
RR\1080964PL.doc PE571.415v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Dokument z posiedzenia

A8-0353/2015

7.12.2015

*
SPRAWOZDANIE
w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez 
Eurojust protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego a Eurojustem
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos



PE571.415v02-00 2/7 RR\1080964PL.doc

PL

PR_CNS_LegAct_app

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

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust 
protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Rady (11595/2015),

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z 
Amsterdamu oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0303/2015),

– uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą 
Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością1, w szczególności 
jej art. 26 ust. 2,

– uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 
kwietnia 2015 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0353/2015);

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

1 Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
2 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawach połączonych C-317/13 i C-679/13, 
Parlament przeciwko Radzie, ECLI:UE:C:2015:223 oraz w sprawie C-540/13, Parlament przeciwko Radzie, 
ECLI: UE:C:2015:224.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt decyzji wykonawczej Rady formalizuje zawarcie przez Eurojust 
protokołu ustaleń pomiędzy Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), w 
odniesieniu do którego Komisja Prawna posiada właściwość na mocy załącznika VI do 
Regulaminu Parlamentu, a Eurojustem.

Celem protokołu ustaleń jest zacieśnienie współpracy między Eurojustem a OHIM zgodnie z 
ich odnośnymi uprawnieniami. 

Postanowieniem szczególnie wartym uwagi jest art. 3 ust. 5 protokołu, zgodnie z którym 
„wymiana informacji lub doświadczeń przewidziana w niniejszym protokole nie obejmuje 
przekazywania informacji operacyjnych zawierających dane dotyczące określonej lub 
nieokreślonej osoby”. Wspólny organ nadzorczy Eurojustu przyjął to uściślenie z 
zadowoleniem. Sprawozdawca w pełni popiera to podejście i nawołuje Radę do zachowania 
czujności przy wdrażaniu w praktyce gwarancji ochrony danych przewidzianej w art. 3 ust. 5 
protokołu. 

Innym interesującym postanowieniem jest art. 6 w sprawie rozstrzygania sporów. W myśl ust. 
1 tego artykułu spory związane z interpretacją lub stosowaniem protokołu muszą być 
rozstrzygane „w drodze konsultacji i negocjacji między przedstawicielami” Eurojustu i 
OHIM, co wyklucza arbitraż strony trzeciej. Jest to zgodne z większością tego typu 
porozumień1. 

Z kolei w ust. 2 tego samego artykułu przewidziano, że w razie poważnego naruszenia 
postanowień protokołu ustaleń lub jeżeli Eurojust bądź OHIM uzna, że do takiej niezgodności 
z postanowieniami może dojść w bliskiej przyszłości, każdy z tych organów może czasowo 
zawiesić stosowanie protokołu ustaleń w oczekiwaniu na konsultacje i negocjacje, o których 
mowa w ust. 1. Ta klauzula zawieszająca nie jest klauzulą zwyczajowo przewidzianą w 
innych porozumieniach zawieranych przez Eurojust. 

Jednak wydaje się, że Eurojust i OHIM postanowiły zawrzeć protokół ustaleń, ponieważ, 
zgodnie z brzmieniem motywu 6 protokołu, „pragną rozwijać strategiczną współpracę, która 
pomoże im osiągnąć ich poszczególne cele, i są gotowe na tę współpracę”. Można 
wywnioskować, że Eurojust i OHIM uznają, iż warunki przedstawione w protokole, w tym 
jego art. 6, przyczyniają się do lepszego wykonywania powierzonych im zadań. Wynika z 
tego, że protokół ustaleń w tej formie leży we wspólnym interesie Eurojustu i OHIM, w 
związku z czym powinien jako taki zostać zatwierdzony przez Radę. 

1 Zob. na przykład art. 9 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) a Eurojustem, art. 9 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Fronteksem a 
Eurojustem czy art. 7 protokołu ustaleń w sprawie współpracy między Eurojustem a Europejskim Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Wyjątkowy zapis został zawarty w art. 21 porozumienia 
między Eurojustem a Europolem, w którym przewidziano arbitraż dokonywany przez komisję powoływaną ad 
hoc. 
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