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PR_COD_1amOther

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane 
są w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę grupy państw członkowskich przedstawioną Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie (09288/2010),

– uwzględniając art. 76 lit. b) oraz art. 82 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których przedstawiono projekt aktu (C7–0185/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając [uzasadnione opinie przedstawione przewodniczącemu przez parlamenty 
krajowe/uzasadnioną opinię przedstawioną przewodniczącemu przez parlament krajowy] i 
[dotyczące/dotyczącą] zgodności inicjatywy z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Komisji …,

– uwzględniając art. 44 i 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7–0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Projekt dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

(1) Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 
poszanowaniu praw podstawowych oraz 
różnych systemów i tradycji prawnych i 
konstytucyjnych państw członkowskich.
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Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka do tekstu zgodna z art. 67 ust. 1 TFUE, który stanowi: „Unia stanowi przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz 
różnych systemów i tradycji prawnych Państw Członkowskich”. Punkt 1 preambuły powinien 
również zapewniać bezwzględne poszanowanie różnic prawnych i konstytucyjnych między 
państwami członkowskimi, bez czego nie uda się osiągnąć celu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 2

Projekt dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(1a) Traktat z Lizbony wprowadził, po raz 
pierwszy wprowadził do prawodawstwa 
UE dotyczącego spraw karnych stosowną 
kontrolę parlamentarną nad stosowaniem 
zasady pomocniczości, sprawowaną przez 
Parlament Europejski jako 
współustawodawcę i parlamenty 
narodowe. Dzięki Traktatowi z Lizbony 
Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej stała się prawnie wiążącym 
dokumentem, co zapoczątkowało nowy 
etap ochrony praw człowieka w Unii 
Europejskiej, w tym praw podstawowych 
w postępowaniu karnym, takich jak prawo 
do życia (art. 2), prawo człowieka do 
integralności (art. 3), zakaz tortur i 
nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania (art. 4), prawo 
do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
(art. 6), poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego (art. 7), prawo do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47), domniemanie 
niewinności i prawo do obrony (art. 48), 
zasady legalności oraz proporcjonalności 
kar do czynów zabronionych pod groźbą 
kary (art. 49) oraz zakaz ponownego 
sądzenia lub karania w postępowaniu 
karnym za ten sam czyn zabroniony pod 
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groźbą kary (art. 50).

Or. pt

Uzasadnienie

Wejście w życie Traktatu z Lizbony wprowadziło lepszą kontrolę demokratyczną sprawowaną 
przez Parlament Europejski i parlamenty krajowe. Jednocześnie wszelkie środki 
podejmowane w dziedzinie prawa karnego muszą być w pełni zgodne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej jako dokumentem prawnie wiążącym – przy stosowaniu 
prawa Unii dla instytucji europejskich wiążący jest obecnie szereg praw podstawowych, które 
chronią obywatela.

Poprawka 3

Projekt dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

Or. pt

Uzasadnienie

Ze względu na poważne konsekwencje, które dyrektywa w sprawie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego może powodować dla różnych praw podstawowych, jak wskazano w opinii 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie europejskiego nakazu 
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dochodzeniowego, trzeba podkreślić, że karta bezpośrednio odnosi się do interpretacji tych 
praw zgodnie z europejską konwencją praw człowieka.

Poprawka 4

Projekt dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 5

Projekt dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw
członkowskich

Poprawka

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

Or. pt

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów konstytucyjnych w niektórych państwach członkowskich, niezbędna 
jest procedura umożliwiająca sądowi zatwierdzenie danej czynności przed przekazaniem 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. Zapewni to legalność czynności, która ma zostać 
podjęta, oraz zgodność z różnymi systemami konstytucyjnymi i uwzględnienie konsekwencji 
dla wymiaru sprawiedliwości i stosowania prawa.
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Poprawka 6

Projekt dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(2b) Należy wziąć pod uwagę fakt, że 
chociaż co do zasady wykluczono kontrolę 
podwójnej karalności czynu w odniesieniu 
do 32 przestępstw w obszarze wzajemnego 
uznawania, nadal istnieją istotne różnice 
między krajowymi definicjami tych 
przestępstw. Państwa członkowskie muszą 
unikać zatem stosowania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego w przypadkach, 
w których zastosowanie mogą mieć 
klauzule dotyczące jurysdykcji 
eksterytorialnej, gdy państwo 
członkowskie wszczyna postępowanie 
karne przeciwko własnym obywatelom 
(lub mieszkańcom) w sprawie czynów 
popełnionych poza terytorium krajowym, i 
kiedy ten sam czyn nie podlegałby karze 
na mocy prawa państwa wykonującego. 
Do kategorii tej nie należy postępowanie 
związane z przestępstwami podatkowymi, 
celnymi i dewizowymi.

Or. pt

Poprawka 7

Projekt dyrektywy
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(2c) Organy policyjne nie mogą być 
uznawane za organy wymiaru 
sprawiedliwości w rozumieniu art. 82 ust. 
1 lit. a) TFUE. Każdy wniosek dotyczący 
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europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
złożony przez policję w państwie 
wydającym, musi zostać zatwierdzony 
przez prokuratora, sędziego śledczego lub 
sędziego z uwzględnieniem podstawowych 
wymogów państwa wykonującego. Organ 
dochodzeniowy w postępowaniu karnym, 
który jest właściwy, by zarządzić 
zgromadzenie materiału dowodowego, to 
organ sprawujący władzę sądowniczą, tj. 
organ, który zgodnie z określonymi 
prawem procedurami wydaje wiążące 
decyzje zaliczane do kategorii „orzeczeń 
sądowych”.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, aby każdy wniosek 
o wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego był oceniany przez prokuratora, sędziego 
śledczego lub sędziego z poszanowaniem zasady legalności. Art. 82 ust. 1 TFUE wyraźnie 
ogranicza stosowanie zasady wzajemnego uznawania do decyzji o współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych i nie przewiduje jej stosowania do działań 
obejmujących współpracę policyjną zgodnie z art. 87 TFUE.

Poprawka 8

Projekt dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(6) W programie sztokholmskim, 
przyjętym w dniu 11 grudnia 2009 r., Rada 
Europejska postanowiła, że w dalszym 
ciągu należy dążyć do utworzenia 
kompleksowego systemu uzyskiwania 
dowodów w sprawach o charakterze 
transgranicznym, opartego na zasadzie 
wzajemnego uznawania. Rada Europejska 
zwróciła uwagę, że instrumenty 
obowiązujące obecnie w tej dziedzinie 

(6) W programie sztokholmskim, 
przyjętym w dniu 11 grudnia 2009 r., Rada 
Europejska postanowiła, że w dalszym 
ciągu należy dążyć do utworzenia 
kompleksowego systemu uzyskiwania 
dowodów w sprawach o charakterze 
transgranicznym, opartego na zasadzie 
wzajemnego uznawania, oraz zaapelowała 
o to, by wszystkie instrumenty 
obowiązujące w tej dziedzinie – w tym 
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tworzą rozdrobniony system i że potrzebne 
jest nowe podejście - oparte na zasadzie 
wzajemnego uznawania, ale 
uwzględniające także elastyczność 
tradycyjnego systemu wzajemnej pomocy 
prawnej. Dlatego Rada Europejska
zaapelowała o to, by wszystkie instrumenty 
obowiązujące w tej dziedzinie – w tym 
decyzję ramową w sprawie europejskiego 
nakazu dowodowego – zastąpić 
kompleksowym systemem, który w jak 
najszerszym zakresie objąłby wszystkie 
rodzaje dowodów, przewidywałby terminy 
wykonania i maksymalnie ograniczał 
możliwości odmowy.

decyzję ramową w sprawie europejskiego 
nakazu dowodowego – zastąpić 
kompleksowym systemem, który w jak 
najszerszym zakresie objąłby wszystkie 
rodzaje dowodów, przewidywałby terminy 
wykonania i maksymalnie ograniczał 
możliwości odmowy.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy jest ustanowienie jednego skutecznego instrumentu 
służącego do uzyskiwania dowodów w sprawach karnych, aby rozwiązać problemy 
rozdrobnienia i złożoności obecnych ram prawnych oraz ograniczonego zakresu stosowania 
zasady wzajemnego uznawania w tej dziedzinie. Na podstawie zasady wzajemnego uznawania 
podstawy odmowy wykonania nakazu wydanego przez inne państwo zostaną wymienione w 
ramach wyczerpującej, lecz obiektywnej listy, a terminy będą jasno ustalone, co ułatwi 
współpracę wymiarów sprawiedliwości w tej dziedzinie.

Poprawka 9

Projekt dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(7a) Innym celem niniejszej dyrektywy jest 
zapewnienie skutecznego i elastycznego
instrumentu, co zapewni szybsze 
działanie; dopuszczalność materiału 
dowodowego; uproszczenie procedur; 
wysoki poziom ochrony praw 
podstawowych, w szczególności praw 
procesowych; ograniczenie kosztów 
finansowych; większe wzajemne zaufanie 
i większą współpracę między państwami 
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członkowskimi; oraz ochronę 
szczególnych cech systemów krajowych i 
ich kultury sądowniczej, zgodnie z 
systemami prawnymi i 
konstytucjonalnymi państw 
członkowskich.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na cele przedmiotowej dyrektywy. Aby szybko i skutecznie zwalczać 
przestępczość transgraniczną oraz inne rodzaje szczególnie poważnych przestępstw – biorąc 
pod uwagę znaczną łatwość przepływu osób i towarów – organy krajowe potrzebują jasnych i 
elastycznych zasad współpracy, lecz ponownie należy potwierdzić, że musi to odbywać się z 
uwzględnieniem różnic prawnych i konstytucyjnych między państwami członkowskimi.

Poprawka 10

Projekt dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(10) Europejski nakaz dochodzeniowy 
powinien się koncentrować na żądanej 
czynności dochodzeniowej. Organ 
wydający najlepiej potrafi ocenić, na bazie 
swojej wiedzy o szczegółach danego 
dochodzenia, jaką czynność należy 
wykonać. Organ wykonujący powinien 
jednak mieć możliwość wykonania 
czynności innego rodzaju, jeżeli żądana 
czynność nie jest przewidziana lub 
dopuszczalna w jego prawie krajowym 
albo jeżeli czynność innego rodzaju 
przyniesie taki sam rezultat jak czynność 
wskazana w europejskim nakazie 
dochodzeniowym, lecz przy użyciu 
łagodniejszych środków przymusu.

(10) Europejski nakaz dochodzeniowy 
powinien się koncentrować na żądanej 
czynności dochodzeniowej. Organ 
wydający najlepiej potrafi ocenić, na bazie 
swojej wiedzy o szczegółach danego 
dochodzenia, jaką czynność należy 
wykonać. Organ wykonujący powinien 
jednak mieć możliwość wykonania 
czynności innego rodzaju, jeżeli w 
określonym przypadku żądana czynność 
nie jest przewidziana lub dopuszczalna w 
jego prawie krajowym albo jeżeli czynność 
innego rodzaju przyniesie taki sam rezultat 
jak czynność wskazana w europejskim 
nakazie dochodzeniowym, lecz przy użyciu 
łagodniejszych środków przymusu, o ile 
osiągnięty rezultat będzie taki sam jak w 
przypadku wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego i przyniesie 
mniejsze skutki dla praw podstawowych 
odnośnych osób.
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Or. pt

Uzasadnienie

Jeżeli organ wydający może podjąć decyzję o rodzaju czynności którą należy podjąć organ 
wykonujący, z poszanowaniem zasady proporcjonalności, powinien mieć możliwość 
zastosowania innego łagodniejszego środka respektującego prawa podstawowe, zwłaszcza 
jeśli wnioskowana czynność nie może zostać wykonana w jego jurysdykcji lub jej wykonanie 
nie byłoby możliwe w danym przypadku oraz przyniosłoby takie same rezultaty. 

Poprawka 11

Projekt dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(10a) Europejski nakaz dochodzeniowy 
winien być stosowany w przypadkach, w 
których wykonanie czynności 
dochodzeniowej wydaje się 
proporcjonalne, konieczne i stosowne w 
danej sprawie. Organ wydający powinien 
zatem sprawdzić, czy żądany materiał 
dowodowy jest konieczny i proporcjonalny 
do celu postępowania, czy wybrana 
czynność jest konieczna i proporcjonalna 
do celu gromadzenia materiału 
dowodowego oraz czy wydanie 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
przez inne państwo członkowskie 
umożliwia mu udział w gromadzeniu 
materiału dowodowego. Stosowna ocena 
proporcjonalności jest wymogiem 
konstytucyjnym w kilku państwach 
członkowskich, a także wymogiem na 
mocy art. 8 europejskiej konwencji praw 
człowieka. W związku z tym jednoznaczny 
i oczywisty brak proporcjonalności może 
stanowić naruszenie praw człowieka i/lub 
naruszenie podstawowych krajowych 
zasad konstytucyjnych.

Or. pt
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Poprawka 12

Projekt dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(10b) W celu zapewnienia przekazania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego organ wydający może 
wykorzystać wszelkie możliwe lub 
odpowiednie metody jego przekazania, w 
tym na przykład system 
telekomunikacyjny europejskiej sieci 
sądowej, Eurojustu lub inne kanały 
wykorzystywane przez właściwe organy 
wymiaru sprawiedliwości. W przypadku 
zatwierdzenia europejskiego nakazu 
dochodzeniowego przez organ wymiaru 
sprawiedliwości organ ten można również 
uznać za organ wydający do celów 
przekazania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.

Or. pt

Poprawka 13

Projekt dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(11) Wykonując europejski nakaz 
dochodzeniowy, należy możliwie wiernie –
i bez uszczerbku dla podstawowych zasad 
prawa państwa wykonującego –
przestrzegać wymogów formalnych i 
proceduralnych jednoznacznie wskazanych 
przez państwo wydające. Organ wydający 
może zażądać, aby w wykonywaniu 

(11) Wykonując europejski nakaz 
dochodzeniowy, należy możliwie wiernie –
i bez uszczerbku dla podstawowych zasad 
prawa państwa wykonującego –
przestrzegać wymogów formalnych i 
proceduralnych jednoznacznie wskazanych 
przez państwo wydające. Organ wydający 
może zażądać, aby w wykonywaniu 
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europejskiego nakazu dochodzeniowego 
właściwym organom państwa 
wykonującego towarzyszył jako wsparcie 
jeden lub więcej organów państwa 
wydającego. Możliwość ta nie oznacza 
jednak, że organy państwa wydającego 
mają na terytorium państwa wykonującego 
jakiekolwiek uprawnienia organów 
ścigania.

europejskiego nakazu dochodzeniowego 
właściwym organom państwa 
wykonującego towarzyszył jako wsparcie 
jeden lub więcej organów państwa 
wydającego. Możliwość ta nie oznacza 
jednak, że organy państwa wydającego 
mają na terytorium państwa wykonującego 
jakiekolwiek uprawnienia organów 
ścigania. Organ wykonujący powinien 
zastosować się do takiego żądania, w razie 
konieczności poprzez określenie 
warunków dotyczących zakresu i
charakteru udziału organów państwa 
wydającego. W ten sposób ustanawiany 
jest system zachęcający organy wymiaru 
sprawiedliwości do współpracy w duchu 
wzajemnego zaufania poprzez wspieranie 
mechanizmów, które nie tylko ułatwiają 
współpracę między organami, lecz 
ulepszają również ochronę sądową 
indywidualnych praw.

Or. pt

Poprawka 14

Projekt dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

(12) Aby współpraca wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych była 
skuteczna, należy ograniczyć możliwość 
odmowy uznania lub wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
jak również możliwość odroczenia jego 
wykonania, jeżeli jest to niezbędne, by 
zapobiec niekorzystnym skutkom 
stosowania zasady wzajemnego 
uznawania w niezharmonizowanej 
dziedzinie prawnej w prawie karnym i 
postępowaniu karnym, w szczególności w 
odniesieniu do ochrony praw 
podstawowych oraz podstawowych zasad 
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konstytucyjnych państw członkowskich.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że istnieją podstawy odmowy ze względu na stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania w niezharmonizowanej dziedzinie prawnej, w której występują 
różnice w postępowaniach karnych.

Poprawka 15

Projekt dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa szanuje zasadę 
ne bis in idem, co oznacza, że żadna osoba 
nie powinna być ponownie sądzona lub 
karana na podstawie tych samych faktów i 
za to samo przestępstwo. Zasada ta jest 
ustanowiona jako prawo indywidualne w 
międzynarodowych dokumentach 
prawnych dotyczących praw człowieka, 
takich jak Protokół nr 7 do europejskiej 
konwencji praw człowieka (art. 4) i Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
(art. 50), oraz uznawana we wszystkich 
systemach prawnych opartych na 
koncepcji poszanowania i ochrony 
podstawowych wolności. W związku z tym 
zasada ne bis in idem jest podstawową 
zasadą prawa w Unii Europejskiej. W 
związku z tym organ wykonujący 
powinien mieć prawo do odmowy 
wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, jeżeli jego wykonanie 
naruszyłoby tę zasadę i jeżeli 
potwierdzono, że dana osoba była już 
sądzona na podstawie tych samych faktów 
i w jej sprawie zostało wydane 
prawomocne orzeczenie – na warunkach 
określonych w art. 54 Konwencji 
wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 roku 
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do układu z Schengen, a także z 
uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę wstępny charakter 
postępowania stanowiącego podstawę 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego oraz stopień złożoności 
analizy warunków określonych w art. 54, 
organ wykonujący powinien 
poinformować organ wydający i 
skonsultować się z nim, zaś organ 
wydający powinien z kolei rozważyć te 
informacje i podjąć niezbędne czynności 
w związku z postępowaniem stanowiącym 
podstawę wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego. Konsultacje takie nie 
powinny stanowić uszczerbku dla 
obowiązku konsultacji organu 
wykonującego z organem wydającym 
zgodnie z decyzją ramową Rady 
2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 
r. w sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza dodatkową podstawę odmowy w oparciu o zasadę ne bis in idem, 
która oznacza, że żadna osoba nie powinna być ponownie sądzona lub karana na podstawie 
tych samych faktów i za to samo przestępstwo, co jest prawem indywidualnym ustanowionym 
w międzynarodowych dokumentach prawnych dotyczących praw człowieka.

Poprawka 16

Projekt dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 17

Projekt dyrektywy
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(13b) Koszty poniesione na terytorium 
państwa wykonującego w celu wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
powinno ponosić wyłącznie to państwo 
członkowskie. Jest to zgodne z ogólną 
zasadą wzajemnego uznawania.
Wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego może jednak wiązać się 
z wyjątkowo wysokimi kosztami w 
państwie wykonującym. Te wyjątkowo 
wysokie koszty mogą wynikać na przykład 
z konieczności uzyskania 
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skomplikowanych opinii biegłych, 
zakrojonych na szeroką skalę działań 
policji lub długotrwałych czynności 
nadzorczych. Nie powinno to 
uniemożliwiać wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego i dlatego organ 
wydający i organ wykonujący powinny 
dążyć do ustalenia poziomu kosztów, który 
należy uznać za wyjątkowo wysoki. W 
razie niemożności osiągnięcia 
porozumienia organ wydający może 
zadecydować o wycofaniu europejskiego 
nakazu dochodzeniowego lub utrzymaniu 
go i pokryciu kosztów w części uznanej 
przez państwo wykonujące za koszty 
wyjątkowo wysokie. Mechanizm ten nie 
stanowi dodatkowej podstawy odmowy i 
nie powinien być nadużywany w sposób 
powodujący opóźnienie wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
lub uniemożliwiający jego wykonanie.

Or. pt

Uzasadnienie

Kwestia kosztów poniesionych na terytorium państwa wykonującego jest wyjątkowo istotna z 
punktu widzenia zapewnienia poszanowania zasady wzajemnego uznawania. Ponadto 
podjęcie starań w celu uznania i wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego oznacza 
poniesienie kosztów jego wykonania, ponieważ zarówno państwo wydające, jak i państwo 
wykonujące pomaga w osiągnięciu tego samego celu – utworzeniu przestrzeni 
sprawiedliwości i wolności, co z pewnością przyniesie wszystkim korzyści.

Poprawka 18

Projekt dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(14a) Zadeklarowanie stosowanych 
języków zachęci państwa członkowskie do 
uwzględnienia, oprócz ich języka 
urzędowego, co najmniej jednego języka 
używanego powszechnie Unii 
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Europejskiej. Zastosowanie tego języka 
nie powinno w żaden sposób działać na 
szkodę praw osoby podejrzanej do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego w 
postępowaniu karnym, jak stanowi 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia 
ustnego i tłumaczenia pisemnego w 
postępowaniu karnym.

Or. pt

Poprawka 19

Projekt dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

(16) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
czyli wzajemne uznawanie decyzji 
podjętych w celu uzyskania materiału 
dowodowego, nie mogą zostać w sposób 
wystarczający osiągnięte przez państwa 
członkowskie, a ze względu na swoje 
rozmiary i skutki mogą zostać lepiej
osiągnięte na szczeblu unijnym, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(16) Zasada pomocniczości, określona w 
art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, 
została wprowadzona Traktatem z 
Maastricht i stanowi, że działania, o 
których można lepiej decydować lub 
którymi można lepiej zarządzać na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, nie powinny być regulowane na 
szczeblu Unii. Zgodnie z tą zasadą decyzje 
Unii ograniczają się zatem do 
przypadków, w których będą one bardziej 
skuteczne i zadowalające niż działania 
krajowe. Ponieważ zachodzi potrzeba 
konsolidacji procesu integracji 
europejskiej poprzez ustanowienie 
środków, które zwiększają skuteczność 
współpracy wymiarów sprawiedliwości 
między państwami członkowskimi, zaś cel 
niniejszej dyrektywy, czyli wzajemne 
uznawanie decyzji podjętych w celu 
uzyskania materiału dowodowego, nie
może zostać w sposób wystarczający
osiągnięty przez państwa członkowskie, a 
ze względu na swoje rozmiary i skutki
może zostać lepiej osiągnięty na szczeblu 
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unijnym, Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. pt

Uzasadnienie

Trzeba podkreślić, że biorąc pod uwagę przedmiot dyrektywy oraz coraz większy stopień 
złożoności i transgraniczny charakter przestępstw, skuteczności mechanizmów służących do 
uzyskiwania materiału dowodowego nie można należycie zapewnić za pomocą oddzielnego i 
indywidualnego działania poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli państwo 
nieskutecznie prowadzi swoje dochodzenia, może to potencjalnie szkodzić całemu obszarowi 
UE, co uzasadnia zatem połączenie wysiłków i daleko idącą współpracę.

Poprawka 20

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1. Europejski nakaz dochodzeniowy to 
orzeczenie sądowe, które właściwy organ 
jednego państwa członkowskiego
(zwanego dalej „państwem wydającym”) 
wydaje, by w innym państwie 
członkowskim (zwanym dalej „państwem 
wykonującym”) spowodować 
przeprowadzenie co najmniej jednej 
z określonych czynności dochodzeniowych 
służących zgromadzeniu materiału 
dowodowego w ramach postępowania, 
o którym mowa w art. 4.

1. Europejski nakaz dochodzeniowy to 
orzeczenie sądowe, które właściwy organ 
jednego państwa członkowskiego
(zwanego dalej „państwem wydającym”) 
wydaje, by w innym państwie 
członkowskim (zwanym dalej „państwem 
wykonującym”) spowodować 
przeprowadzenie co najmniej jednej z 
określonych czynności dochodzeniowych 
służących zgromadzeniu materiału 
dowodowego zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy, a w szczególności w
ramach postępowania, o którym mowa w 
art. 4.

Or. pt
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Poprawka 21

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 22

Projekt dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

Na potrzeby niniejszej dyrektywy: Na potrzeby niniejszej dyrektywy:

-aa) „państwo wydające” oznacza 
państwo członkowskie, w którym wydano 
europejski nakaz dochodzeniowy;
-ab) „państwo wykonujące” oznacza 
państwo członkowskie wykonujące 
europejski nakaz dochodzeniowy, w 
którym znajduje się osoba, której dotyczy 
żądana czynność dochodzeniowa, lub 
dokument, przedmiot lub dane, które 
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należy przejąć, przeanalizować lub 
zbadać;

a) „organ wydający” oznacza: a) „organ wydający” oznacza sędziego, 
sąd, sędziego śledczego lub prokuratora 
właściwego w danej sprawie;

(i) sędziego, sąd, sędziego śledczego lub 
prokuratora właściwego w danej sprawie; 
lub
(ii) każdy inny organ wymiaru 
sprawiedliwości określony przez państwo 
wydające i w danym przypadku 
wypełniający swoją funkcję organu 
dochodzeniowego w postępowaniu 
karnym, który jest właściwy, by nakazać 
gromadzenie materiału dowodowego 
zgodnie z prawem krajowym,
b) „organ wykonujący” oznacza organ 
właściwy do uznania lub wykonania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Organ 
wykonujący to organ, który w podobnej 
sprawie krajowej jest organem właściwym, 
by podjąć czynność dochodzeniową 
wskazaną w europejskim nakazie 
dochodzeniowym.

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

Or. pt

Poprawka 23

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

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

Or. pt
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie poświadczenia nie tylko prawdziwości informacji 
zawartych w formularzu europejskiego nakazu dochodzeniowego przez organ wydający, lecz 
również ich prawidłowości.

Poprawka 24

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

Uzasadnienie

Ust. 1 znajduje uzasadnienie w większym znaczeniu zasady proporcjonalności jako wymogu 
konstytucyjnego w wielu państwach członkowskich, co określono w art. 8 europejskiej 
konwencji praw człowieka (ingerencja w prawo do prywatności jest uzasadniona w 
demokratycznym społeczeństwie wyłącznie wówczas, gdy jest konieczna). Oznacza to, że 
intensywność działania musi być zawsze współmierna do zamierzonego celu. Artykuł ten 
również potwierdza obowiązek zatwierdzenia europejskiego nakazu dochodzeniowego przez 
sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora.

Poprawka 25

Projekt dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1. Organ wydający przekazuje europejski 
nakaz dochodzeniowy organowi 
wykonującemu dowolną metodą 
pozwalającą uzyskać pisemne 
potwierdzenie, tak aby umożliwić państwu 
wykonującemu ustalenie autentyczności 
nakazu. Wszelka dalsza komunikacja 
urzędowa odbywa się bezpośrednio między 
organem wydającym a organem 
wykonującym.

1. Organ wydający przekazuje europejski 
nakaz dochodzeniowy, sporządzony 
zgodnie z art. 5, organowi wykonującemu 
dowolną metodą pozwalającą uzyskać 
pisemne potwierdzenie, tak aby umożliwić 
państwu wykonującemu ustalenie 
autentyczności nakazu.

Or. pt

Poprawka 26

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1a. Wszelka dalsza komunikacja 
urzędowa odbywa się bezpośrednio między 
organem wydającym a organem 
wykonującym.

Or. pt
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Poprawka 27

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 28

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

6a. W kontekście tego artykułu tworzone 
są systemy ustalania autentyczności, aby 
dostęp do baz danych zawierających dane 
osobowe posiadały wyłącznie organy 
upoważnione i aby tylko one mogły te bazy 
danych prowadzić.

Or. pt

Poprawka 29

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

2. Jeżeli zgodnie z art. 8 ust. 3 organ 
wydający pomaga w wykonywaniu 

2. Pomagając w wykonaniu europejskiego 
nakazu dochodzeniowego w państwie 
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europejskiego nakazu dochodzeniowego 
w państwie wykonującym, to - bez 
uszczerbku dla powiadomień dokonanych 
na podstawie w art. 28 ust. 1 lit. c) - może 
on w trakcie swojej obecności w państwie 
wykonującym skierować bezpośrednio do 
organu wykonującego europejski nakaz 
dochodzeniowy uzupełniający nakaz 
wcześniejszy.

wykonującym, zgodnie z art. 8 ust. 3,
organ wydający może – bez uszczerbku dla 
powiadomień dokonanych na podstawie w 
art. 28 ust. 1 lit. c) – w trakcie swojej 
obecności w państwie wykonującym 
skierować bezpośrednio do organu 
wykonującego europejski nakaz 
dochodzeniowy uzupełniający nakaz 
wcześniejszy.

Or. pt

Uzasadnienie

Artykuł ten przewiduje możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego 
uzupełniającego nakaz przekazany wcześniej (art. 7 ust. 1). Precyzuje on również, że jeżeli 
organ wydający jest obecny podczas wykonywania czynności dochodzeniowej w państwie 
wykonującym, to może on w trakcie jego wykonywania skierować bezpośrednio do organu 
wykonującego europejski nakaz dochodzeniowy uzupełniający nakaz wcześniejszy. Nie ma 
zatem konieczności wydania nowego europejskiego nakazu dochodzeniowego w państwie 
wydającym ani – w tym przypadku – przekazania nakazu za pośrednictwem organów 
centralnych, jeżeli takowe zostały wyznaczone zgodnie z art. 6 ust. 2.

Poprawka 30

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1. Organ wykonujący uznaje europejski 
nakaz dochodzeniowy przekazany zgodnie 
z art. 6, nie wymagając żadnych 
dodatkowych formalności, i niezwłocznie 
podejmuje czynności niezbędne do jego 
wykonania w taki sam sposób i w takim 
samym trybie, jakby dana czynność 
dochodzeniowa została zarządzona przez 
organ państwa wykonującego, chyba że
organ wykonujący powoła się na jedną 
z podstaw nieuznania lub niewykonania 
nakazu, o których mowa w art. 10, lub na 
jedną z podstaw odroczenia, o których 
mowa w art. 14.

1. Organ wykonujący uznaje europejski 
nakaz dochodzeniowy przekazany zgodnie 
z art. 6, nie wymagając żadnych 
dodatkowych formalności, i niezwłocznie 
podejmuje czynności niezbędne do jego 
wykonania w taki sam sposób i w takim 
samym trybie, jakby dana czynność 
dochodzeniowa została zarządzona przez 
organ państwa wykonującego, z wyjątkiem 
sytuacji, w której organ wykonujący 
powoła się na jedną z podstaw nieuznania 
lub niewykonania nakazu, o których mowa 
w art. 10, lub na jedną z podstaw 
odroczenia, o których mowa w art. 14.
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Or. pt

Poprawka 31

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

3. Organ wydający może zażądać, aby w 
wykonywaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego właściwym organom 
państwa wykonującego towarzyszył jako 
wsparcie jeden lub więcej organów 
państwa wydającego w takim zakresie, w 
jakim wyznaczone organy państwa 
wydającego byłyby w stanie pomóc w 
wykonaniu czynności dochodzeniowych 
wskazanych w europejskim nakazie 
dochodzeniowym w analogicznej sprawie 
krajowej. Organ wykonujący spełnia to 
żądanie, pod warunkiem że taka pomoc nie 
jest sprzeczna z podstawowymi zasadami 
prawa państwa wykonującego i nie działa 
na szkodę jego istotnych interesów w 
zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Or. pt

Poprawka 32

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

3a. Podczas wykonywania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego dla organów 
państwa wydającego obecnych w państwie 
wykonującym wiążące jest prawo państwa 
wykonującego. Państwo wydające nie ma 
na terytorium państwa wykonującego 
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żadnych uprawnień organów ścigania.

Or. pt

Poprawka 33

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

3b. Aby ułatwić stosowanie niniejszego 
artykułu, organ wydający i organ 
wykonujący konsultują się wszelkimi 
odpowiednimi metodami.

Or. pt

Poprawka 34

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

b) czynność dochodzeniowa wskazana w 
europejskim nakazie dochodzeniowym nie
jest dopuszczalna w analogicznej sprawie 
krajowej, lub

Or. pt
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

-aa) jego wykonanie naruszałoby zasadę 
ne bis in idem;

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa pierwsza dotyczy zasady ne bis in idem, zgodnie z którą nikogo nie można ścigać 
sądownie ani sądzić po raz drugi na podstawie tych samych faktów i za te same czyny 
przestępcze. Zasada ta jest ustanowiona jako prawo indywidualne w międzynarodowych 
dokumentach prawnych dotyczących praw człowieka, takich jak Protokół nr 7 do europejskiej 
konwencji praw człowieka (art. 4) i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 50), 
oraz jest uznawana we wszystkich jurysdykcjach opartych na koncepcji poszanowania i 
ochrony podstawowych wolności. Zasada ne bis in idem jest szczególnie ważna w momencie 
gdy rośnie przestępczość międzynarodowa, a problem ustalenia jurysdykcji w zakresie 
postępowanie karnego staje się coraz bardziej złożony.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

-ab) europejski nakaz dochodzeniowy 
dotyczy okoliczności, które nie noszą 
znamion przestępstwa ani czynu 
zabronionego na mocy prawa krajowego 
państwa wykonującego;

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa druga: jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy dotyczy okoliczności, które nie noszą 
znamion przestępstwa ani czynu zabronionego na mocy prawa krajowego państwa 
wykonującego.
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Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

-ac) europejski nakaz dochodzeniowy 
dotyczy przestępstw, które:
(i) na mocy prawa państwa wykonującego 
są uznawane za popełnione w całości lub 
w dużej albo istotnej części na jego 
terytorium lub w miejscu równoważnym 
jego terytorium;
(ii) zostały popełnione poza terytorium 
państwa wydającego, a prawo państwa 
wykonującego nie dopuszcza wszczęcia 
postępowania sądowego w sprawie takich 
przestępstw, jeżeli zostały one popełnione 
poza terytorium tego państwa;

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa trzecia: (i) jeśli europejski nakaz dochodzeniowy odnosi się do przestępstw, które 
na mocy prawa państwa wykonującego są uznawane za popełnione w pełni lub w większej lub 
w zasadniczej części na jego terytorium lub w miejscu równoznacznym. Oczywiście w takim 
przypadku państwo wykonujące zażąda wyłączności na wszczęcie postępowania i 
przeprowadzenie dochodzenia w tym obszarze; (ii) jeżeli europejski nakaz dochodzeniowy 
odnosi się do przestępstw, które zostały popełnione poza terytorium państwa wydającego, a 
prawo państwa wykonującego nie dopuszcza wszczęcia postępowania sądowego w sprawie 
takich przestępstw, jeżeli zostały one popełnione poza terytorium tego państwa.

Poprawka 38

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

a) prawo państwa wykonującego a) prawo państwa wykonującego 
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przewiduje immunitet lub przywilej, który 
uniemożliwia wykonanie europejskiego 
nakazu dochodzeniowego;

przewiduje immunitet lub przywilej, który 
uniemożliwia wykonanie europejskiego 
nakazu dochodzeniowego; jeżeli organ w 
państwie wykonującym ma uprawnienie 
do uchylenia immunitetu lub przywileju, 
organ wykonujący może zażądać 
natychmiastowego wykonania tego 
uprawnienia; jeżeli organ w innym 
państwie lub organizacja międzynarodowa 
ma uprawnienie do uchylenia immunitetu 
lub przywileju, organ wydający żąda 
wykonania tego uprawnienia;

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa czwarta dotyczy immunitetu lub przywileju istniejącego na mocy prawa państwa 
wykonującego. Oznacza to, że jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że immunitet lub przywilej 
może zostać uchylony w rozsądnym terminie, organ wykonujący może zadecydować o 
odroczeniu wykonania zgodnie z art. 14.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

aa) istnieją przepisy określające lub 
ograniczające odpowiedzialność karną 
dotyczącą wolności prasy lub wolności 
wypowiedzi w innych mediach, które 
uniemożliwiają wykonanie europejskiego 
nakazu dochodzeniowego;

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa piąta dotyczy istnienia przepisów związanych z wolnością prasy lub wolnością 
wypowiedzi w innych mediach, które oznaczają, że europejski nakaz dochodzeniowy nie może 
zostać wykonany.
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

ba) istnieją jednoznaczne i obiektywne 
dowody świadczące o naruszeniu prawa 
podstawowego określonego w karcie praw 
podstawowych lub europejskiej konwencji 
praw człowieka albo wykonanie czynności 
byłoby wyraźnie sprzeczne z 
podstawowymi krajowymi zasadami 
konstytucyjnymi dotyczącymi 
postępowania karnego;

Or. pt

Uzasadnienie

Szósta podstawa odmowy dotyczy przypadków naruszenia praw podstawowych 
zagwarantowanych w głównych dokumentach międzynarodowych, takich jak Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej lub europejska konwencja praw człowieka, oraz 
sprzeczności z podstawowymi krajowymi zasadami konstytucyjnymi dotyczącymi 
postępowania karnego.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

bb) czynność nie została zatwierdzona 
przez sędziego w sprawie, w której w 
państwie wydającym czynność nie została 
zarządzona przez sędziego, lecz wymóg ten 
istnieje w państwie wykonującym;

Or. pt
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Uzasadnienie

Ósma podstawa odmowy dotyczy przypadku, w którym czynność dochodzeniowa nie została 
zatwierdzona przez organ wymiaru sprawiedliwości, mianowicie sędziego, a jest to 
wymagane w państwie wykonującym zgodnie z jego tradycjami konstytucyjnymi.

Poprawka 42

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

d) europejski nakaz dochodzeniowy 
wydano w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 4 lit. b) i c), a dana czynność nie 
byłaby dopuszczalna w analogicznej 
sprawie krajowej.

d) europejski nakaz dochodzeniowy 
wydano w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 4 lit. b) i c), a dana czynność nie 
byłaby dopuszczalna prawem państwa 
wykonującego w analogicznej sprawie 
krajowej.

Or. pt

Uzasadnienie

Dziesiąta podstawa odmowy dotyczy możliwości zastosowania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego do uzyskania materiału dowodowego nie tylko w postępowaniu karnym, 
lecz również w niektórych rodzajach postępowania administracyjnego mającego wymiar 
karny (art. 4). Bezzasadnym rozwiązaniem jest połączenie tego zastosowania do 
postępowania administracyjnego z rozszerzeniem na wszystkie czynności dochodzeniowe. W 
tym przypadku państwo wykonujące musi mieć pewną swobodę. W związku z tym jako 
możliwą podstawę odmowy wymienia się wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego 
nie w ramach postępowania karnego, lecz w ramach postępowania administracyjnego.

Poprawka 43

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1a. W przypadku przestępstw 
podatkowych, celnych lub dewizowych 
uznania lub wykonania nie można 
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odmówić na takiej podstawie, że prawo 
państwa wykonującego nie ustanawia 
takiego samego rodzaju podatku, podatku 
akcyzowego, cła lub podatku od obrotów 
dewizowych jaki obowiązuje w państwie 
wydającym.

Or. pt

Poprawka 44

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1b. W przypadku, w którym europejski 
nakaz dochodzeniowy jest niekompletny 
lub ewidentnie błędnie wypełniony, a 
także w przypadkach określonych w ust. 1 
lit. aa), ba), b) i c), zanim organ 
wykonujący postanowi, by w całości lub w 
części nie uznać lub nie wykonać 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
organ ten wszelkimi odpowiednimi 
metodami zasięga opinii organu 
wydającego, a w stosownych przypadkach 
występuje do niego o bezzwłoczne 
dostarczenie wszelkich niezbędnych 
informacji.

Or. pt

Poprawka 45

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

Zainteresowane strony mają do dyspozycji 
środki odwoławcze zgodnie z prawem 

1. Zainteresowane strony, w tym osoby 
trzecie działające w dobrej wierze, mogą 
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krajowym. Merytoryczne podstawy 
wydania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego można kwestionować 
wyłącznie w drodze powództwa przed 
sądem w państwie wydającym.

skorzystać ze środka odwoławczego od 
uznania i wykonania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, w obronie 
uzasadnionych interesów, przed sądem w 
państwie wykonującym.

2. Merytoryczne podstawy wydania 
europejskiego nakazu dochodzeniowego 
można kwestionować wyłącznie w drodze 
powództwa przed sądem w państwie 
wydającym.
3. Jeżeli prawo do środka odwoławczego 
jest wykonywane na mocy ust. 1, o fakcie 
tym oraz o podstawach środka 
odwoławczego poinformowany zostaje 
organ wymiaru sprawiedliwości, aby mógł 
on wykonać swoje prawa procesowe.
4. O ile nie dojdzie do zakwestionowania 
konieczności zapewnienia poufnego 
charakteru dochodzenia, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1, organy w państwie 
wydającym i państwie wykonującym 
udzielają zainteresowanym stronom 
odpowiednich i stosownych informacji w 
celu zagwarantowania możliwości 
skutecznego skorzystania z prawa do 
środka odwoławczego oraz prawa do 
wniesienia powództwa określonego w 
powyższych ustępach.
5. Do czasu ukończenia postępowania 
odwoławczego państwo wykonujące 
zawiesza przekazanie materiału 
dowodowego uzyskanego w trakcie 
wykonywania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego.

Or. pt
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Poprawka 46

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

a) jego wykonanie mogłoby zaszkodzić 
toczącemu się postępowaniu karnemu –
o okres uznany przez państwo wykonujące 
za stosowny; lub

a) uzyskany materiał dowodowy mógłby 
mieć również znaczenie dla toczących się
postępowań karnych lub mógłby 
zaszkodzić takim postępowaniom – o okres 
uznany przez państwo wykonujące za 
stosowny; lub

Or. pt

Uzasadnienie

Art. 14 odnosi się do odroczenia uznania lub wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego. Odroczenie takie jest możliwe, jeżeli wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego mogłoby zaszkodzić toczącemu się postępowaniu karnemu lub odnośny 
materiał dowodowy jest już wykorzystywany w innym postępowaniu karnym. Należy zwrócić 
uwagę, że termin odroczenia musi być jak najkrótszy, o czym mowa w ust. 2 tego samego 
artykułu.

Poprawka 47

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1a. W przypadku, w którym odnośne 
przedmioty, dokumenty lub dane mają już 
znaczenie dla innego postępowania, organ 
wykonujący może na wyraźne żądanie i po 
zasięgnięciu opinii organu wydającego 
tymczasowo przekazać materiał 
dowodowy, pod warunkiem że zostanie on 
zwrócony do państwa wykonującego, gdy 
tylko przestanie być potrzebny państwu 
wydającemu lub w innym terminie 
uzgodnionym przez właściwe organy.
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Or. pt

Poprawka 48

Projekt dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

Gdy w ramach stosowania niniejszej 
dyrektywy funkcjonariusze państwa 
wydającego są obecni na terytorium 
państwa wykonującego, to pod względem 
przestępstw popełnionych przez nich lub 
przeciwko nim traktuje się ich tak jak 
funkcjonariuszy państwa wykonującego.

W przypadkach, w których w ramach 
stosowania niniejszej dyrektywy 
funkcjonariusze państwa wydającego są 
obecni na terytorium państwa 
wykonującego, to pod względem 
przestępstw popełnionych przez nich lub 
przeciwko nim traktuje się ich tak jak 
funkcjonariuszy państwa wykonującego.

Or. pt

Uzasadnienie

Istnieje kilka sytuacji, w których funkcjonariusze państwa wydającego mogą być obecni w 
państwie wykonującym w trakcie wykonywania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Art. 
8 ust. 3 przewiduje wyraźną możliwość takiej obecności, co może się również zdarzyć na 
przykład w trakcie tajnych operacji lub przesyłek niejawnie nadzorowanych. Niezbędne są 
zatem przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej. Art. 16 dotyczy zatem sytuacji, 
w których przestępstwa są popełniane przeciw funkcjonariuszom państwa wydającego lub 
przez nich, i przewiduje zrównanie ich statusu ze statusem funkcjonariuszy państwa 
wykonującego.

Poprawka 49

Projekt dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

2a. Państwo wydające, którego 
funkcjonariusze spowodowali szkodę 
wobec jakiejkolwiek osoby na terytorium 
państwa wykonującego, zwraca państwu 
wykonującemu wszelkie kwoty, które 
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państwo to zapłaciło ofiarom lub osobom 
uprawnionym w ich imieniu.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem jest ustanowienie przepisów umożliwiających roszczenia o odszkodowanie, które mogą 
powstać w rezultacie działań urzędników lub funkcjonariuszy danego państwa 
członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Niemniej jednak państwo 
członkowskie na którego terytorium powstała szkoda, powinno najpierw pokryć jej koszty, tak 
jak gdyby szkoda została spowodowana przez jego własnych urzędników lub funkcjonariuszy.
W takim przypadku drugie państwo członkowskie w pełni zwraca koszty wypłaconej 
rekompensaty.

Poprawka 50

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

Poufność Poufność i przetwarzanie danych 
osobowych

Or. pt

Poprawka 51

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

2a. Jeżeli brak jest innych wytycznych ze 
strony organu wykonującego, organ 
wydający zachowuje zgodnie ze swoim 
prawem krajowym poufność wszelkich 
dostarczonych przez organ wykonujący 
materiałów dowodowych lub informacji, 
jednak obowiązek ten nie dotyczy tych 
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materiałów dowodowych i informacji, 
których ujawnienia wymaga dochodzenie 
lub postępowanie opisane w europejskim 
nakazie dochodzeniowym.

Or. pt

Poprawka 52

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Artykuł ten odnosi się do sytuacji, w której organ wydający żąda obecności w państwie 
wydającym osoby pozbawionej wolności w państwie wykonującym. Ta metoda przekazania 
została uwzględniona w przedmiotowej dyrektywie, aby na przykład zapewnić możliwość 
przesłuchania tej osoby w państwie wydającym oraz wykonania następnie czynności 
dochodzeniowej.

Poprawka 53

Projekt dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

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

sprzeczne z prawami podstawowymi i 
podstawowymi zasadami prawa 
obowiązującego w państwie wykonującym; 
lub

Or. pt

Uzasadnienie

Przesłuchania w drodze telekonferencji są inną metodą, która może być szczególnie 
przydatna, gdy konieczne jest uzyskanie materiału dowodowego od świadków lub biegłych. 
Artykuł ten stanowi zatem, że europejski nakaz dochodzeniowy może zostać wydany w celu 
przeprowadzenia przesłuchania drogą telekonferencji, jeżeli osoba, która ma zostać 
przesłuchana w charakterze świadka lub biegłego przez organy wymiaru sprawiedliwości 
danego państwa członkowskiego, znajduje się w innym państwie członkowskim. Określa on 
zasady, które należy stosować w przypadku wniosków o przesłuchanie drogą telekonferencji. 
Ust. 2 przewiduje dwie dodatkowe podstawy odmowy oprócz podstaw określonych w art. 10 
ust.

Poprawka 54

Projekt dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez grupę państw 
członkowskich

Poprawka

1. Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać po to, by w danym okresie zostały 
poddane monitorowaniu operacje bankowe 
dokonywane za pomocą jednego lub 
większej liczby rachunków wskazanych w 
nakazie.

1. Europejski nakaz dochodzeniowy można 
wydać po to, by w danym okresie zostały 
poddane monitorowaniu operacje bankowe 
dokonywane za pomocą jednego lub 
większej liczby rachunków wskazanych w 
nakazie.

2. Każde państwo członkowskie, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule, podejmuje konieczne kroki, by 
móc udzielić informacji, o których mowa 
w ust. 1.

2. Każde państwo członkowskie, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule, podejmuje konieczne kroki, by 
móc udzielić informacji, o których mowa 
w ust. 1, w kontekście monitorowania 
operacji bankowej.

3. Państwo wydające podaje 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, 
dlaczego uważa żądane informacje za 
istotne dla dochodzenia dotyczącego 
danego przestępstwa.

3. Państwo wydające podaje 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, 
dlaczego uważa żądane informacje za 
istotne dla dochodzenia dotyczącego 
danego przestępstwa.

4. Praktyczne aspekty monitorowania 4. Praktyczne aspekty monitorowania 
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zostają uzgodnione między właściwymi 
organami państwa wydającego i państwa 
wykonującego.

zostają uzgodnione między właściwymi 
organami państwa wydającego i państwa 
wykonującego.

4a. Organ wydający i organ wykonujący 
powinny zapewnić ochronę prywatności i 
poufność danych bankowych uzyskanych 
w kontekście nie związanym z 
dochodzeniem, a mianowicie nie 
udostępniać tych informacji stronom 
trzecim, ani nie wykorzystywać ich do 
innych celów niż te uzasadnione we 
wniosku.

Or. pt
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UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji w Europie tradycyjna współpraca wymiarów 
sprawiedliwości jest nieodpowiednia, krok naprzód, którym jest przyjęcie przedmiotowej 
dyrektywy, jest niewątpliwie pozytywny i z pewnością pomoże skonsolidować proces 
tworzenia europejskiej przestrzeni karnej. Dyrektywa przedstawia w konkretnej formie 
kwestię stopniowego przekazywania suwerenności w imię bezpieczeństwa i ochrony praw 
podstawowych.

Wyzwaniem pod względem integracji europejskiej w dziedzinie spraw karnych jest zatem 
zapewnienie poszanowania i zagwarantowanie praw podstawowych. Znaczące jest to, że 
preambuła karty praw podstawowych wyraźnie odnosi się do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, biorąc pod uwagę jej szczególnie delikatny charakter z 
punktu widzenia podstawowych praw i wolności. Oczywiste jest, że gwarancja ta musi być 
„realna”, a nie „formalna”. Dokładnie przemyślany i rozważony rozwój europejskiej 
przestrzeni karnej wymaga zatem sądowej kontroli poszanowania praw podstawowych w 
Unii.

Znaczenie europejskiej przestrzeni karnej jako jednego z nadrzędnych celów integracji 
europejskiej jest obecnie oczywiste ze względu na stopniowy wzrost swobody w stosowaniu 
tradycyjnych mechanizmów współpracy. Unia Europejska wspierała współpracę policyjną i 
sądową jako sposób zrekompensowania zniesienia granic wewnętrznych, a obecnie zmierza w 
kierunku współpracy międzypaństwowej, aby stopniowo utworzyć jednolitą przestrzeń karną.

Postępy trzeba osiągać na podstawie następujących zasad: wzajemnego uznawania, 
koordynacji dochodzeń oraz ochrony praw podstawowych w sprawach karnych, co zapewni 
zgodność ze środkami określonymi w art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
W ten sposób potwierdzony zostaje uzupełniający związek między wzajemnym uznawaniem 
a harmonizacją, co podkreśla, że wzajemne uznawanie jest niemożliwe bez harmonizacji.

Oczywiste jest, że jednym z celów procesu integracji europejskiej jest właśnie wspieranie 
swobodnego przepływu osób, z jednoczesnym zagwarantowaniem ich bezpieczeństwa, 
poprzez utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.


