latach 2007 i 2008. 

Ostatecznie 27 listopada 2008 roku podpisano porozu-

mienie, które zawiera między innymi zapisy dopuszcza-

jące możliwość oddelegowania przez Szwajcarię proku-

ratora łącznikowego do Eurojustu. Na chwilę obecną, 

współpraca ze Szwajcarią odbywa się w dalszym ciągu 

za pośrednictwem punktów kontaktowych. W roku 2008 

Szwajcaria zaangażowana była w łącznie 26 spraw, a jej 

przedstawiciele wzięli udział w 10 spotkaniach koordy-

nacyjnych.  

Podpisane porozumienie wejdzie w życie z chwilą prze-

kazania przez obie strony pisemnego potwierdzenia 

ukończenia wszystkich stosownych procedur wewnętrz-

nych. 

Ceremonie podpisania porozumień o współpracy między Eurojustem a Szwajcarią (po lewej) oraz Byłą Jugosłowiańską 

Republiką Macedonii (po prawej)
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Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Jako kraj kandydujący do członkowstwa w UE, Była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii uzyskała priorytet 

na liście państw objętych negocjacjami w roku 2008. 

Po wprowadzeniu przez BJRM odpowiednich przepisów 

w zakresie ochrony danych osobowych podjęto nego-

cjacje, które sfinalizowano w kwietniu 2008 roku. 28 

listopada 2008 podpisano porozumienie o współpracy. 

Dokument ten zawiera między innymi zapisy dopusz-

czające możliwość oddelegowania prokuratora łączniko-

wego do Eurojustu.

Podpisane porozumienie wejdzie w życie z chwilą prze-

kazania przez obie strony pisemnego potwierdzenia 

ukończenia wszystkich stosownych procedur wewnętrz-

nych. 

Federacja Rosyjska

W roku 2006 odbyły się dwie rundy negocjacji z 

Federacją Rosyjską, zaś ich kontynuacja miała miejsce 

w roku 2008. W lipcu 2008 doszo do spotkania delegacji 

obu stron, w toku którego omawiano wszystkie wciąż 

nierozwiązane kwestie wynikające z różnic w systemach 

prawnych. Część istotnych problemów nadal pozostaje 

nierozstrzygnieęta, w tym również kwestia ochrony 

danych osobowych. Do ich ostatecznego rozwiązania 

konieczne będzie przeprowadzenie dalszych rund nego-

cjacji.  

Ukraina

Fakt, iż Ukraina nie posiada ustawodawstwa w zakresie 

ochrony danych osobowych, uniemożliwiło tymczasowo 

kontynuowanie negocjacji. Jednakże, gdy tylko państwo 

to osiągnie konieczny postęp w tej dziedzinie, negocja-

cje zostaną podjęte na nowo. 

Inne państwa trzecie

W roku 2008 Eurojust w dalszym ciągu starał się roz-

wijać kontakty z innymi krajami, zwłaszcza w rejonie 

Zachodnich Bałkanów, w toku już rozpoczętych projek-

tów i inicjatyw regionalnych UE. W siedzibie Eurojustu 

odbywały się również spotkania szkoleniowe z udziałem 

gości z całego świata. W perspektywie planowanych 

negocjacji na temat podpisania porozumień o współ-

pracy, w toku wizyt szkoleniowych, Eurojust odwiedziły 

delegacje następujących krajów: Mołdawii, Czarnogóry, 

Izraela, Lichtensteinu oraz Republiki Zielonego 

Przylądka. Na rok 2009 planowane są dalsze wizyty 

szkoleniowe delegacji z Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz 

Azerbejdżanu. W roku 2008 Eurojust gościł również 

prokuratorów z Korei i Ukrainy, którzy w toku dłuższych 

wizyt poznawali sam Eurojust jak i zakres jego pracy. 

W listopadzie 2008 roku w siedzibie Eurojustu odbyło 

się spotkanie taktyczne z udziałem państw objętych 

programem MEDA (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, 

Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria i Tunezja) 

dotyczące zacieśnienia współpracy sądowniczej i uru-

chomienia przez państwa MEDA punktów kontaktowych 

dla współpracy z Eurojustem. 

Obchody dziesiątej rocznicy powstania EJN, Madeira, Portugalia
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5 	 	Z M I A N Y 	 D E C Y Z J I 	 U S T A N A W I A J Ą C E J	 	
E U R O J U S T

Dnia 16 grudnia 2008 roku Rada Ministrów przyję-

ła Decyzję Rady dotyczącą wzmocnienia Eurojustu i 

zmiany Decyzji 2002/187/JHA ustanawiającej Eurojust. 

Zmiany miały na celu wzmocnienie narzędzi dostępnych 

w walce z poważną przestępczością.  

Współpracując blisko z Eurojustem, który brał udział w 

rozmowach jako obserwator, Rada sfinalizowała negocja-

cje dotyczące nowej decyzji w ciągu niecałego roku od 

daty zgłoszenia inicjatywy przez grupę czternastu Państw 

Członkowskich na początku Prezydencji Słoweńskiej w 

styczniu 2008 roku. Propozycja ta wynikała z wcześniej-

szych rozmów na temat przyszłości Eurojustu, które 

rozpoczęły się już we wrześniu 2006 roku w czasie wie-

deńskiego seminarium, a których kontynuacje stanowiło 

ogłoszone w roku 2007 Stanowisko Rady dotyczące przy-

szłości Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowniczej oraz 

rozmowy prowadzone w czasie seminarium w Lizbonie.  

Państwa Członkowskie zobowiązane będą do wprowa-

dzenia odpowiednich zmian krajowych legislacji w celu 

zapewnienia zgodności z nową Decyzją w terminie nie 

dłuższym niż dwa lata od daty jej opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W celu uspraw-

nienia terminowego wprowadzenia w życie rzeczonych 

zmian we wszystkich Państwach Członkowskich oraz 

zapewnienia koordynacji na poziomie krajowym, Eurojust 

wraz z Prezydencjami UE, Sekretariatem Generalnym 

Rady i Komisją Europejską, rozpoczęły w ostatnim kwar-

tale 2008 roku prace nad Planem Implementacji zmian. 

Zmiany w decyzji ustanawiającej Eurojust dotyczą pię-

ciu kluczowych obszarów, w których zwiększona zosta-

nie rola Eurojustu i poszerzony zakres jego uprawnień.  

1. Poprawa zdolności operacyjnych Eurojustu

Umocniony został status Przedstawiciela Krajowego. 
Długość kadencji Przedstawiciela Krajowego wynosić 
będzie minimum cztery lata z możliwością kontynuacji.   

W celu zapewnienia ciągłości i możliwie najefektywniej-
szego zaangażowania w wyznaczone Eurojustowi zada-
nia, stałym miejscem pracy każdego Przedstawiciela 
Krajowego będzie siedziba Eurojustu. Każdemu 
Przedstawicielowi przysługiwać będzie również prawo 
zatrudnienia jednego zastępcy oraz jednego asystenta.  

Uruchomiony zostanie system koordynacji na żądanie 
(On-Call Coordination), uprawniony do przyjmowania i 
przetwarzania wniosków o współpracę sądowniczą bez 
względu na porę dnia.

2. Zwiększenie kompetencji Eurojustu

Poszerzony zostanie zakres obowiązków Eurojustu. 
Działający w imieniu Eurojustu Przedstawiciele Krajowi 
upoważnieni będą do zwrócenia się do właściwych orga-
nów krajowych z wnioskiem o podjęcie nadzwyczajnych 
działań dochodzeniowych i/lub wszelkich innych kroków 
uzasadnionych potrzebami prowadzonego postępowania.  

Działający jako Kolegium Eurojust posiadać będzie kom-
petencje do wydawania niewiążących pisemnych opinii 
w sprawach, w których dojdzie do konfliktów jurysdykcji 
oraz w przypadkach gdy zostanie powiadomiony o powta-
rzających się odmowach lub trudnościach w wykonaniu 
wniosków o współpracę sądowniczą, w tym również w 
sytuacjach gdy zastosowanie ma zasada wzajemnego 
uznawania. 
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Aby zapewnić równorzędny zakres kompetencji każdego 

Przedstawiciela Krajowego, nowe zapisy regulują upraw-

nienia przedstawicieli krajowych jako reprezentantów kra-

jowych organów wymiaru sprawiedliwości. 

Absolutnym minimum jest przyznanie im uprawnień do 

otrzymywania, przekazywania, ułatwiania wymiany, spraw-

dzania i uzupełniania informacji związanych z wnioskami o 

nawiązanie współpracy sądowniczej.  

Uzyskają oni, w porozumieniu z właściwym krajowym 

organem wymiaru sprawiedliwości, następujące upraw-

nienia: do wysuwania i wykonywania wniosków o współ-

pracę sądowniczą, do decydowania w swoich Państwach 

Członkowskich o podjęciu czynności dochodzeniowych 

uznanych za konieczne w toku spotkań koordynacyjnych 

organizowanych przez Eurojust, oraz do autoryzowania i 

koordynacji dostaw niejawnie nadzorowanych na terenie 

swoich Państw Członkowskich. W nagłych wypadkach, w 

sytuacji gdy niemożliwe będzie terminowe skontaktowa-

nie się bądź identyfikacja właściwego w danym wypadku 

organu krajowego, Przedstawiciel Krajowy uprawniony 

będzie również do samodzielnego autoryzowania i koordy-

nacji dostaw niejawnie nadzorowanych oraz wykonywania 

wniosków.  

Jeśli przyznane uprawnienia, z których korzystać można 

będzie w porozumieniu z właściwymi organami krajowymi 

bądź samodzielnie w wypadkach nagłych, pozostają w 

sprzeczności z zapisami konstytucyjnymi lub fundamen-

talnymi aspektami krajowego systemu prawa karnego, 

Przedstawiciel Krajowy będzie przynajmniej uprawniony 

do przedstawiania propozycji właściwym krajowym orga-

nom wymiaru sprawiedliwości, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia.  

3. Poprawa wymiany informacji

Państwa Członkowskie zobowiązane będą do informowa-

nia Eurojstu o sprawach, w które bezpośrednio zaanga-

żowane są co najmniej trzy Państwa Członkowskie i w 

których co najmniej dwa kraje otrzymały wnioski o wsz-

częcie współpracy sądowniczej, oraz jeśli zastosowanie 

ma jeden z poniższych warunków: (a) ujawnione w spra-

wie fakty wskazują na zaangażowanie organizacji prze-

stępczej, (b) w sprawie występuje istotny aspekt ponad-

graniczny, lub (c) sprawa dotyczy jednego z poniższych 

przestępstw: handel ludźmi, seksualne wykorzystanie 

nieletnich i pornografia dziecięca, handel narkotykami, 

handel bronią, korupcja, oszustwo finansowe godzące w 
interesy Wspólnot Europejskich lub fałszerstwo euro.  

Przedstawiciele Krajowi Eurojustu będą informowani przez 
organy wymiaru sprawiedliwości swoich krajów o tworzeniu 
wspólnych zespołów dochodzeniowo śledczych, przypad-
kach konfliktów jurysdykcji, dostawach niejawnie kontro-
lowanych oraz powtarzających się przypadkach trudności 
bądź odmowy wszczęcia współpracy sądowniczej. 

4.  Zacieśnienie współpracy z organami krajowymi i 
punktami kontaktowymi EJN 

W celu wzmocnienia krajowych podstaw działalności 
Eurojustu, nowa decyzja ustanawia Krajowy System 
Koordynacji Eurojust (Eurojust National Coordination 
System – ENCS) w celu zapewnienia koordynacji pracy 
krajowego korespondenta ds. Eurojustu, krajowego 
korespondenta ds. zwalczania terroryzmu, krajowego 
korespondenta ds. Europejskiej Sieci Sądowniczej oraz 
do trzech innych punktów kontaktowych EJN lub innych 
sieci europejskich.   

Pozostałe zadania ENCS to: zapewnienie sprawnego 
przekazywania sprawdzonych danych do bazy postępo-
wań; pomoc przy ustalaniu czy dana sprawa powinna być 
prowadzona we współpracy z Eurojustem bądź z EJN; 
utrzymanie bliskiej współpracy z Krajowym Jednostkami 
Europolu; oraz wspomaganie Przedstawiciela Krajowego 
w identyfikacji właściwych organów krajowych, do któ-
rych skierować należy dany wniosek.  

5.  Zacieśnienie współpracy z partnerami uprzywilejo-
wanymi oraz państwami trzecimi 

Nowe zapisy decyzji ustanawiającej Eurojust tworzą 
podstawy prawne do nawiązania bliższych relacji między 
Eurojustem a instytucjami partnerskimi, takimi jak EJN, 
Europol, OLAF, Frontex, SitCen oraz Interpol. Proponują 
one również włączenie w struktury Eurojustu sekretariatów 
Sieci ds. Wspólnych Zespołów Dochodzeniowo Śledczych 
oraz Sieci Punktów Kontaktowych ds. Ludobójstwa.  

Nowością jest możliwość delegowania przez Eurojust 
sędziów do państw trzecich, jeśli zezwala na to podpisa-
ne z danym krajem porozumienie o współpracy.  

Eurojust uzyskuje również uprawnienia do koordynacji i 
wykonywania wniosków o współpracę sądowniczą doty-
czących państw trzecich, po uzgodnieniu z zaangażowa-
nymi w daną sprawę Państwami Członkowskimi. 
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Dnia 18 kwietnia 2007 roku Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) przyjęła 
Wnioski w sprawie szóstego rocznego sprawozdania 
Eurojustu (Dokument UE 8062, z dnia 4 kwietnia 2008 
r.). Rada sformułowała również zalecenia i zadania, 
które powinny zostać uwzględnione przez Eurojust, 
Państwa Członkowskie i inne organy. 

Poniżej, podobnie jak w poprzednich dwóch 
Sprawozdaniach Rocznych, przedstawione zostały 
komentarze Eurojustu na temat wykonania wniosków 
Rady oraz kluczowych zaleceń i zadań sformułowanych 
dla Eurojustu. 

Temat Zalecenia	i	zadania	dla		
Eurojustu

Stan	wykonania

Dane liczbowe 
dotyczące 
zarejestrowanych spraw 
/ ewaluacja spraw

Szczególny nacisk na wymagające 
koordynacji  sprawy związane 
z poważnymi przestępstwami 
ponadgranicznymi.

Wkład w dyskusję dotyczącą 
poszerzenia kompetencji Eurojustu 
w zakresie koordynacji działań 
właściwych organów w Państwach 
Członkowskich. 

Eurojust został zaproszony do udziału w negocjacjach 
dotyczących zmian decyzji ustanawiającej Eurojust. 
Grupa robocza COPEN odwiedziła Eurojust w 
toku negocjacji. Zmiany wprowadzone w decyzji 
ustanawiającej Eurojust dotyczą między innymi 
poprawy systemów wymiany informacji oraz 
zacieśnienia współpracy z krajowymi organami wymiaru 
sprawiedliwości i punktami kontaktowymi EJN, a tym 
samym zwiększenia kompetencji Eurojustu w zakresie 
koordynacji wielostronnych postępowań dotyczących 
poważnych  przestępstw. 

Dalsza ocena jakości w kontekście 
rejestrowanych postępowań. 

W prowadzonych statystykach utrzymano rozróżnienie 
między sprawami standardowymi a złożonymi, jak 
również inne ujęcia odzwierciedlające naturę i złożoność 
zgłaszanych spraw (zob. rozdział 2). Program Pracy 
na rok 2009 przewiduje stworzenie nowego, ogólnego 
Podręcznika prowadzenia spraw, który będzie między 
innymi zawierał wskazówkę aby wszelkie czynności 
związane z prowadzonymi sprawami, do tej pory nie 
rejestrowane, zapisywane były jako tymczasowe pliki 
robocze w bazie postępowań.  

Stosowanie 
uprawnień Eurojustu 
przewidzianych w 
artykułach 6 i 7

Utrzymanie aktywnego podejścia do 
procesów koordynacji postępowań 
w celu zapewnienia możliwie 
najlepszego wsparcia właściwym 
organom krajowym co pozwoli im na 
uzyskiwanie najlepszych możliwych 
rezultatów. 

W minionym roku zaobserwowano wzrost liczby 
wniosków z artykułu 6(a), jednak jedynie w 
nielicznych przypadkach Eurojust oficjalnie wykorzystał 
przysługujące mu w tej gestii uprawnienia.  

Nowo wprowadzone zmiany decyzji ustanawiającej 
Eurojust obejmują zapisy dotyczące poprawy systemów 
wymiany informacji i wzmocnienia uprawnień 
Przedstawicieli Krajowych oraz Kolegium, dając im 
tym samym możliwość bardziej aktywnego działania w 
zakresie koordynacji postępowań. 

Rosnące zaangażowanie Eurojustu w prace na 
Analitycznymi Plikami Roboczymi Europolu oraz 
obserwowalne zacieśnienie ogólnej współpracy między 
obiema agencjami, tworzy podstawy dla jeszcze lepszego 
wspierania działań organów krajowych. Oddelegowani 
z Eurojustu eksperci uczestniczyli w spotkaniach 
operacyjnych i procesach wymiany informacji, 
zaś analitycy Europolu brali udział w spotkaniach 
koordynacyjnych Eurojustu. W toku kilku złożonych 
spraw podjęto skoordynowane działania operacyjne. 
Wkład sądowniczy w prace nad Analitycznymi Plikami 
Roboczymi był niejednokrotnie wymieniany jako element 
o dużym znaczeniu dla założeń strategicznych zarówno 
Eurojustu jak i Europolu. 



50

Temat Zalecenia	i	zadania	dla		
Eurojustu

Stan	wykonania

Zwiększenie zdolności analitycznego 
przetwarzania danych co pozwoli 
na jeszcze aktywniejszy wkład w 
stymulację i koordynację współpracy 
w toku postępowań prowadzonych 
przez krajowe organy sądownicze 
i inne właściwe organy wymiaru 
sprawiedliwości Państw Członkowskich. 

Baza postępowań (CMS) pozwala na prowadzenie 
analiz porównawczych poszczególnych spraw. W 
celu udoskonalenia systemu wprowadzania danych, 
zainstalowana została nowa wersja bazy, zaś 
celem kolejnego projektu E-POC III+ jest poprawa 
funkcjonalności oprogramowania pod kątem dalszego 
zwiększania ilościowej i jakościowej wydajności systemu 
przetwarzania danych. Zatrudniono nowych pracowników 
na stanowiskach asystentów w zespole ds. analizy 
postępowań, przeprowadzono również szkolenia dla 
użytkowników bazy postępowań w celu poprawy jakości 
wprowadzanych danych. 

Zacieśnienie współpracy z Europolem pozwala na rozwój 
potencjału analitycznego uzupełniającego się wzajemnie 
z analizami prowadzonymi przez Europol, jednocześnie 
wzmacniając pozycję Eurojustu jako instytucji aktywnie 
działającej na rzecz współpracy międzynarodowej i 
koordynacji.  

Nowe rozwiązania 
informatyczne 

Pełniejsze wykorzystanie 
wszystkich dostępnych rozwiązań 
informatycznych takich jak urządzenia 
wideokonferencyjne oraz bezpieczne 
połączenia komunikacyjne z 
Europolem i Państwami Członkowskimi 
w celu umożliwienia wymiany 
informacji i zacieśniania współpracy. 

Program tworzenia połączeń z państwami członkowskimi 
pozwolił na rozszerzenie systemu bezpiecznej poczty 
elektronicznej stosowanego w komunikacji pomiędzy 
Przedstawicielstwami Krajowymi, dzięki czemu objął 
on organy wymiaru sprawiedliwości w Państwach 
Członkowskich. Była to kontynuacja programu pilotażowego 
przeprowadzonego we współpracy ze Słowacją. W 
listopadzie 2008 połączenia funkcjonowały już w 22 Krajach 
Członkowskich. Stosowany system poczty elektronicznej 
pozwala na bezpieczne i wydajne przesyłanie informacji o 
charakterze niejawnym. 

Eurojust posiada obecnie sprzęt pozwalający na organizację 
wielostronnych wideokonferencji. Oprzyrządowanie 
udostępniono całej organizacji. W minionym roku 
wprowadzono możliwość wykorzystania zaplecza dla 
tłumaczeń symultanicznych w połączeniu ze sprzętem 
wideokonferencyjnym.   

Ocena i analiza 
postępowań

Pełne wykorzystanie potencjału 
pozwalającego na analizę działań 
związanych z prowadzonymi sprawami.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat 
najskuteczniejszych metod działania i 
sprawdzonych rozwiązań. 

Współpraca między Eurojustem a Europolem w zakresie 
danych analitycznych rozwija się zarówno na poziomie 
strategicznym jak i operacyjnym. Pogłębiona wiedza na 
temat wzajemnych metod operacyjnych pozwala na lepsze 
zrozumienie zadań stojących przed każdą z organizacji 
oraz komplementarności raportów analitycznych Europolu 
i Eurojustu. Analizy strategiczne i operacyjne Eurojustu 
koncentrują się na aspektach współpracy sądowniczej 
i odpowiednich dla niej narzędziach, jak również na 
dogłębnych analizach danych sądowniczych. Eurojust 
pracuje obecnie nad dalszym rozwojem stosowanych 
narzędzi oceny i sposobów rozpowszechniania informacji 
na temat najskuteczniejszych metod postępowania w 
działaniach związanych z prowadzonymi sprawami. 

Rozpowszechnianie zgromadzonych informacji i wiedzy 
odbywa się w toku spotkań koordynacyjnych i taktycznych 
organizowanych przez Eurojust, ale również w formie 
publikacji dotyczących np. najskuteczniejszych metod 
postępowania takich jak wydany podręcznik na temat 
Wspólnych Zespołów Dochodzeniowo-Śledczych, 
oraz w toku seminariów. Jednym z takich wydarzeń 
było zorganizowane wspólnie z Europolem spotkanie 
strategiczne na temat: „Priorytety OCTA i postępowania o 
charakterze ponadgranicznym”. Wnioski ze spotkania ujęte 
w treści raportu końcowego dotyczyły przede wszystkim 
powtarzających się problemów i trudności napotykanych 
w toku ponadgranicznej współpracy organów wymiaru 
sprawiedliwości. 
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Temat Zalecenia	i	zadania	dla		
Eurojustu

Stan	wykonania

Przekazywanie wyników analiz do 
Europolu w toku prac na raportem 
o Zagrożeniu Przestępczością 
Zorganizowaną (OCTA). 

Wkład Eurojustu w prace nad OCTA to przede wszystkim 
dodanie osobnego rozdziału na temat kwestii związanych 
z udzielaniem pomocy prawnej (MLA) opartego na 
wnioskach ze spotkań strategicznych dotyczących OCTA.  

Eurojust miał również wkład w prace nad ROCTA 
i Raportem TE-SAT, zawierającymi wyniki analiz 
ilościowych i jakościowych spraw zgłaszanych do 
Eurojustu. 

Sieci Punktów 
Kontaktowych ds. 
ścigania przestępstw 
z użyciem Internetu 
oraz Centralny Punkt 
Kontaktowy ds. osób 
zaginionych

Koordynacja działań z innymi 
organizacjami międzynarodowymi 
i innymi właściwymi organami w 
celu uniknięcia dublowania się bądź 
nakładania działań. 

W toku spotkania strategicznego dotyczącego 
przestępstw z wykorzystaniem Internetu, 
zorganizowanego przez Eurojust w Atenach, 
przedstawiciele Krajów Członkowskich, krajowych 
punktów kontaktowych ds. przestępstw z użyciem 
Internetu, USA, Komisji Europejskiej, UNODC, Rady 
Europy, Europolu oraz Cybex omawiali problemy 
związane z przestępstwami internetowymi. Dało to 
uczestnikom dyskusji wgląd w organizację i cele 
całodobowej sieci ustanowionej przy wsparciu Rady 
Europy i współpracującej z Eurojustem w sprawach 
dotyczących przestępstw z użyciem Internetu. 

Zadania Punktu Kontaktowego dla Programu Ochrony 
Dzieci zdefiniowane zostały przez Eurojust w roku 2008. 
Jego najważniejszym celem jest umożliwienie bliskiej 
współpracy z innymi kompetentnymi organizacjami i 
organami wymiaru sprawiedliwości zajmującymi się 
ochroną dzieci. Punkt Kontaktowy ustanowiony został 
wspólnie z Europolem, Interpolem, UNODC, Komisją oraz 
Koalicją przeciwko pornografii dziecięcej w Internecie.  

Kraje trzecie Dalszy rozwój stosunków 
zewnętrznych i podpisanie porozumień 
o współpracy z krajami trzecimi, 
zawierających, między innymi, zapisy 
dotyczące ochrony danych.  

W listopadzie 2008 roku podpisano porozumienia 
o współpracy ze Szwajcarią i Byłą Jugosłowiańską 
Republiką Macedonii. 

Również w listopadzie 2008 odbyło się seminarium 
dotyczące przygotowań do wejścia w życie porozumień 
o ekstradycji i udzielaniu pomocy prawnej między UE i 
USA, zorganizowane wspólnie przez stronę amerykańską, 
Komisję Europejską i Eurojust. 

Trwają negocjacje z Federacją Rosyjską, kolejne 
spotkanie odbyło się w lipcu.  

Negocjacje z Ukrainą nie mogły być kontynuowane z 
uwagi na brak odpowiednich zapisów legislacyjnych 
dotyczących ochrony danych. 

Eurojust gościł przebywających z dłuższą wizytą 
szkoleniową prokuratorów z Ukrainy i Korei. 

Liechtenstein, Czarnogóra, Republika Zielonego Przylądka 
oraz Izrael wyraziły chęć podjęcia negocjacji w sprawie 
podpisania porozumień o współpracy.  

Zorganizowano dalsze wizyty szkoleniowe w Eurojuście 
nakierowane na rozpoczęcie formalnych negocjacji, 
w których udział wzięły delegacje z Lichtensteinu, 
Czarnogóry, Republiki Zielonego Przylądka i Mołdawii. 
Wszystkie wymienione kraje uzyskały już priorytet na 
liście państw objętych negocjacjami w roku 2009.  
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Temat Zalecenia	i	zadania	dla		
Eurojustu

Stan	wykonania

Poszerzono współpracę i rozwinięto istniejące już 
kontakty z Bośnią i Hercegowiną. 

Zorganizowano spotkanie taktyczne z państwami MEDA 
w celu poprawy istniejących mechanizmów współpracy 
i zachęcenia państw z tej grupy do stworzenia punktów 
kontaktowych dla współpracy z Eurojustem. 

Eurojust – OLAF Finalizacja ustaleń w sprawie 
współpracy z OLAF.

We wrześniu 2008 roku podpisane zostało porozumienie 
dotyczące praktycznych aspektów współpracy między 
Eurojustem a OLAF. 

Wymiana informacji 
między Eurojustem a 
Europolem

Dalsza poprawa systemu wymiany 
informacji. 

Obok rosnącego zaangażowania Eurojustu w prace 
nad Analitycznymi Plikami Roboczymi Europolu jak 
również zacieśnienia ogólnie rozumianej współpracy 
między obiema agencjami, w świetle Stanowiska Rady 
przyjętego w czerwcu 2008, Prezydencja UE powołała 
grupę specjalną składającą się z przedstawicieli Europolu 
i Eurojustu, których zadaniem jest dalsze usprawnienie 
współpracy między agencjami, zwłaszcza w kontekście 
analitycznych plików roboczych Europolu poprzez 
odpowiednie przeredagowanie zapisów porozumienia 
o współpracy. Obie organizacje współpracowały przy 
tworzeniu projektu nowego tekstu porozumienia i 
przekazaniu go wraz z objaśnieniami grupie specjalnej 

W kontekście zaangażowania Eurojustu w prace nad 
Analitycznymi Plikami Roboczymi Europolu, stworzony 
został wspólnie podręcznik oparty na ramowych 
zapisach prawnych i dotychczasowych doświadczeniach 
praktycznych.  

Ponadto, określone zostały najskuteczniejsze metody 
postępowania w zakresie organizacji wewnętrznej 
Eurojustu, wyznaczania punktów kontaktowych i 
pracy ekspertów Eurojustu nad Analitycznymi Plikami 
Roboczymi.  

Utworzono bezpieczny kanał pozwalający na wymianę 
informacji operacyjnych, strategicznych i technicznych 
w oparciu o zapisy porozumienia o współpracy między 
Eurojustem a Europolem. 

Eurojust – EJN Dalszy rozwój powiązań na poziomie 
krajowym pozwalających na lepszą 
koordynację prac poszczególnych 
organów wymiaru sprawiedliwości. 

Zmiany w decyzji ustanawiającej Eurojust dotyczą, 
między innymi, utworzenia nowego Krajowego Systemu 
Koordynacji Eurojust (ENCS) na poziomie krajowym w 
celu zacieśnienia relacji między Eurojustem a EJN oraz 
poprawy koordynacji ich działań w oparciu o zasadę 
komplementarności z uniknięciem niepotrzebnego 
nakładania się wykonywanych czynności.  

Europejski Nakaz 
Aresztowania (ENA)

Ujęcie informacji przekazywanych 
przez Państwa Członkowskie 
dotyczących naruszenia terminów wraz 
z analizą tego rodzaju danych w treści 
Raportu Rocznego. 

Zgromadzono dane statystyczne dotyczące 
wykonywanych ENA oraz naruszeń związanych z nimi 
terminów, zgodnie z informacjami przesyłanymi do 
Eurojustu. 
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Kolegium przyjęło następujące cele strategiczne na lata 

2008–2009: 

1. W zakresie zwalczania terroryzmu, zapewnienie, że:

• Eurojust prowadzi postępowania związane z ter-

roryzmem w sposób bardziej wydajny; podjęte 

zostały działania mające skłonić właściwe organy 

w państwach członkowskich do dostarczania 

Eurojustowi wszystkich informacji na temat terro-

ryzmu, określonych w przedmiotowej decyzji Rady.

• Eurojust jest w stanie zarządzać i przetwarzać 

przekazane mu informacje na temat terroryzmu.  

• Eurojust przyczynia się do kształtowania strategii 

zwalczania terroryzmu.

2. Usprawnienie prowadzenia postępowań poprzez:

• Określenie standardowych procedur prowadzenia 

postępowań.

• Wypracowanie Systemu Wartościowania 

Postępowań.

• Wprowadzenie systemu bezpiecznej łączności przy 

wykorzystaniu telefonów komórkowych.

• Stworzenie stabilnego i bezpiecznego środowiska 

pracy dzięki użyciu technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych (ICT), pomocnych w prowadzeniu 

postępowań.

• Utworzenie bezpiecznych kanałów przesyłu dany-

ch między Eurojustem a organami krajowymi we 

wszystkich państwach członkowskich.

3. Zwiększenie liczby spraw złożonych kierowanych do 

Eurojustu przez państwa członkowskie.

4. Przekonanie państw członkowskich o konieczności 

zapewnienia właściwego wsparcia przedstawicielom kra-

jowym oddelegowanym do Eurojustu, umożliwiającego 

im prowadzenie postępowań oraz wykonywanie pozo-

stałych obowiązków.

5. Tworzenie i dalszy rozwój struktur współpracy pomię-

dzy Eurojustem, EJN, Europolem i OLAF.

6. Zawarcie przynajmniej trzech oficjalnych umów o 

współpracę z państwami spoza Unii Europejskiej oraz 

organami międzynarodowymi, a także zacieśnienie 

współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i nie-

członkowskimi.

W treści poprzednich rozdziałów opisano już postępy 

poczynione przez Eurojust w każdym z powyższych 

obszarów w roku 2008.  

Rozbudowa bazy postępowań, ustanowienie bezpiecz-

nego połączenia poczty elektronicznej z Państwami 

Członkowskimi i instalacja zaplecza wideokonferencyj-

nego to elementy, które wpłynęły na wykonanie pozo-

stałych zadań.  

Ponadto, zapisy Decyzji Rady dotyczącej wzmocnienia 

Eurojustu pozwolą agencji na jeszcze efektywniejsze 

działanie, tworząc jednocześnie solidne podstawy dla 

dalszego wprowadzania w życie powyższych celów.  

Nowa Decyzja Rady zawiera między innymi zapisy 

dotyczące: usprawnień systemów wymiany informacji, 

rozszerzenia kompetencji Przedstawicieli Krajowych i 

Kolegium, zacieśnienia współpracy z krajowymi organa-

mi wymiaru sprawiedliwości i punktami kontaktowymi 

EJN, jak również dalszego rozwoju współpracy z krajami 

trzecimi oraz innymi organami i sieciami UE, zwłaszcza 

EJZ, Europolem i OLAF.   

Pełne wprowadzenie w życie wszystkich zapisów Decyzji 

ustanawiającej Eurojust z roku 2002 oraz nowej Decyzji 

Rady dotyczącej wzmocnienia Eurojustu stworzy solidne 

podstawy dla bardziej aktywnej roli agenci przy wspie-

raniu krajowych organów sprawiedliwości w walce z 

poważną przestępczością ponadgraniczną i przy wypeł-

nianiu założeń i celów wyznaczonych na lata 2008 i 

2009.  

Cele te zostaną w przyszłości zintegrowane z wytycz-

nymi na lata 2010–2014, ze szczególnym naciskiem 

na implementację zapisów nowej Decyzji dotyczącej 

wzmocnienia Eurojustu. 
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Joziaz van Aartsen, Burmistrz Hagi, z wizytą w Eurojust

Jo Vandeurzen, Minister Sprawiedliwości Belgii, z wizytą w 

Eurojust

Wizyta Prokuratorów Generalnych z krajów nadbałtyckich w 

Eurojust (od lewej): Gunãrs Bundzis; Janis Maizitis, Prokurator 

Generalny z Łotwy; Norman Aas, Naczelny Prokurator z Estonii; 

Raivo Sepp, Laima Čekelienė oraz Algimantas Valantinas, 

Prokurator Generalny z Litwy
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Z A Ł Ą C Z N I K 	 1	 	
Cele,	zadania	 i	struktura	Eurojustu	 	
(zgodnie	z	Decyzją	Rady	2002/187/JHA)

Cele i zadania

Eurojust to organ wspierający współpracę organów 
wymiaru sprawiedliwości, powołany by wspomagać 
zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w 
obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
Agencja powstała na mocy decyzji podjętej przez Radę 
Europejską na szczycie w Tampere (w dniach 15-16 
października 1999 r.), którego celem była poprawa 
działań w walce z poważną przestępczością poprzez 
ułatwienie optymalnej koordynacji postępowań i śledztw 
prowadzonych na terytorium więcej niż jednego pań-
stwa członkowskiego, z pełnym poszanowaniem podsta-
wowych praw i wolności.

Dnia 14 grudnia 2000 r. Rada Unii Europejskiej ofi-
cjalnie ustanowiła tymczasową jednostkę współpracy 
w obszarze wymiaru sprawiedliwości o nazwie „Pro-
Eurojust”. Prokuratorzy ze wszystkich państw człon-
kowskich wypróbowywali różne koncepcje poprawy 
skuteczności walki z poważną przestępczością poprzez 
ułatwienie koordynacji postępowań i śledztw prowadzo-
nych w obrębie EU.

Pro-Eurojust rozpoczął działalność 1 marca 2001 r. Sama 
agencja została ustanowiona Decyzją  z dnia 28 lutego 
2002 r. jako organ UE posiadający osobowość prawną 
(zob. Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawia-
jąca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną 
przestępczością, 2002/187/JHA). Eurojust jest pierw-
szym stałym organem ustanowionym w celu współpracy 
organów ścigania w europejskiej przestrzeni prawnej, 
który jest finansowany z ogólnego budżetu UE.

Eurojust podlega kontroli niezależnego Wspólnego Organu 
Nadzorczego, mającego zapewnić, że dane osobowe są 
przetwarzane zgodnie z Decyzją ustanawiającą Eurojust. 
Organ ten rozpatruje również wnioski o wgląd do danych 
osobowych, składane przez pojedyncze osoby.

Eurojust zajmuje się intensyfikacją i usprawnianiem 
koordynacji w zakresie prowadzonych śledztw i postę-
powań oraz poprawą koordynacji pomiędzy właści-
wymi organami państw członkowskich, w szczególno-
ści poprzez ułatwienie wykonywania międzynarodowej 
pomocy prawnej oraz wniosków o ekstradycję. Eurojust 
wspiera na wszelkie możliwe sposoby krajowe organy 
ścigania w celu usprawnienia prowadzonych przez nie 

postępowań i śledztw dotyczących przestępstw o cha-

rakterze ponadgraniczym.

Na wniosek państwa członkowskiego Eurojust może 

udzielić pomocy w prowadzeniu postępowania z udzia-

łem tylko tego państwa członkowskiego oraz państwa 

spoza UE, jeżeli z tym państwem zawarta została 

umowa o współpracy lub jeżeli istnieją szczególne 

względy dla udzielenia takiej pomocy.

Kompetencje Eurojustu obejmują te same rodzaje czy-

nów zabronionych, jakimi zajmuje się również Europol, 

tj. terroryzm, handel narkotykami, handel ludźmi, fał-

szerstwa, pranie pieniędzy, przestępstwa dokonywane 

przy użyciu narzędzi elektronicznych, przestępstwa 

przeciwko mieniu, w tym mieniu państwowemu i oszu-

stwa finansowe, przestępstwa godzące w interesy finan-

sowe Wspólnot Europejskich, przestępstwa przeciwko 

środowisku naturalnemu oraz udział w zorganizowanej 

grupie przestępczej. W przypadku innych rodzajów 

działalności przestępczej Eurojust może udzielać wspar-

cia w śledztwach i postępowaniach na wniosek państwa 

członkowskiego.

Eurojust może skierować wniosek do właściwych orga-

nów zainteresowanych państw członkowskich o podjęcie 

następujących działań:

— wszczęcie śledztwa bądź postępowania w zakresie 

określonych czynów;

— koordynacja działań;

— uznanie, że jeden kraj ma lepsze możliwości do sku-

tecznego przeprowadzenia postępowania niż inny ;

— powołanie Wspólnych Zespołów Dochodzeniowo-

Śledczych; lub 

— dostarczenie Eurojustowi niezbędnych informacji 

do realizacji jego zadań.

Ponadto, Eurojust:

— powinien zapewnić, aby właściwe organy kra-

jowe przekazywały sobie nawzajem informacje 

o śledztwach i postępowaniach, które zostały 

wcześniej skierowane do Eurojustu celem zapew-

nienia im wsparcia z jego strony;
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— powinien udzielać wsparcia właściwym organom w 
zapewnieniu jak najlepszej koordynacji śledztw i 
postępowań;

— powinien świadczyć pomoc w zakresie poprawy 
współpracy pomiędzy właściwymi organami kra-
jowymi, w szczególności w oparciu o analizy 
Europolu;

— powinien współpracować i konsultować się z 
Europejską Siecią Sądowniczą oraz korzystać i 
przyczyniać się do rozbudowy bazy jej dokumen-
tacji;

— może, zgodnie ze swoimi celami, czynić wysiłki w 
celu poprawy współpracy i koordynacji pomiędzy 
właściwymi organami oraz przekazywać wnio-
ski o udzielenie pomocy prawnej, gdy: (i) ą 
one kierowane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, (ii) dotyczą one śledztwa lub 
postępowania prowadzonego przez ten organ w 
określonej sprawie, oraz (iii) gdy zaangażowanie 
Eurojustu jest konieczne ze względu na potrzebę 
koordynacji czynności;

— może udzielać pomocy Europolowi, szczególnie 
dostarczając opinii opartych na analizach przepro-
wadzonych przez Europol; oraz

— może udzielać wsparcia logistycznego, np. w zak-
resie tłumaczeń pisemnych, ustnych oraz organi-
zacji spotkań koordynacyjnych.

W celu realizacji powierzonych mu zadań, Eurojust utrzy-
muje ścisłe kontakty z EJN, Europolem, Europejskim 
Urzędem ds. Zwalczania Oszustw Finansowych (OLAF) 
oraz sędziami łącznikowymi. Może on również, poprzez 
Radę, zawierać umowy o współpracy z państwami spoza 
UE oraz organizacjami międzynarodowymi, mające na 
celu wymianę informacji lub oddelegowanie funkcjona-
riuszy.

Struktura 

Eurojust składa się z 27 przedstawicieli krajowych, 
po jednym z każdego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Są wśród nich sędziowie, prokuratorzy lub 
funkcjonariusze policji o równoważnych kompetencjach, 
oddelegowani zgodnie z obowiązującymi w danym kraju 
uregulowaniami.

Status poszczególnych przedstawicieli krajowych uwa-
runkowany jest przepisami prawa krajowego właści-
wego państwa członkowskiego, które determinują czas 

trwania kadencji danego przedstawiciela, a także cha-

rakter i zakres przyznanych mu kompetencji.

Kilkanaście państw członkowskich wyznaczyło zastęp-

ców oraz asystentów, aby służyli pomocą lub działali w 

zastępstwie swoich przedstawicieli krajowych. Niektórzy 

przedstawiciele krajowi są również wspierani w swojej 

codziennej pracy przez krajowych ekspertów oddelego-

wanych przez organy krajowe na czas określony (SNE) 

do pomocy w prowadzeniu postępowań. SNE stanowią 

część administracji Eurojustu, lecz współpracują ściśle z 

przedstawicielstwami krajowymi.

Przedstawiciele krajowi tworzą Kolegium Eurojustu, 

które jest odpowiedzialne za organizację i funkcjonowa-

nie Eurojustu. Eurojust może wypełniać swoje zadania 

poprzez jednego lub więcej przedstawicieli krajowych 

lub jako Kolegium.

Kolegium jest wspierane przez administrację. Dyrektor 

Administracyjny jest odpowiedzialny za codzienne admi-

nistrowanie agencją oraz zarządzanie jej personelem.

Eurojust wypracował i wdrożył system składający się 

z trzynastu zespołów właściwych oraz dwóch zespo-

łów doradczych, w zakresie przestępczości z użyciem 

narzędzi elektronicznych i przestępczości powiązanej z 

rozgrywkami piłkarskimi. System ten pozwala przedsta-

wicielom krajowym na lepsze  zarządzanie ich czasem, 

umiejętnościami i dostępnymi środkami, przyspieszenie 

procesu podejmowania decyzji oraz lepsze dostosowa-

nie do zmieniających się struktury i rozmiaru organi-

zacji. Zespoły umożliwiają również członkom Kolegium 

wspólną pracę w małych grupach nad określonymi 

zagadnieniami.

Zespoły czerpią z szerokiego doświadczenia i wiedzy 

fachowej przedstawicieli krajowych, które są wykorzy-

stywane do opracowywania strategii oraz rozwiązywania 

kwestii operacyjnych. Zespoły przygotowują sprawoz-

dania oraz zalecenia dla Kolegium, które jest odpowie-

dzialne za podjęcie ostatecznych decyzji.

W skład zespołów wchodzą przedstawiciele krajowi, asy-

stenci oraz SNE, a wspierają je pracownicy administracji.

Zadania Punktu Kontaktowego ds. Programu Ochrony 

Dzieci zatwierdzone zostały przez Kolegium w styczniu 

2008 roku (zob. rozdział 2). 
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Z A Ł Ą C Z N I K 	 2

Przedstawicielstwa	Krajowe

Belgia

Michèle Coninsx pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Kolegium oraz przedstawiciela krajowego 
Belgii. Z zawodu prokurator. Została oddelegowana do Pro-Eurojustu w marcu 2001 roku.

Bułgaria

Mariana Ilieva Lilova jest przedstawicielem krajowym Bułgarii. Z zawodu prokurator. Została 
oddelegowana do Eurojustu w marcu 2007 roku.

Republika	Czeska

Pavel Zeman jest przedstawicielem krajowym Republiki Czeskiej. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu w maju 2004 roku.

Anna Richterová jest zastępcą przedstawiciela krajowego Republiki Czeskiej.  Z zawodu proku-
rator. Została oddelegowana do Eurojustu  w październiku 2008 roku. 

Alice Havliková zajmuje stanowisko eksperta krajowego (seconded national expert) z ramienia 
Republiki Czeskiej. Z zawodu prokurator. Do Eurojustu oddelegowana została w październiku 
2008 roku. 

„Eurojust składa się z jednego przedstawiciela krajowe-
go oddelegowanego przez każde państwo członkowskie 
zgodnie ze swoim systemem prawnym, będącego pro-
kuratorem, sędzią lub funkcjonariuszem policji o równo-
ważnych kompetencjach”. 

Poniższe informacje dotyczą wymienionych powyżej 
funkcji, zgodnie z art. 2 ust. 1 Decyzji ustanawiającej 
Eurojust. Dodatkowe informacje na temat przedstawi-
cieli krajowych, zastępców i asystentów znajdują się na 
naszej stronie internetowej, www.eurojust.europa.eu 
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Zakończyli swoje kadencje w Eurojust w roku 2008

Jaroslava Novotná zajmowała stanowisko zastępcy przedstawiciela krajowego Republiki 
Czeskiej w okresie od marca 2007 do września 2008. Z zawodu prokurator.

Kateřina Weissová zajmowała stanowisko eksperta krajowego z ramienia Republiki Czeskiej od 
czerwca do września 2008 roku. Z zawodu prokurator. 

Jana Zezulová zajmowała stanowisko eksperta krajowego z ramienia Republiki Czeskiej w okre-
sie od stycznia do maja 2008. Z zawodu prokurator.

Dania

Lennart Hem Lindblom jest przedstawicielem krajowym Danii. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu  we wrześniu 2006 roku.

Niemcy

Michael Grotz jest przedstawicielem krajowym Niemiec. Z zawodu prokurator. Został oddelego-
wany do Eurojustu w październiku 2007 roku.

Benedikt Welfens jest zastępcą przedstawiciela krajowego Niemiec. Z zawodu prokurator. 
Został oddelegowany do Eurojustu  w październiku 2006 roku.
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Jörg Schröder jest asystentem przedstawiciela krajowego Niemiec. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu w styczniu 2008 roku.

Veronika Keller jest ekspertem krajowym z ramienia Niemiec. Z zawodu prokurator. Została 
oddelegowana do Eurojustu  w lutym 2008 roku. 

Zakończyła swoją kadencję w Eurojust w roku 2008

Susanne Stotz zajmowała stanowisko asystentki przedstawiciela krajowego  Niemiec w okresie 
od stycznia 2005 do stycznia 2008 roku. Z zawodu jest sędzią. 

Estonia

Raivo Sepp pełni funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium oraz przedstawiciela krajowego 
Estonii. Z zawodu prokurator. Został oddelegowany do Eurojustu w maju 2004 roku.

Laura Vaik jest ekspertem krajowym z ramienia Estonii. Z zawodu prokurator. Została oddele-
gowana do Eurojustu  w marcu 2008 roku.

Irlanda

Jarlath Spellman jest przedstawicielem krajowym Irlandii. Z zawodu prokurator. Został oddele-
gowany do Eurojustu w czerwcu 2005 roku.
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Grecja

Lampros Patsavellas jest przedstawicielem krajowym Grecji. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu  w czerwcu 2005 roku.

Efstathios Tsirmpas jest ekspertem krajowym z ramienia Grecji. Z zawodu jest urzędnikiem 
skarbowym. Został oddelegowany do Eurojustu  w listopadzie 2008 roku.

Hiszpania

Juan Antonio García Jabaloy jest przedstawicielem krajowym Hiszpanii. Z zawodu prokurator. 
Został oddelegowany do Eurojustu w październiku 2006 roku.

María Teresa Gálvez Díez od października 2008 jest zastępcą przedstawiciela krajowego 
Hiszpanii.  Do czerwca 2008 roku zajmowała stanowisko eksperta krajowego. Z zawodu prokura-
tor. Została oddelegowana do Eurojustu w listopadzie 2003 roku.

Santiago García-Noblejas jest ekspertem krajowym z ramienia Hiszpanii. Z zawodu jest funk-
cjonariuszem policji. Został oddelegowany do Eurojustu w maju 2008 roku.

Francja

Gérard Loubens jest przedstawicielem krajowym Francji. Z zawodu prokurator. Został oddele-
gowany do Eurojustu  w sierpniu 2008 roku.

Marie-José Aube-Lotte jest zastępcą przedstawiciela krajowego Francji. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu  we wrześniu 2006 roku.  
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Alain Grellet jest zastępcą przedstawiciela krajowego Francji. Z zawodu prokurator. Został odde-
legowany do Eurojustu  we wrześniu 2007 roku.

Anne Delahaie jest asystentką przedstawiciela krajowego Francji. Z zawodu prawnik. Została 
oddelegowana do Eurojustu  w czerwcu 2001 roku.  

Zakończyli swoje kadencje w Eurojust w roku 2008

François Falletti zajmował stanowisko przedstawiciela krajowego Francji do lipca 2008 roku. Z 
zawodu prokurator. Został oddelegowany do Eurojustu  we wrześniu 2004 roku.

Marie-Pierre Falletti była asystentką przedstawiciela krajowego Francji do lipca 2008 roku. Z 
zawodu jest prawnikiem. Została oddelegowana do Eurojustu  we  wrześniu 2004 roku.

Włochy

Carmen Manfredda jest zastępcą przedstawiciela krajowego Włoch. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu  w kwietniu 2004 roku.

Filippo Spiezia jest zastępcą przedstawiciela krajowego Włoch. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu  w grudniu 2007 roku.

Cristiano Ripoli jest ekspertem krajowym z ramienia Włoch. Z zawodu funkcjonariusz policji. 
Został oddelegowany do Eurojustu w listopadzie 2007 roku. 



62

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Cesare Martellino do czerwca 2008 roku był przedstawicielem krajowym Włoch. Z zawodu pro-
kurator. Został oddelegowany do Eurojustu  w czerwcu 2002 roku. 

Cypr

Katerina Loizou jest przedstawicielem krajowym Cypru. Z zawodu prokurator. Została oddele-
gowana do Eurojustu we wrześniu 2004 roku.

Łotwa

Gunãrs Bundzis jest przedstawicielem krajowym Łotwy. Z zawodu prokurator. Został oddelego-
wany do Eurojustu  w kwietniu 2004 roku.

Dagmara Fokina jest asystentką przedstawiciela krajowego Łotwy. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu  w kwietniu 2004 roku.

Litwa

Laima Čekelienė jest przedstawicielem krajowym Litwy. Z zawodu prokurator. Została oddele-
gowana do Eurojustu  w marcu 2008 roku.

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Tomas Krusna zajmował stanowisko przedstawiciela krajowego Litwy do marca 2008 roku. Z 
zawodu prokurator. Został oddelegowany do Eurojustu  w lipcu 2006 roku.
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Luksemburg

Carlos Zeyen jest przedstawicielem krajowym Luksemburga.  Z zawodu prokurator. Został odde-
legowany do Eurojustu  we wrześniu 2006 roku.

Węgry

Ilona Lévai jest przedstawicielem krajowym Węgier. Z zawodu prokurator. Została oddelegowa-
na do Eurojustu  w maju 2004 roku.

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Balázs Garamvölgyi był ekspertem krajowym z ramienia Węgier w okresie od lipca do grudnia 
2008 roku. Z zawodu prokurator.

Malta

Donatella Frendo Dimech jest przedstawicielem krajowym Malty. Z zawodu prokurator. Została 
oddelegowana do Eurojustu  w czerwcu 2004 roku.

Holandia

Arend Vast jest przedstawicielem krajowym Holandii. Z zawodu prokurator. Został oddelegowa-
ny do Eurojustu  w październiku 2007 roku.
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Jolien Kuitert jest zastępcą przedstawiciela krajowego Holandii. Z zawodu prokurator. 
Stanowisko zastępcy przedstawiciela krajowego piastowała od czerwca 2002 do czerwca 2008 
roku. W październiku 2008 roku objęła je ponownie.

Thea Warmerdam jest asystentką przedstawiciela krajowego Holandii. Z zawodu asystentka 
prawna. Została oddelegowana do Eurojustu  w kwietniu 2008 roku.

Willette Smeenk jest asystentką przedstawiciela  krajowego Holandii. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu  w październiku 2008 roku.

Austria

Ursula Koller jest przedstawicielem krajowym Austrii. Z zawodu sędzia. Została oddelegowana 
do Eurojustu  w grudniu 2005 roku.

Ulrike Kathrein jest zastępcą przedstawiciela krajowego Austrii. Z zawodu prokurator. Została 
oddelegowana do Eurojustu  w grudniu 2008 roku.

Lisa Horvatits jest asystentką przedstawiciela krajowego Austrii. Z zawodu prawnik. Została 
oddelegowana do Eurojustu  w marcu 2008 roku.  

Polska

Mariusz Skowroński jest przedstawicielem krajowym Polski. Z zawodu prokurator. Został odde-
legowany do Eurojustu  w grudniu 2005 roku.
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Portugalia

José Luís Lopes da Mota pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium oraz przedstawiciela kra-
jowego Portugalii. Z zawodu prokurator. Został oddelegowany do  Pro-Eurojustu  w marcu 2001 
roku.

António Luís Santos Alves jest zastępcą przedstawiciela krajowego Portugalii. Z zawodu pro-
kurator. Został oddelegowany do Eurojustu  w kwietniu 2004 roku.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra jest ekspertem krajowym z ramienia 
Portugalii. Z zawodu prokurator. Został oddelegowany do Eurojustu  w październiku 2007 roku.

Rumunia

Elena Dinu jest przedstawicielem krajowym Rumunii od stycznia 2007 roku. Z zawodu prokura-
tor. Została oddelegowana do Eurojustu we wrześniu 2006 roku.

Republika	Słowenii

Malči Gabrijelčič jest przedstawicielem krajowym Republiki Słowenii. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu  w lipcu 2005 roku.

Gregor Žika Ševo jest ekspertem krajowym z ramienia Republiki Słowenii. Z zawodu sędzia. 
Został oddelegowany do Eurojustu  w lipcu 2008 roku.



66

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Jaka Brezigar pełnił funkcję eksperta krajowego z ramienia Republiki Słowenii w okresie od 
stycznia do lipca 2008 roku. Z zawodu sędzia.

Republika	Słowacka

Ladislav Hamran jest przedstawicielem krajowym Republiki Słowackiej. Z zawodu prokurator. 
Został oddelegowany do Eurojustu we wrześniu 2007 roku.

Ladislav Majerník jest ekspertem krajowym z ramienia Republiki Słowackiej. Z zawodu proku-
rator. Został oddelegowany do Eurojustu  w październiku 2008 roku.

Zakończyła swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Jana Kopernická pełniła funkcję eksperta krajowego z ramienia Republiki Słowackiej w okresie 
od czerwca do września 2008 roku. Z zawodu prokurator.

Finlandia

Ritva Sahavirta jest przedstawicielem krajowym Finlandii. Z zawodu prokurator. Została odde-
legowana do Eurojustu  w sierpniu 2008 roku.

Maarit Loimukoski w okresie od sierpnia 2004 do lipca 2008 roku pełniła funkcję przedsta-
wiciela krajowego Finlandii. W sierpniu 2008 została ponownie oddelegowana do Eurojustu na 
stanowisko zastępcy przedstawiciela krajowego Finlandii. Z zawodu jest prokuratorem. 
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Kaj Björkqvist jest asystentem przedstawiciela krajowego Finlandii. Z zawodu funkcjonariusz 
policji. Został oddelegowany do Eurojustu  w grudniu 2008 roku.

Zakończyła swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Taina Neira do lipca 2008 roku pełniła funkcję zastępcy przedstawiciela krajowego Finlandii. Z 
zawodu funkcjonariusz policji. Została oddelegowana do Eurojustu w grudniu 2007 roku.

Szwecja

Ola Laurell jest przedstawicielem krajowym Szwecji. Z zawodu prokurator. Został oddelegowany 
do Eurojustu  we wrześniu 2007 roku.

Annette von Sydow jest zastępcą przedstawiciela krajowego Szwecji. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu we wrześniu 2005 roku.

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Leif Görts pełnił funkcję eksperta krajowego z ramienia Szwecji w okresie od stycznia do grudnia 
2008 roku. Z zawodu prokurator.

Wielka Brytania

Aled Williams jest przedstawicielem krajowym Wielkiej Brytanii. Z zawodu prokurator. Został 
oddelegowany do Eurojustu w lipcu 2006 roku.
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Phil Hicks jest asystentem przedstawiciela krajowego Wielkiej Brytanii. Z zawodu prokurator. 
Został oddelegowany do Eurojustu w czerwcu 2006 roku.

Vincent Lunny jest asystentem przedstawiciela krajowego Wielkiej Brytanii. Z zawodu prokura-
tor. Został oddelegowany do Eurojustu w sierpniu 2008 roku.

Janine Wood jest ekspertem krajowym z ramienia Wielkiej Brytanii. Z zawodu prokurator. 
Została oddelegowana do Eurojustu w listopadzie 2008 roku.

Zakończyła swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Lynne Barrie do sierpnia 2008 roku pełniła funkcję asystentki przedstawiciela krajowego Wielkiej 
Brytanii. Z zawodu prokurator. Została oddelegowana do Eurojustu w październiku 2007 roku.

Dyrektor	Administracyjny

Jacques Vos w maju 2008 roku objął stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora 
Administracyjnego.

Zakończył swą kadencję w Eurojust w roku 2008

Ernst Merz pełnił funkcje Dyrektora Administracyjnego. Opuścił Eurojust w maju 2008 roku. 
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Państwa	trzecie	przy	Eurojust

Prokuratorzy	łącznikowi

Norwegia

Kim Sundet jest norweskim prokuratorem łącznikowym. Został oddelegowany do Eurojustu w 
styczniu 2007 roku.

Stany	Zjednoczone	Ameryki

Mary Lee Warren jest amerykańskim prokuratorem łącznikowym. Została oddelegowana do 
Eurojustu w sierpniu 2007 roku.
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Seminarium z udziałem przedstawicieli UE i USA 

na temat wzajemnych porozumień o współpracy, 

Zoetermeer, Holandia

Spotkanie strategiczne na temat przestępstw z 

użyciem Internetu, Ateny, Grecja

Seminarium marketingowe, York, Wielka Brytania

Spotkanie strategiczne na temat handlu ludźmi i 

ochrony świadków, Portoroz, Słowenia
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, powielana 
ani kopiowana jakąkolwiek techniką graficzną, elektroniczną ani mechaniczna, w tym w formie fotokopii, 
nagrań bądź zapisów w jakichkolwiek systemach składowania lub wyszukiwania danych, bez wcześniejszej 
zgody Eurojustu. 
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