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Posiedzenie plenarne – pierwsza sesja marcowa w 2019 r.

Europejski system przekazywania informacji z
rejestrów karnych
W marcu Parlament Europejski ma głosować na posiedzeniu plenarnym nad dwoma wnioskami
ustawodawczymi w sprawie aktualizacji europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych
(ECRIS). ECRIS umożliwia sędziom i prokuratorom zwracanie się o informacje na temat przeszłości kryminalnej
każdego obywatela UE. Obecny system nie pozwala jednak na łatwy dostęp do informacji na temat obywateli
państw trzecich, którzy zostali skazani w UE. Nowe przepisy mają zlikwidować tę lukę.

Kontekst
Tak jak każdy obywatel UE, osoby skazane mogą korzystać ze swobody przemieszczania się i udać się do
innego państwa członkowskiego UE, aby tam zamieszkać lub podjąć pracę. Jeżeli dana osoba jest objęta
dochodzeniem lub jest ścigana bądź zamierza pracować z dziećmi, właściwe organy muszą mieć możliwość
sprawdzenia informacji dotyczących wcześniejszych wyroków skazujących nie tylko w danym kraju, ale
również we wszystkich innych państwach członkowskich. W związku z tym w kwietniu 2012 r. utworzono
europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS ). Jest to zdecentralizowany system
umożliwiający, na żądanie, wymianę informacji z rejestrów karnych przechowywanych w krajowych bazach
danych. Każde państwo członkowskie prowadzi rejestr wszystkich wyroków skazujących wydanych wobec
jego obywateli, w tym wyroków wydanych w innych państwach członkowskich, a system funkcjonuje
prawidłowo. W przypadku skazania obywatela państwa trzeciego wpis jest jednak przechowywany
wyłącznie w państwie członkowskim, w którym zapadł wyrok, i nie istnieje mechanizm umożliwiający
sprawdzenie takiego wpisu. Jedynym sposobem na znalezienie informacji jest wysłanie ogólnego wniosku
o informację do wszystkich państw członkowskich. Procedura ta stanowi ogromne obciążenie i ma skutek
odstraszający – jedynie 10% wszystkich wniosków przesyłanych za pośrednictwem ECRIS dotyczy obywateli
państw trzecich.

Wnioski Komisji Europejskiej

W styczniu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usprawnienia systemu ECRIS
dzięki utworzeniu mechanizmu wyszukiwania (trafienie/brak trafienia) w celu identyfikacji państw
członkowskich, które posiadają informacje z rejestrów karnych dotyczące obywateli państw trzecich
objętych postępowaniem karnym lub sprawdzaniem przeszłości (tj. podczas rekrutacji). A w czerwcu 2017
r. Komisja przedstawiła dodatkowy wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego scentralizowany
system ECRIS-TCN, zamiast zdecentralizowanego mechanizmu. Komisja uważa, że scentralizowany system
jest technicznie bardziej odpowiedni z punktu widzenia przyszłej interoperacyjności baz danych UE. System
zawierałby informacje mające na celu identyfikację osoby i skazującego państwa członkowskiego, mimo że
pełna informacja z rejestru karnego wciąż musi być uzyskiwana z istniejącego systemu ECRIS. Ponadto
Komisja proponuje, by informacje na temat obywateli państw trzecich zawierały dane biometryczne oraz
by nowe przepisy miały również zastosowanie do obywateli państw trzecich posiadających obywatelstwo
UE (osoby posiadające podwójne obywatelstwo).

Parlament Europejski

W maju 2016 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu
przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy, a w styczniu 2018 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia. Przegłosowano poprawki gwarantujące, że nowe przepisy będą respektować
prawa podstawowe (sprawiedliwy proces, domniemanie niewinności, równość wobec prawa) oraz że
wykorzystanie danych biometrycznych jest zgodne z dyrektywą o ochronie danych osobowych z 2016 r.
Najbardziej kontrowersyjną kwestią było włączenie osób posiadających podwójne obywatelstwo do
systemu ECRIS-TCN. Współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie w grudniu 2018 r. Zdecydowano,
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że ECRIS-TCN będzie zawierał dane dotyczące osób posiadających podwójne obywatelstwo. Jednak na
wniosek Parlamentu nie podlegałyby one tym samym wymogom w zakresie pobierania odcisków palców
co obywatele państw trzecich, a konieczność włączenia do systemu ich danych zostanie oceniona zgodnie
z klauzulą przeglądową. Europol, Eurojust i Prokuratura Europejska miałyby bezpośredni dostęp do
systemu. Obecny tekst wymaga formalnego przyjęcia przez Parlament, w związku z czym ma zostać
poddany pod głosowanie podczas marcowej sesji plenarnej.
Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2016/0002(COD) i
2017/0144(COD); komisja przedmiotowo właściwa: LIBE;
sprawozdawca: Daniel Dalton (ECR, Zjednoczone Królestwo).
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