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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 

porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą 

(1592/2015  – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Rady (11592/2015), 

– 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 (C8-0300/2015),  

– uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą 

Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością
1
, w szczególności 

jej art. 26a ust. 2,  

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A8–0007/2016), 

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, 

Komisji i Eurojustowi. 

                                                 
1
  Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1. 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejszy wniosek dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia porozumienia o współpracy 

między Eurojustem  

a Ukrainą w celu zacieśnienia współpracy sądowej w walce z poważną przestępczością, w 

szczególności przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Wspomniany projekt 

porozumienia zawiera postanowienia dotyczące współpracy operacyjnej między Eurojustem a 

Ukrainą, takie jak delegowanie przez Ukrainę oficera łącznikowego do Eurojustu oraz 

wymiana informacji, w tym danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji ustanawiającej Eurojust wspólny organ nadzorczy Eurojustu 

zatwierdził projekt porozumienia; jego opinię załączono do projektu porozumienia. Wspólny 

organ nadzorczy Eurojustu stwierdził w szczególności, że wszelkie poprawki Eurojustu do 

projektu porozumienia zostały uwzględnione oraz że Ukraina jest stroną Konwencji Rady 

Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych oraz protokołu do tej konwencji dotyczącego organów 

nadzoru i transgranicznych przepływów danych. Odnośnie do tej ostatniej kwestii wspólny 

organ nadzorczy stwierdził, że zagadnienia dotyczące niezależności właściwego organu 

nadzoru w Ukrainie uwzględniono w wystarczającym stopniu dzięki przeniesieniu zadań na 

Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgodnie z konstytucją Ukrainy cieszy się pełną 

niezależnością.  

 

Aby wzmocnić walkę z przestępczością transgraniczną i poprawić współpracę sądową w 

Europie, istnieje wyraźna operacyjna potrzeba współpracy Eurojustu z Ukrainą.  

 

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust, po raz 

ostatni zmienionej decyzją Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r., to do Rady 

należy zatwierdzanie większością kwalifikowaną porozumień zawieranych przez Eurojust z 

krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. 

 

W myśl art. 39 ust. 1 dawnego Traktatu o Unii Europejskiej, który zgodnie z wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. nadal obowiązuje, zgodnie z art. 9 

Protokołu nr 36 Rada ma obowiązek zasięgnąć opinii Parlamentu, przyjmując środki 

wykonawcze na podstawie dorobku prawnego w obrębie trzeciego filaru, i może wyznaczyć 

Parlamentowi termin na przedstawienie opinii (TSUE sprawy C-317/13 i C-679/13 z dnia 15 

kwietnia 2015 r.).  

 

Sprawozdawczyni popiera zawarcie przedmiotowego porozumienia o współpracy z Ukrainą, 

gdyż wesprze ono i umocni walkę z poważnymi przestępstwami oraz przyczyni się do 

poprawy współpracy sądowej, w szczególności w obszarze przestępczości zorganizowanej i 

terroryzmu. 
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