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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Integracja europejska w zakresie polityki i gospodarki wymaga pełnej integracji w obszarze 

sądownictwa i, ogólnie, sprawiedliwości. 

Władze polityczne nie powinny ingerować w działania organów sądowych i dlatego 

sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska nie powinna brać udziału w procesie 

podejmowania decyzji przez Eurojust. 

Przestępczość, zwłaszcza natury gospodarczej, stanowi przeszkodę dla rozwoju gospodarczego 

i społecznego, gdyż łamie prawa zdrowych relacji społecznych i zakłóca funkcjonowanie 

rynku, w związku z czym należy ją skutecznie zwalczać dzięki odpowiedniemu 

ustawodawstwu oraz szybko i bezstronnie działającym sądom. 

Ogólne podejście zawarte we wniosku Komisji Europejskiej zakłada, że Prokuratura 

Europejska nie jest członkiem Eurojustu i może jedynie uczestniczyć w jego posiedzeniach 

jako obserwator („bez prawa głosu” na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 7).  

Jednak zgodnie z art. 86 ust. 1 TFUE Prokuratura Europejska musi „pochodzić od Eurojustu”, 

a zatem – w celu zachowania tego związku i zapewnienia skutecznej walki z przestępczością 

transgraniczną – Prokuratura Europejska powinna być członkiem Eurojustu.  

Art. 41 ust. 2 wniosku stanowi już, że „Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się każdym 

wnioskiem o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i w stosownych 

przypadkach rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego 

właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości”. Również z tego powodu 

należy zacieśniać współpracę Eurojustu z Prokuraturą Europejską. 

W załączniku 1 do wniosku wymieniono formy poważnej przestępczości, w odniesieniu do 

których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań. Obejmują one „przestępstwa na 

szkodę interesów finansowych Unii”. 

Jednak w art. 3 ust. 1 wniosku stwierdzono, że zakres kompetencji Eurojustu nie obejmuje 

przestępstw, „w przypadku których właściwym organem jest Prokuratura Europejska”.  

Zostały one dokładnie określone w art. 86 TFUE jako „przestępstwa przeciwko interesom 

finansowym Unii”, co zwiększa prawdopodobieństwo ewentualnego konfliktu interesów 

między tymi organami.  

Komisja jest zdania, że w sprawach dotyczących interesów finansowych Unii, które dotyczą 

także interesów państw członkowskich, zgodnie z art. 13 wniosku w sprawie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej (COM (2013)0534), istnieje możliwość przekazania kompetencji 

władzom krajowym w przypadku tego rodzaju przestępstw.  

W takich przypadkach Eurojust mógłby odgrywać rolę koordynatora, posiadając także 

uprawnienia w przypadku przestępstw mogących dotyczyć interesów finansowych Unii.  

Jednak wyjaśnienie przedstawione przez Komisję nie przekonuje, gdyż: 

a) ustanowienie Prokuratury Europejskiej wciąż stanowi przedmiot dyskusji i nie można 

przewidzieć, czy będzie możliwe zachowanie rozwiązania przedstawionego w art. 13 aż do 

etapu ostatecznej wersji tekstu;  

b) w każdym przypadku Prokuratura Europejska będzie działać w ograniczonej liczbie państw 

członkowskich (wzmocniona współpraca);  

c) procedura ta może okazać się zbyt mało elastyczna, aby była skuteczna. 
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Chociaż we wniosku potwierdzono „pełną autonomię i niezależność Eurojustu” (patrz: motyw 

30), Komisja chciałaby przekształcić Eurojust w agencję europejską podlegającą wspólnemu 

podejściu do agencji, uzgodnionemu przez Parlament, Radę i Komisję w 2012 r.  

Wizja taka obejmuje na przykład udział dwóch przedstawicieli Komisji w działalności 

administracyjnej („funkcje kierownicze ”) Eurojustu (patrz: art. 10 ust. 1 lit. b) oraz art. 16 

ust. 4). 

Jednak, zdaniem Komisji, funkcje te obejmują także wybór przewodniczących i 

wiceprzewodniczących Eurojustu (art. 14 ust. 1 lit. k), którzy wyraźnie nie wykonują jedynie 

zadań administracyjnych.  

Art. 17 ust. 2 przewiduje, że dyrektor administracyjny Eurojustu jest powoływany przez 

kolegium Eurojustu z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję, zawężając tym 

samym wybór dokonywany przez kolegium. 

We wniosku nie wspomina się o rozstrzyganiu sporów o właściwość, które jest jednym z 

głównych zadań Eurojustu zgodnie z art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE.  

We wniosku nie sprecyzowano, w jakim stopniu wiąże się on z decyzją ramową Rady 

2009/948/WSiSW, która ma na celu usprawnienie współpracy sądowej w celu uniknięcia 

sytuacji, w której co najmniej dwa państwa członkowskie UE w tym samym czasie i 

równolegle prowadzą postępowania karne przeciwko tej samej osobie w związku z tymi 

samymi czynami.  

Decyzja ta stanowi, że państwa członkowskie UE mogą wymieniać się informacjami i 

bezpośrednio konsultować w sprawie postępowań karnych. Jeżeli porozumienie nie zostaje 

osiągnięte, sprawa jest przekazana w stosownych przypadkach Eurojustowi, pod warunkiem 

że będzie wchodziła w zakres jego kompetencji.  

Wniosek dotyczący Eurojustu nie zmienia ani nie uchyla decyzji ramowej, a wniosek Komisji 

również nie zawiera żadnego odniesienia do zaskarżenia sądowego decyzji Eurojustu w 

przypadku konfliktu jurysdykcji. 

POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Ponieważ Prokuratura Europejska 

powinna zostać utworzona w oparciu o 

Eurojust, niniejsze rozporządzenie zawiera 

przepisy niezbędne do uregulowania 

stosunków między Eurojustem a 

(4) Z uwagi na fakt, że Prokuratura 

Europejska została utworzona w drodze 

wzmocnionej współpracy rozporządzenie 

wprowadzające w życie wzmocnioną 

współpracę w zakresie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej jest wiążące w 
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Prokuraturą Europejską. całości dla państw członkowskich 

biorących udział we wzmocnionej 

współpracy i tylko w nich ma 

bezpośrednie zastosowanie. W związku z 

tym dla państw członkowskich 

nieuczestniczących w Prokuraturze 

Europejskiej Eurojust pozostaje organem 

w pełni właściwym dla form przestępczości 

wymienionych w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Należy także wziąć pod uwagę 

ocenę decyzji Rady 2002/187/WSiSW oraz 

działania prowadzone przez Eurojust 

(sprawozdanie końcowe z dnia 30 czerwca 

2015 r.). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Zadanie Eurojustu polegające na 

ułatwianiu koordynacji i współpracy 

krajowych organów śledczych realizowane 

jest w kontekście innych instrumentów 

prawnych, takich jak decyzja ramowa 

2009/948/WSiSW Rady1a, której przepisy 

należy uzgodnić z przepisami niniejszego 

rozporządzenia.  

 ____________________ 

 1aDecyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW 

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

zapobiegania konfliktom jurysdykcji 

w postępowaniu karnym i w sprawie 
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rozstrzygania takich konfliktów 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

(8) Niniejsze rozporządzenie w żaden 

sposób nie narusza podstawowych praw i 

wolności oraz jest w pełni zgodne z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy określić formy poważnej 

przestępczości, która dotyka co najmniej 

dwóch państw członkowskich, wchodzące 

w zakres kompetencji Eurojustu. Ponadto 

należy zdefiniować sprawy, które nie 

dotyczą co najmniej dwóch państw 

członkowskich, ale które wymagają 

wspólnego ścigania. Takie przypadki 

powinny obejmować dochodzenia i 

postępowania karne dotyczące tylko 

jednego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego, jak również przypadki 

odnoszące się do tylko jednego państwa 

członkowskiego i Unii. 

(9) Należy jasno określić formy 

poważnej przestępczości, która dotyka co 

najmniej dwóch państw członkowskich, 

wchodzące w zakres kompetencji 

Eurojustu. Ponadto należy zdefiniować 

sprawy, które nie dotyczą co najmniej 

dwóch państw członkowskich, ale które 

wymagają wspólnego ścigania. Takie 

przypadki powinny obejmować 

dochodzenia i postępowania karne 

dotyczące tylko jednego państwa 

członkowskiego i państwa trzeciego, jak 

również przypadki odnoszące się do tylko 

jednego państwa członkowskiego i Unii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W ramach wykonywania swoich (10) W ramach wykonywania swoich 



 

AD\1136523PL.docx 7/34 PE607.846v02-00 

 PL 

funkcji operacyjnych w odniesieniu do 

konkretnych spraw karnych Eurojust 

powinien działać, na żądanie właściwych 

organów państw członkowskich lub z 

własnej inicjatywy, za pośrednictwem co 

najmniej jednego przedstawiciela 

krajowego albo jako kolegium. 

funkcji operacyjnych w odniesieniu do 

konkretnych spraw karnych Eurojust 

powinien działać, na żądanie właściwych 

organów państw członkowskich lub z 

własnej inicjatywy, za pośrednictwem co 

najmniej jednego przedstawiciela 

krajowego albo jako kolegium. Podobnie, 

na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego lub Komisji Eurojust 

może także wspomagać dochodzenia 

dotyczące tylko tego państwa 

członkowskiego, lecz mające 

konsekwencje na szczeblu Unii. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W celu zagwarantowania, że 

Eurojust może odpowiednio wspierać i 

koordynować dochodzenia transgraniczne, 

konieczne jest zapewnienie wszystkim 

przedstawicielom krajowym takich samych 

uprawnień operacyjnych, by mogli w 

sposób bardziej efektywny współpracować 

między sobą oraz z organami krajowymi. 

Przedstawicielom krajowym należy 

przyznać takie uprawnienia, które 

umożliwiają Eurojustowi właściwe 

realizowanie jego misji. Uprawnienia te 

powinny obejmować dostęp do istotnych 

informacji znajdujących się w krajowych 

rejestrach publicznych, wydawanie i 

wykonywanie wniosków o wzajemną 

pomoc lub o wzajemne uznanie, 

bezpośrednie kontaktowanie się z 

właściwymi organami i wymianę 

informacji z nimi, udział we wspólnych 

zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz 

– w porozumieniu z właściwym organem 

krajowym lub w pilnych sytuacjach – 

nakazywanie podjęcia środków śledczych i 

zastosowania przesyłek niejawnie 

nadzorowanych. 

(11) W celu zagwarantowania, że 

Eurojust może odpowiednio wspierać i 

koordynować dochodzenia transgraniczne, 

konieczne jest zapewnienie wszystkim 

przedstawicielom krajowym takich samych 

uprawnień operacyjnych, by mogli w 

sposób bardziej spójny i efektywny 

współpracować między sobą oraz z 

organami krajowymi. Przedstawicielom 

krajowym należy przyznać takie 

uprawnienia, które umożliwiają 

Eurojustowi właściwe realizowanie jego 

misji. Uprawnienia te powinny obejmować 

dostęp do istotnych informacji 

znajdujących się w krajowych rejestrach 

publicznych, wydawanie i wykonywanie 

wniosków o wzajemną pomoc lub o 

wzajemne uznanie, bezpośrednie 

kontaktowanie się z właściwymi organami 

i wymianę informacji z nimi, udział we 

wspólnych zespołach dochodzeniowo-

śledczych oraz – w porozumieniu z 

właściwym organem krajowym lub w 

pilnych sytuacjach – nakazywanie podjęcia 

środków śledczych i zastosowania 

przesyłek niejawnie nadzorowanych. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Konieczne jest zapewnienie 

Eurojustowi struktury administracyjnej i 

kierowniczej, która umożliwi mu 

skuteczniejszą realizację zadań i jest 

zgodna z zasadami mającymi zastosowanie 

do agencji Unii, przy jednoczesnym 

zachowaniu specyfiki Eurojustu i 

zagwarantowaniu jego niezależności w 

wykonywaniu funkcji operacyjnych. W 

tym celu należy sprecyzować funkcje 

przedstawicieli krajowych, kolegium i 

dyrektora administracyjnego oraz 

ustanowić zarząd. 

(12) Konieczne jest zapewnienie 

Eurojustowi struktury administracyjnej i 

kierowniczej, która umożliwi mu 

skuteczniejszą realizację zadań i będzie w 

pełni zgodna z zasadami mającymi 

zastosowanie do agencji Unii, a także z 

prawami podstawowymi i podstawowymi 

wolnościami, przy jednoczesnym 

zachowaniu specyfiki Eurojustu i 

zagwarantowaniu jego niezależności w 

wykonywaniu funkcji operacyjnych. W 

tym celu należy sprecyzować funkcje 

przedstawicieli krajowych, kolegium i 

dyrektora administracyjnego oraz 

ustanowić zarząd. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W strukturach Eurojustu należy 

utworzyć dyżurną jednostkę 

koordynacyjną, by zapewnić kontakt z 

Eurojustem przez całą dobę i by 

umożliwić Eurojustowi interweniowanie w 

nagłych sytuacjach. Każde państwo 

członkowskie powinno dopilnować, aby 

jego przedstawiciele w ramach tej 

jednostki byli gotowi do działania przez 

całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

(17) W strukturach Eurojustu należy 

utworzyć dyżurną jednostkę 

koordynacyjną, by zapewnić skuteczność 

Eurojustu i kontakt z nim przez całą dobę 

oraz by umożliwić Eurojustowi 

interweniowanie w nagłych sytuacjach. 

Każde państwo członkowskie dopilnowuje, 

aby jego przedstawiciele w ramach tej 

jednostki byli gotowi do działania przez 

całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Kiedy Eurojust przekazuje dane 

osobowe organowi państwa trzeciego, 

organizacji międzynarodowej lub 

Interpolowi na mocy umowy 

międzynarodowej zawartej na podstawie 

art. 218 Traktatu, muszą istnieć 

odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 

do ochrony prywatności oraz 

podstawowych praw i wolności osób 

fizycznych gwarantujące przestrzeganie 

przepisów niniejszego rozporządzenia 

dotyczących danych osobowych. 

(21) Kiedy Eurojust przekazuje dane 

osobowe organowi państwa trzeciego, 

organizacji międzynarodowej lub 

Interpolowi na mocy umowy 

międzynarodowej zawartej na podstawie 

art. 218 Traktatu, muszą istnieć 

odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 

do ochrony prywatności oraz 

podstawowych praw i wolności 

gwarantujące pełne przestrzeganie 

przepisów niniejszego rozporządzenia 

dotyczących danych osobowych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Eurojust powinien mieć możliwość 

przedłużania terminów przechowywania 

danych osobowych – pod warunkiem 

przestrzegania zasady celowości mającej 

zastosowanie do przetwarzania danych 

osobowych w kontekście wszystkich 

działań Eurojustu – aby realizować swoje 

cele. Decyzje takie powinny być 

podejmowane po dokładnym rozważeniu 

wszystkich interesów, w tym interesów 

osób, których dane dotyczą. Decyzja o 

jakimkolwiek przedłużeniu terminu 

przetwarzania danych osobowych po 

upływie terminu przedawnienia we 

wszystkich zainteresowanych państwach 

członkowskich powinna być podejmowana 
tylko w przypadkach, gdy istnieje 

konkretna potrzeba udzielenia wsparcia na 

podstawie niniejszego rozporządzenia. 

(23) Eurojust powinien mieć możliwość 

przedłużania terminów przechowywania 

danych osobowych – pod warunkiem 

przestrzegania zasady celowości mającej 

zastosowanie do przetwarzania danych 

osobowych w kontekście wszystkich 

działań Eurojustu – aby realizować swoje 

cele. Decyzje takie powinny być 

podejmowane po dokładnym i 

obiektywnym rozważeniu przedmiotowych 

przypadków, wszystkich interesów oraz w 

takim samym stopniu interesów osób, 

których dane dotyczą. Jakiekolwiek 

przedłużenie terminu przetwarzania 

danych osobowych we wszystkich 

zainteresowanych państwach 

członkowskich, w których upłynął termin 
przedawnienia, powinno podlegać 

formalnej i uzasadnionej decyzji, która 

może zapaść tylko w przypadkach, gdy 

istnieje konkretna i wyraźnie uzasadniona 

potrzeba udzielenia wsparcia na podstawie 

niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do wykonywania jego zadań, 

Eurojust powinien utrzymywać współpracę 

z innymi organami i agencjami Unii, 

Prokuraturą Europejską, właściwymi 

organami państw trzecich, a także z 

organizacjami międzynarodowymi. 

(25) W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do wykonywania jego zadań, 

Eurojust powinien współpracować z 

innymi organami i agencjami Unii, 

Prokuraturą Europejską, właściwymi 

organami państw trzecich, a także z 

organizacjami międzynarodowymi. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Prokurator Europejski jest 

uprawniony do udziału we wszystkich 

posiedzeniach Eurojustu w każdym 

przypadku, gdy omawiane są zagadnienia, 

które uważa on za istotne dla 

funkcjonowania Prokuratury 

Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Niezbędne jest dodanie motywu wyraźnie odzwierciedlającego brzmienie art. 12 ust. 3 oraz 

art. 16 ust. 7 wniosku. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Aby wzmocnić współpracę (26) Aby wzmocnić współpracę 
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operacyjną między Eurojustem a 

Europolem, a zwłaszcza w celu 

ustanowienia powiązań między danymi już 

posiadanymi przez te organy, Eurojust 

powinien zapewnić Europolowi dostęp do 

danych w posiadaniu Eurojustu i 

możliwość przeszukiwania tych danych. 

operacyjną między Eurojustem a 

Europolem, a zwłaszcza w celu 

ustanowienia powiązań między danymi już 

posiadanymi przez te organy, Eurojust 

powinien zapewnić Europolowi dostęp w 

oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie 

figuruje) do danych w posiadaniu 

Eurojustu. Eurojust i Europol powinny 

mieć możliwość zawarcia uzgodnienia 

roboczego zapewniającego – na zasadzie 

wzajemności i w ramach ich 

odpowiednich uprawnień – dostęp do 

wszelkich informacji, które zostały 

dostarczone, i możliwość ich 

wyszukiwania na potrzeby sprawdzania 

krzyżowego, zgodnie ze szczególnymi 

zabezpieczeniami oraz gwarancjami 

ochrony danych przewidzianymi w 

niniejszym rozporządzaniu. Każdy dostęp 

do danych dostępnych w Eurojust 

powinien być ograniczony – za pomocą 

środków technicznych – do informacji 

objętych odpowiednimi zakresami 

działania tych organów Unii. 

Uzasadnienie 

Motyw 26 niniejszego rozporządzenia należy dostosować do motywu 28 rozporządzenia (UE) 

2016/794. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Eurojust powinien mieć możliwość 

wymiany danych osobowych z innymi 

organami Unii w zakresie koniecznym do 

realizacji jego zadań. 

(27) Eurojust powinien mieć możliwość 

wymiany danych osobowych z innymi 

organami Unii w zakresie koniecznym do 

realizacji jego zadań przy zachowaniu 

pełnej ochrony prywatności, praw 

podstawowych i podstawowych wolności. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) W celu zwiększenia przejrzystości 

działań Eurojustu i wzmocnienia 

demokratycznego nadzoru nad tą agencją 

konieczne jest zapewnienie mechanizmów 

uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i 

parlamentów narodowych w ocenie 

działalności Eurojustu. Nie powinno to 

być sprzeczne z zasadami niezależności w 

odniesieniu do działań podejmowanych w 

konkretnych sprawach operacyjnych ani z 

obowiązkiem zachowania dyskrecji i 

poufności.  

(31) W celu zwiększenia przejrzystości 

działań Eurojustu i wzmocnienia 

demokratycznej kontroli nad tą agencją 

konieczne jest zapewnienie mechanizmów 

uczestnictwa Parlamentu Europejskiego w 

ocenie działalności Eurojustu, szczególnie 
w zakresie przekazywania sprawozdania 

rocznego Eurojustu. Podobne procedury 

należy opracować dla parlamentów 

narodowych. Jednak tego rodzaju 

mechanizmy nie powinny być sprzeczne z 

zasadami niezależności w odniesieniu do 

działań podejmowanych w konkretnych 

sprawach operacyjnych ani z obowiązkiem 

zachowania dyskrecji i poufności. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Eurojust wspiera i wzmacnia 

koordynację i współpracę między 

krajowymi organami śledczymi i organami 

ścigania w odniesieniu do poważnej 

przestępczości, która dotyka co najmniej 

dwóch państw członkowskich lub która 

wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o 

operacje przeprowadzane i informacje 

dostarczane przez organy państw 

członkowskich i Europol. 

1. Eurojust wspiera i wzmacnia 

koordynację i współpracę między 

krajowymi organami śledczymi i organami 

ścigania w odniesieniu do poważnej 

przestępczości, w zakresie której Eurojust 

ma kompetencje na mocy art. 3 ust. 1 i 

która dotyka co najmniej dwóch państw 

członkowskich lub która wymaga 

wspólnego ścigania, w oparciu o operacje 

przeprowadzane i informacje dostarczane 

przez organy państw członkowskich, 

Prokuraturę Europejską i Europol. 

Patrz: poprawka do art. 2 ust. 3. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Eurojust wykonuje swoje zadania 

na wniosek właściwych organów państw 

członkowskich lub z własnej inicjatywy. 

3. Eurojust wykonuje swoje zadania 

na wniosek właściwych organów państw 

członkowskich bądź Prokuratury 

Europejskiej lub z własnej inicjatywy.  

Patrz: poprawka do art. 2 ust. 1. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kompetencje Eurojustu obejmują 

formy przestępczości wymienione w 

załączniku 1. Jego kompetencje nie 

obejmują jednak przestępstw, w 

przypadku których właściwym organem 

jest Prokuratura Europejska. 

1.  Do momentu, w którym 

Prokuratura Europejska zacznie 

wykonywać swoje zadania związane z 

prowadzeniem dochodzeń i wnoszeniem 

oskarżeń, powierzone jej zgodnie z 

art. [75] rozporządzenia 

[wprowadzającego w życie wzmocnioną 

współpracę w zakresie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej] kompetencje 
Eurojustu obejmują formy przestępczości 

wymienione w załączniku 1. Od dnia, w 

którym Prokuratura Europejska wykonuje 

swoje zadania, oraz w odniesieniu do 

form przestępczości wchodzących w 

zakres jej kompetencji Eurojust wykonuje 

swoje kompetencje wyłącznie w granicach 

swojego mandatu i unika jakiegokolwiek 

pokrywania się z działaniami 

podejmowanymi przez Prokuraturę 

Europejską. 

 Jednakże Eurojust wykonuje swoje 

kompetencje w sprawach dotyczących 

państw członkowskich niebiorących 

udziału we wzmocnionej współpracy w 

zakresie ustanowienia Prokuratury 
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Europejskiej oraz na wniosek tych państw 

członkowskich lub na wniosek 

Prokuratury Europejskiej. Praktyczne 

szczegóły wykonywania kompetencji 

zgodnie z niniejszym ustępem są 

regulowane uzgodnieniem roboczym, o 

którym mowa w art. 38 ust. 2a.  

 Odniesienie do „przestępstw przeciwko 

interesom finansowym Unii” w załączniku 

1 do niniejszego regulaminu należy 

interpretować zgodnie z niniejszym 

ustępem. 

Patrz: poprawka do art. 3 ust. 4. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Eurojust pozostaje organem 

właściwym: 

 a) w odniesieniu do przestępstw 

określonych w dyrektywie [(UE) 2017/... w 

sprawie zwalczania za pośrednictwem 

prawa karnego nadużyć na szkodę 

interesów finansowych Unii (tzw. 

dyrektywa PIF)] w zakresie, w jakim 

Prokuratura Europejska nie jest organem 

właściwym lub nie wykonuje swoich 

kompetencji; 

 b) w sprawach dotyczących 

przestępstw określonych w dyrektywie 

PIF, w przypadku wniosków państw 

członkowskich, które nie uczestniczą w 

Prokuraturze Europejskiej; 

 c) w sprawach, które dotyczą 

zarówno uczestniczących państw 

członkowskich, jak i państw 

członkowskich, które nie uczestniczą w 

Prokuraturze Europejskiej, w przypadku 

wniosków tych państw członkowskich, 

które nie uczestniczą w Prokuraturze 

Europejskiej i wniosków ze strony samej 
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Prokuratury Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Ponieważ Eurojust będzie posiadać częściowe kompetencje w zakresie przestępstw przeciwko 

interesom finansowym UE, wynikające ze wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury 

Europejskiej oraz tekstu projektu tego rozporządzenia, należy jasno sprecyzować charakter 

częściowych kompetencji Eurojustu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kompetencjom Eurojustu 

podlegają przestępstwa powiązane. Za 

przestępstwa powiązane uważa się 

następujące przestępstwa: 

2. Kompetencje Eurojustu obejmują 

formy przestępczości powiązane z 

przestępstwami wymienionymi w 

załączniku 1. Za przestępstwa powiązane 

uważa się następujące przestępstwa: 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na wniosek właściwego organu 

państwa członkowskiego lub Komisji 

Eurojust może także udzielać pomocy w 

dochodzeniach i postępowaniach karnych 

dotyczących tylko tego państwa 

członkowskiego i Unii. 

4. Na wniosek właściwego organu 

państwa członkowskiego, Prokuratury 

Europejskiej lub Komisji Eurojust może 

także udzielać pomocy w dochodzeniach i 

postępowaniach karnych dotyczących tylko 

tego państwa członkowskiego i Unii. 

Patrz: poprawka do art. 3 ust. 1. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informuje właściwe organy państw 

członkowskich na temat dochodzeń i 

postępowań karnych, o których został 

poinformowany i które mają następstwa na 

poziomie Unii lub które mogą mieć wpływ 

na państwa członkowskie inne niż te, które 

są bezpośrednio zainteresowane; 

a) informuje właściwe organy państw 

członkowskich i Prokuraturę Europejską 

na temat dochodzeń i postępowań karnych, 

o których został poinformowany i które 

mają następstwa na poziomie Unii lub 

które mogą mieć wpływ na państwa 

członkowskie inne niż te, które są 

bezpośrednio zainteresowane;  

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pomaga właściwym organom 

państw członkowskich zapewnić najlepszą 

możliwą koordynację dochodzeń i 

postępowań karnych; 

b) zapewnia najlepszą możliwą 

koordynację dochodzeń i postępowań 

karnych prowadzonych przez właściwe 

organy państw członkowskich; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnia pomoc w celu poprawy 

współpracy między właściwymi organami 

państw członkowskich, w szczególności na 

podstawie analiz Europolu; 

c) usprawnia współpracę między 

właściwymi organami państw 

członkowskich, w szczególności na 

podstawie analiz Europolu; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wspiera Prokuraturę Europejską 
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zgodnie z art. 41. 

Uzasadnienie 

Gdyby Prokuraturę Europejską utworzono „w oparciu o Eurojust” (patrz: art. 86 TFUE), 

jednym z głównych zadań Eurojustu byłoby wspieranie jej. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) współpracuje w razie potrzeby z 

agencjami i organami Unii, powołanymi 

w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości regulowanej Tytułem V 

TFUE, a także zasięga ich opinii; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) wspiera unijne ośrodki wiedzy 

specjalistycznej, rozwijane przez Europol i 

inne organy Unii, a w stosownych 

przypadkach uczestniczy w ich 

działaniach; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy co najmniej dwa 

państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, 

które z nich powinno podjąć dochodzenie 

lub ściganie w wyniku wniosku złożonego 

na mocy ust. 2 lit. b), Eurojust wydaje 

4. W przypadku gdy co najmniej dwa 

państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, 

które z nich powinno podjąć dochodzenie 

lub ściganie w wyniku wniosku złożonego 

na mocy ust. 2 lit. b), Eurojust podejmuje 
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pisemną opinię w tej sprawie. Opinia ta 

zostaje bezzwłocznie przekazana 

zainteresowanym państwom 

członkowskim. 

decyzję w tej sprawie. Decyzja ta zostaje 

bezzwłocznie przekazana zainteresowanym 

państwom członkowskim. 

(Patrz: poprawka do art. 4 ust. 5 i 5a.) 

Uzasadnienie 

Ponieważ art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE jasno określa kompetencje Eurojustu do rozwiązywania 

sporów o właściwość, Eurojust powinien mieć możliwość podejmowania decyzji, a nie 

wydawania opinii, a decyzje te mogą być wiążące dla państw członkowskich. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Na wniosek właściwego organu 

Eurojust wydaje pisemną opinię w 

sprawie powtarzających się przypadków 

odmowy lub trudności związanych z 

wykonaniem wniosków i decyzji 

dotyczących współpracy wymiarów 

sprawiedliwości, w tym również tych 

opartych na instrumentach służących 

wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, 

pod warunkiem że właściwym organom 

krajowym nie udało się rozwiązać danej 

kwestii za obopólnym porozumieniem lub 

przy pomocy zainteresowanych 

przedstawicieli krajowych. Opinia ta 

zostaje bezzwłocznie przekazana 

zainteresowanym państwom 

członkowskim.  

5. Na wniosek właściwego organu lub 

z własnej inicjatywy Eurojust podejmuje 

decyzję w sprawie powtarzających się 

przypadków odmowy lub trudności 

związanych z wykonaniem wniosków i 

decyzji dotyczących współpracy 

wymiarów sprawiedliwości, w tym 

również tych opartych na instrumentach 

służących wdrożeniu zasady wzajemnego 

uznawania, pod warunkiem że właściwym 

organom krajowym nie udało się rozwiązać 

danej kwestii za obopólnym 

porozumieniem lub przy pomocy 

zainteresowanych przedstawicieli 

krajowych.  Decyzja ta zostaje 

bezzwłocznie przekazana zainteresowanym 

państwom członkowskim. 

(Patrz: poprawka do art. 4 ust. 4 i 5 lit. a) 

Uzasadnienie 

Ponieważ art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE jasno określa kompetencje Eurojustu do rozwiązywania 

sporów o właściwość, Eurojust powinien mieć możliwość podejmowania decyzji, a nie 

wydawania opinii, a decyzje te mogą być wiążące dla państw członkowskich. 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Z zastrzeżeniem ust. 2 kolegium 

skupia się na kwestiach operacyjnych i 

wszelkich innych kwestiach, które są 

bezpośrednio powiązane ze sprawami 

operacyjnymi. W sprawy administracyjne 

kolegium angażowane jest wyłącznie w 

zakresie, jaki jest niezbędny do 

zapewnienia realizacji jego zadań 

operacyjnych.  

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośredniego kontaktowania się z 

dowolnym właściwym organem krajowym 

państwa członkowskiego oraz do wymiany 

informacji z takim organem; 

b) bezpośredniego kontaktowania się z 

dowolnym właściwym organem krajowym 

państwa członkowskiego oraz do wymiany 

informacji z takim organem lub z 

jakąkolwiek właściwą agencją Unii lub 

jakimkolwiek właściwym organem Unii; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) nakazują podjęcie środków 

śledczych; 

a) nakazują podjęcie środków 

śledczych lub występują o podjęcie 

środków śledczych i wykonują je, zgodnie 

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2014/41/UE1a 

 __________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 
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r. w sprawie europejskiego nakazu 

dochodzeniowego w sprawach karnych 

(Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1). 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W skład kolegium wchodzą: 1. W skład kolegium wchodzą 

wszyscy przedstawiciele krajowi. 

a)  wszyscy przedstawiciele krajowi, w 

przypadku gdy kolegium wykonuje swoje 

funkcje operacyjne na podstawie art. 4; 

 

b)  wszyscy przedstawiciele krajowi 

oraz dwaj przedstawiciele Komisji, w 

przypadku gdy kolegium wykonuje swoje 

funkcje kierownicze na podstawie art. 14. 

 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Kolegium może zaprosić do udziału 

w swoich posiedzeniach w charakterze 

obserwatora każdą osobę, której opinia 

może mieć znaczenie. 

4. Z zastrzeżeniem przepisów art. 39 

ust. 1 lit. c) kolegium może zaprosić do 

udziału w swoich posiedzeniach w 

charakterze obserwatora każdą osobę, 

której opinia może mieć znaczenie. 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest zachowanie wkładu punktów kontaktowych europejskiej sieci 

sądowej, do których odnosi się art. 39 ust. 1 lit. c) wniosku. 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera k 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) wybiera przewodniczącego i 

wiceprzewodniczących zgodnie z art. 11; 

skreśla się 

(Patrz: poprawka do tytułu art. 11) 

Uzasadnienie 

W celu zachowania autonomii i niezależności Eurojustu, żaden przedstawiciel Komisji nie 

może uczestniczyć w wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [30 listopada każdego 

roku] kolegium przyjmuje dokument 

programowy zawierający założenia 

programu wieloletniego i rocznego, w 

oparciu o projekt przedstawiony przez 

dyrektora administracyjnego, biorąc pod 

uwagę opinię Komisji. Przekazuje go 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji. Dokument programowy staje się 

ostateczny po końcowym uchwaleniu 

budżetu ogólnego i w razie potrzeby 

podlega odpowiednim dostosowaniom.  

1. Do dnia [30 listopada każdego 

roku] kolegium przyjmuje dokument 

programowy zawierający założenia 

programu wieloletniego i rocznego, w 

oparciu o projekt przedstawiony przez 

dyrektora administracyjnego, po zwróceniu 

się o wydanie opinii do Komisji. 

Przekazuje go Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji. 

Dokument programowy staje się 

ostateczny po końcowym uchwaleniu 

budżetu ogólnego i w razie potrzeby 

podlega odpowiednim dostosowaniom. 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Roczny program prac zawiera 

szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, 

a także wskaźniki skuteczności. Zawiera 

również opis działań, które mają być 

finansowane, oraz określenie zasobów 

finansowych i ludzkich przydzielonych na 

każde działanie, zgodnie z zasadami 

budżetowania i zarządzania zadaniowego. 

Roczny program prac jest spójny z 

wieloletnim programem prac, o którym 

mowa w ust. 4. Jednoznacznie określone są 

w nim zadania, które zostały dodane, 

zmienione lub skreślone w stosunku do 

poprzedniego roku budżetowego. 

2. Roczny program prac zawiera 

szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, 

a także wskaźniki skuteczności. Zawiera 

również jasny opis działań, które mają być 

finansowane, oraz określenie zasobów 

finansowych i ludzkich przydzielonych na 

każde działanie, zgodnie z zasadami 

budżetowania i zarządzania zadaniowego. 

Roczny program prac jest spójny z 

wieloletnim programem prac, o którym 

mowa w ust. 4. Jednoznacznie określone są 

w nim zadania, które zostały dodane, 

zmienione lub skreślone w stosunku do 

poprzedniego roku budżetowego. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Dyrektor administracyjny może 

zostać odwołany ze stanowiska jedynie na 

mocy decyzji kolegium działającego na 

wniosek Komisji. 

7. Dyrektor administracyjny może 

zostać odwołany ze stanowiska jedynie na 

mocy decyzji kolegium. 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przedstawiciele dyżurnej jednostki 

koordynacyjnej bezzwłocznie podejmują 

działania związane z wykonaniem wniosku 

w ich państwie członkowskim. 

3. Przedstawiciele dyżurnej jednostki 

koordynacyjnej skutecznie i bezzwłocznie 

podejmują działania związane z 

wykonaniem wniosku w ich państwie 

członkowskim. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Do celów ust. 3–6 właściwe organy 

państw członkowskich dokonują wymiany 

informacji, o której mowa w tych 

ustępach, nie później niż w terminie 14 

dni. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Eurojust dostarcza właściwym 

organom krajowym informacje o wynikach 

przetwarzania informacji, w tym o 

powiązaniach ze sprawami już 

zarejestrowanymi w zautomatyzowanym 

systemie zarządzania sprawami. 

Informacje te mogą obejmować dane 

osobowe. 

1. Eurojust bez zbędnej zwłoki 

dostarcza właściwym organom krajowym 

informacje o wynikach przetwarzania 

informacji, w tym o powiązaniach ze 

sprawami już zarejestrowanymi w 

zautomatyzowanym systemie zarządzania 

sprawami. Informacje te mogą obejmować 

dane osobowe. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Eurojust może przetwarzać tylko 

dane osobowe wymienione w pkt 2 

załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie 

z prawodawstwem krajowym 

zainteresowanych państw członkowskich 

uważane są za świadków lub ofiary w 

ramach dochodzenia lub ścigania 

dotyczącego co najmniej jednego rodzaju 

przestępczości i przestępstw określonych w 

2. Eurojust może przetwarzać tylko 

dane osobowe wymienione w pkt 2 

załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie 

z prawodawstwem krajowym 

zainteresowanych państw członkowskich 

uważane są za świadków lub ofiary w 

ramach dochodzenia lub ścigania 

dotyczącego co najmniej jednego rodzaju 

przestępczości i przestępstw określonych w 
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art. 3, bądź osób poniżej 18. roku życia. 

Przetwarzanie takich danych osobowych 

może mieć miejsce wyłącznie wówczas, 

gdy jest to absolutnie niezbędne do 

realizacji wyraźnie określonego zadania 

Eurojustu w ramach jego uprawnień i do 

celów wykonywania jego funkcji 

operacyjnych. 

art. 3, bądź osób poniżej 18. roku życia. 

Przetwarzanie takich danych osobowych 

może mieć miejsce wyłącznie wówczas, 

gdy jest to absolutnie niezbędne do 

realizacji wyraźnie określonego zadania 

Eurojustu w ramach jego uprawnień i do 

celów wykonywania jego funkcji 

operacyjnych. Należy w pełni przestrzegać 

ochrony prywatności oraz podstawowych 

praw i wolności. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dane osobowe przetwarzane przez 

Eurojust nie mogą być przechowywane po 

terminie, który spośród poniższych 

terminów wypada najwcześniej: 

1. Dane osobowe przetwarzane przez 

Eurojust są przechowywane przez 

Eurojust nie dłużej niż jest to niezbędne i 

proporcjonalne do celów, w których dane 

te są przetwarzane. Dane osobowe 

przetwarzane przez Eurojust nie mogą być 

przechowywane po terminie, który spośród 

poniższych terminów wypada 

najwcześniej: 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli skarga wniesiona na 

podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 45/2001 przez osobę, której dane 

dotyczą, ma związek z decyzją, o której 

mowa w art. 32 lub 33, Europejski 

Inspektor Ochrony Danych zasięga opinii 

krajowych organów nadzorczych lub 

właściwego organu sądowego w państwie 

członkowskim, które było źródłem danych, 

lub bezpośrednio zainteresowanego 

państwa członkowskiego. Decyzja 

Europejskiego Inspektora Ochrony 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, 

ma prawo wnieść skargę do 

Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie 

przez Eurojust jej danych osobowych nie 

jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem. 
Jeżeli skarga wniesiona na podstawie art. 

32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 

przez osobę, której dane dotyczą, ma 

związek z decyzją, o której mowa w art. 32 

lub 33, Europejski Inspektor Ochrony 

Danych zasięga opinii krajowych organów 
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Danych, która może obejmować nawet 

odmowę przekazania jakichkolwiek 

informacji, jest podejmowana w ścisłej 

współpracy z krajowym organem 

nadzorczym lub właściwym organem 

sądowym. 

nadzorczych lub właściwego organu 

sądowego w państwie członkowskim, które 

było źródłem danych, lub bezpośrednio 

zainteresowanego państwa 

członkowskiego. Decyzja Europejskiego 

Inspektora Ochrony Danych, która może 

obejmować nawet odmowę przekazania 

jakichkolwiek informacji, jest 

podejmowana w ścisłej współpracy z 

krajowym organem nadzorczym lub 

właściwym organem sądowym. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do celów określonych w ust. 1 i 2 

Eurojust może dokonywać uzgodnień 

roboczych z podmiotami, o których mowa 

w ust. 1. Uzgodnienia te nie stanowią 

podstawy do umożliwienia wymiany 

danych osobowych i nie są wiążące dla 

Unii ani jej państw członkowskich. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) można założyć przedmiotową 

zgodę, ponieważ dane państwo 

członkowskie nie ograniczyło wyraźnie 

możliwości dalszego przekazywania 

danych; or 

skreśla się 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przedstawiciele punktów 

kontaktowych europejskiej sieci sądowej 

mogą być zapraszani w poszczególnych 

przypadkach na posiedzenia Eurojustu.  

c) przedstawiciele punktów 

kontaktowych europejskiej sieci sądowej 

mogą być zapraszani w poszczególnych 

przypadkach na posiedzenia Eurojustu bez 

prawa głosu. 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie roli punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Europol i Eurojust mogą zawrzeć 

uzgodnienie robocze zapewniające – na 

zasadzie wzajemności i w zakresie ich 

odpowiednich uprawnień – możliwość 

wyszukania, a także dostęp do wszelkich 

informacji, które zostały dostarczone w 

celu wykonania ich zadań zgodnie z art. 2 

i 4 niniejszego rozporządzenia. 

Uzgodnienia te obowiązują z 

zastrzeżeniem prawa państw 

członkowskich, organów Unii, państw 

trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych do wskazania 

ograniczeń dotyczących dostępu do takich 

danych i wykorzystywania ich oraz są 

zgodne z gwarancjami ochrony danych 

przewidzianymi w niniejszym 

rozporządzeniu.  

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Eurojust bez zbędnej zwłoki 

zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie 

pochodzącym od Prokuratury Europejskiej 

i w stosownych przypadkach rozpatruje 

takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od 

organu krajowego właściwego w zakresie 

współpracy wymiarów sprawiedliwości. 

2. Eurojust bez zbędnej zwłoki 

zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie 

pochodzącym od Prokuratury Europejskiej 

i rozpatruje takie wnioski, jak gdyby 

otrzymał je od organu krajowego 

właściwego w zakresie współpracy 

wymiarów sprawiedliwości. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Frontex wspomaga pracę 

Eurojustu, w tym poprzez przekazywanie 

informacji przetwarzanych zgodnie z jego 

mandatem i zadaniami wynikającymi z 

rozporządzenia (UE) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1aRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z 

dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

863/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 

2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE 

(Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 55a 
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 Opinie w sprawie proponowanych aktów 

ustawodawczych 

 Komisja i zainteresowane państwa 

członkowskie mogą zwrócić się do 

Eurojustu o wydanie opinii w sprawie 

wszystkich wniosków dotyczących aktów 

ustawodawczych, o których mowa w 

art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka przytacza postanowienie art. 32 ust. 3 decyzji Rady 2002/187/WSiSW, 

zmienionej w 2008 r., którego z niezrozumiałych względów nie zawarto w niniejszym wniosku 

Komisji. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Eurojust przekazuje sprawozdanie 

roczne Parlamentowi Europejskiemu, który 

może przedstawić swoje uwagi i wnioski. 

1. Eurojust przekazuje sprawozdanie 

roczne Parlamentowi Europejskiemu i 

parlamentom narodowym, które mogą 

przedstawić swoje uwagi i wnioski. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przewodniczący kolegium 

występuje przed Parlamentem 

Europejskim na jego wniosek w celu 

omówienia spraw związanych z 

Eurojustem, a w szczególności w celu 

przedstawienia sprawozdań rocznych, 

uwzględniając obowiązek zachowania 

dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi 

się bezpośrednio ani pośrednio do 

konkretnych działań podejmowanych w 

odniesieniu do określonych spraw 

2. Przed objęciem urzędu nowo 

wybrany przewodniczący kolegium jest 

proszony o złożenie oświadczenia przed 

właściwą komisją lub właściwymi 

komisjami Parlamentu Europejskiego 

oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania 

członków tych komisji. 
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operacyjnych. 

 W trakcie swojej kadencji przewodniczący 

kolegium występuje przed Parlamentem 

Europejskim na jego wniosek w celu 

omówienia spraw związanych z 

Eurojustem, a w szczególności w celu 

przedstawienia sprawozdań rocznych, 

uwzględniając obowiązek zachowania 

dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi 

się bezpośrednio ani pośrednio do 

konkretnych działań podejmowanych w 

odniesieniu do określonych spraw 

operacyjnych. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz innych obowiązków w 

zakresie informowania i konsultowania 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

Eurojust przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu do celów informacyjnych: 

3. Oprócz innych obowiązków w 

zakresie informowania i konsultowania 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

Eurojust przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu i parlamentom narodowym 

do celów informacyjnych: 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Eurojust przekazuje sprawozdanie 

roczne parlamentom narodowym. 

Eurojust przekazuje parlamentom 

narodowym również dokumenty, o których 

mowa w ust. 3. 

skreśla się 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Obowiązek zachowania poufności 

stosuje się do wszystkich informacji 

otrzymanych przez Eurojust, chyba że 

informacje te zostały już podane do 

wiadomości publicznej lub są dostępne 

publicznie. 

4. Obowiązek zachowania poufności 

stosuje się do wszystkich informacji 

otrzymanych lub przekazanych przez 

Eurojust, chyba że informacje te zostały 

już podane do wiadomości publicznej lub 

są dostępne publicznie. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67 – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uchylenie  Uchylenia i zmiany 

(Patrz: poprawka do art. 67 ust. 3a i 3b.) 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 2a. Artykuł 10 ust. 3 decyzji ramowej 

2009/948/WSiSW otrzymuje brzmienie: 

�„3. W trakcie bezpośrednich 

konsultacji właściwe organy w nie 

zaangażowane odpowiadają – jeśli to 

możliwe – na wnioski o informacje innych 

właściwych organów zaangażowanych w 

konsultacje. Jeżeli jednak właściwy organ 

otrzyma od innego właściwego organu 

wniosek o określone informacje, ale 

informacje te mogłyby naruszyć 

zasadnicze interesy związane z 

bezpieczeństwem narodowym lub zagrozić 

bezpieczeństwu osób fizycznych, nie musi 

dostarczać tych informacji. 

�„3. W trakcie bezpośrednich 

konsultacji właściwe zaangażowane 

organy odpowiadają na wnioski o 

udzielenie informacji pochodzące od 
innych właściwych organów, również 

zaangażowanych w konsultacje.” 
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(Patrz: poprawka do tytułu art. 67) 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka do decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie 

rozstrzygania takich konfliktów uzupełnia poprawki do art. 21 i 23 niniejszego wniosku oraz 

ma na celu wyeliminowanie wyjątków, które mogłyby szkodzić wymianie przydatnych 

informacji. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67 – ustęp 2 b (nowy) 

 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 2b. Artykuł 12 ust. 2 decyzji ramowej 

2009/948/WSiSW otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wypracowanie porozumienia 

na mocy art. 10 okazało się niemożliwe i 

jeżeli na mocy art. 4 ust. 1 decyzji w 

sprawie Eurojustu organem właściwym do 

podjęcia działań jest Eurojust, 

którykolwiek z właściwych organów 

zainteresowanych państw członkowskich 
w stosownych przypadkach kieruje sprawę 

do Eurojustu. ” 

„2. Jeżeli nie było możliwe osiągnięcie 

porozumienia zgodnie z art. 10, sprawa 

zostaje skierowana do Eurojustu przez 

zainteresowane państwa członkowskie za 

pośrednictwem ich odpowiednich 

przedstawicieli krajowych, w przypadku 

gdy Eurojust jest właściwy dla sprawy, na 

podstawie art. 3 rozporządzenia w sprawie 

Eurojustu.” 

(Patrz: poprawka do tytułu art. 67) 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka do decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie 

rozstrzygania takich konfliktów uzupełnia poprawki do art. 4 ust. 4 i 5 niniejszego wniosku 

oraz ma na celu wprowadzenie obowiązku przekazywania do Eurojustu spraw dotyczących 

konfliktu jurysdykcji zgodnie z art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE i bardziej spójnie z rolą 

przedstawicieli krajowych. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– rozbój w formie zorganizowanej; – rozbój i kradzieże w formie 

zorganizowanej; 
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