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Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenia Komisji załączone do 
niniejszej rezolucji, które zostaną 
opublikowane w serii C Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej;

Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco:

„Oświadczenia Komisji w sprawie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2016/794 w sprawie Europolu

Oświadczenie Komisji w sprawie wdrażania mechanizmu, w ramach którego Europol 
może proponować wprowadzanie wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen

W ramach oceny, którą Komisja przeprowadzi na podstawie art. 68 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
2016/794 trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2016/794, Komisja przygotuje sprawozdanie na temat wpływu operacyjnego nowego 
mechanizmu ustanowionego art. 4 ust. 1 lit. r) rozporządzenia (UE) 2016/794. W ramach tego 
mechanizmu Europol może proponować państwom członkowskim, na podstawie danych 
otrzymanych od państw trzecich lub od organizacji międzynarodowych, wprowadzanie – w 
interesie Unii – wpisów informacyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), 
dotyczących osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną lub poważną i zorganizowaną 
przestępczość. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o sprawozdania Europolu na temat 
propozycji wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen oraz o wpisy wprowadzone przez 
państwa członkowskie do SIS na podstawie tych propozycji.

Oświadczenie Komisji w sprawie stosunków między Europolem a Prokuraturą 
Europejską
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Zdaniem Komisji przepisy dotyczące stosunków między Europolem a Prokuraturą Europejską 
(„EPPO”), określone w art. 20a rozporządzenia (UE) 2016/794, nie mogą ograniczać 
obowiązków Europolu wynikających z art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939. 
Powinny więc być interpretowane i stosowane zgodnie z tymże przepisem.

Oświadczenie Komisji w sprawie przepisów dotyczących współpracy Europolu z 
państwami trzecimi

W odniesieniu do zasad współpracy Europolu z państwami trzecimi, Komisja zauważa, że 
każde przekazanie danych osobowych z Europolu do państwa trzeciego na podstawie 
„instrumentu prawnie wiążącego” wymaga zawarcia umowy międzynarodowej na mocy art. 
218 Traktatu, co przewidziano już w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/794. 
Komisja zauważa również, że każde przekazanie danych osobowych z Europolu do państwa 
trzeciego na podstawie oceny odpowiednich gwarancji w zakresie ochrony danych dokonanej 
przez Europol musi spełniać wymogi określone w orzecznictwie1 Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Oznacza to, że Europol musi stwierdzić, że poziom ochrony danych w 
państwie trzecim zasadniczo odpowiada stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii 
Europejskiej. Umożliwienie przekazywania danych w oparciu o taką ocenę, bez konieczności 
uzyskania uprzedniej zgody Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jak przewiduje art. 25 
ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/794, stwarza ryzyko późniejszej interwencji Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych w przypadku rozbieżnej oceny gwarancji ochrony danych, co 
może wywrzeć negatywny wpływ na współpracę organów ścigania.

Oświadczenie Komisji w sprawie wzmacniania współpracy między Europolem a 
Interpolem

Komisja przypomina, że w toczących się negocjacjach dotyczących umowy o współpracy 
między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem) – 
zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady2 – Komisja dąży do wzmocnienia współpracy 
między Europolem a Interpolem, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zwalczaniu 
terroryzmu oraz transgranicznej i międzynarodowej poważnej przestępczości zorganizowanej, 
jak również bieżących potrzeb operacyjnych oraz zakresu działania Europolu. Komisja dąży do 
zapewnienia, zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady3, aby umowa ta stanowiła podstawę 
prawną upoważniającą Europol do uzyskania dostępu do odpowiednich baz danych Interpolu 
w celu wykonywania jego zadań.
”

1 Opinia 1/15, Umowa między UE a Kanadą w sprawie danych PNR z dnia 26 lipca 2017 r., (EU:C:2017:592); 
wyrok z dnia 6 października 2015 r., Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650; wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., Schrems 
II, C‑311/18, EU:C:2020:559.
2 Decyzja Rady (UE) 2021/1312 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji 
dotyczących umowy o współpracy między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej 
(Interpolem).
3 Decyzja Rady (UE) 2021/1312 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji 
dotyczących umowy o współpracy między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej 
(Interpolem).


