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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA

Procedura i źródła

Decyzja ramowa z 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) jest 
pierwszym instrumentem wzajemnego uznawania w dziedzinie prawa karnego UE, a zatem 
instrumentem związanym z największym doświadczeniem w zakresie wzajemnego 
uznawania. Opiera się na art. 31 lit. a) i b) oraz art. 34 ust. 2 lit. b) dawnego TUE 
i zaproponowała ją Komisja w ramach dawnego trzeciego filaru. Państwa członkowskie były 
zobowiązane do jej transpozycji do dnia 31 grudnia 2003 r. Państwa członkowskie mają więc 
16-letnie doświadczenie w stosowaniu wspomnianego instrumentu. Wszystkie państwa 
członkowskie uczestniczą w instrumencie. Niniejsze sprawozdanie stanowi okazję do oceny, 
w jaki sposób mechanizm ustanowiony decyzją ramową 2002/584/WSiSW był stosowany 
w zainteresowanych państwach członkowskich.
 
Jak stwierdzono powyżej, instrument ten opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania, co 
oznacza, że europejskie nakazy aresztowania wydane w jednym państwie członkowskim 
muszą być bezpośrednio uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim, 
z wyjątkiem niektórych szczególnych przypadków. 

Sprawozdanie obejmie także:

 przeszkody napotkane podczas wdrażania na szczeblu państw członkowskich;

 powiązania z instrumentami uzupełniającymi;

 wyzwania związane z różnorodnością środków, które państwa członkowskie mogą 
stosować w celu wykonania europejskich nakazów aresztowania;

 wpływ instrumentu, jeśli chodzi o ochronę praw podstawowych;

 zalecenia na temat tego, jak przezwyciężyć różnorodne wyzwania napotkane w trakcie 
wdrażania.

Sprawozdawca zebrał informacje i wykorzystał m.in. następujące źródła:

 szeroko zakrojoną wymianę poglądów z zainteresowanymi stronami na posiedzeniu 
Komisji LIBE w dniu 20 lutego 2020 r.;

 ocenę skutków ex post opracowaną przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
(EPRS), opublikowaną w czerwcu 2020 r.;

 wymianę informacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak Komisja 
Europejska, Eurojust, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, pracownicy 
naukowi (w tym sprawozdanie PE z 2016 r. w sprawie ENA) i praktycy korzystający 
z tego instrumentu; 

– sprawozdanie Komisji z wdrażania z dnia 2 lipca 2020 r.
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Ogólny przegląd wdrażania ENA

Od wejścia w życie w 2004 r. decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie ENA istnieje 
znaczna ilość zgromadzonych danych, chociaż czasami pojawia się problem z ich spójnością 
i prawidłowym zrozumieniem, na przykład rozbieżność statystyczna między wydanymi 
a wykonanymi europejskimi nakazami aresztowania, wskutek której proste odczytanie danych 
liczbowych prowadziłaby do błędnego wrażenia, że stopień zgodności z przepisami jest niski. 
Komisja wyjaśniła, że tak nie jest. Ponadto istnieje wiele wyroków krajowych i wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości, w których dodatkowo wyjaśniono niektóre kwestie i wskazano 
potrzebę ewentualnych ulepszeń lub konsolidacji. Również praktycy i organy UE takie jak 
Eurojust zgromadzili znaczną ilość wiedzy eksperckiej, np. Eurojust opublikował nawet 
przegląd orzecznictwa TSUE w zakresie ENA. Kwestię tę w istotnym stopniu 
przeanalizowały także organizacje pozarządowe, np. Fair Trials International, Rada Izb 
Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej w sprawozdaniu z 2016 r. 
i inne.

Na podstawie takich danych wejściowych można stwierdzić, że zasadniczo ENA funkcjonuje 
w zadowalający sposób. Ze stosowania instrumentów wynika jednak, że w niektórych 
obszarach potrzebne jest dalsze doprecyzowanie. Dotyczy to następujących zagadnień:

– definicji ne bis in idem; w przeszłości TSUE jasno określił problem obligatoryjnej 
odmowy uznania na podstawie zasady ne bis in idem określonej w art. 3 pkt 2 decyzji 
w sprawie ENA, wymagający sprecyzowania kwestii „tych samych czynów” 
i „wykonania orzeczonej kary”;

– kwestii kilku europejskich nakazów aresztowania z różnych państw członkowskich 
i ich kolejności;

– kwestii proporcjonalności – wydawania europejskich nakazów aresztowania 
w odniesieniu do drobnych przestępstw w niektórych państwach członkowskich; 
kwestię tę poruszono w podręczniku dotyczącym ENA;

– kwestii dodatkowych podstaw odmowy uznania nieprzewidzianych wyraźnie 
w decyzji ramowej w sprawie ENA i odnoszących się do praw podstawowych, takich 
jak warunki panujące w więzieniach lub niezawisłość sądownictwa; TSUE wyjaśnił, 
że art. 3 EKPC (art. 4 Karty) ma w pełni zastosowanie w odniesieniu do warunków 
panujących w więzieniach, jak również pewnych podstawowych gwarancji rzetelnego 
procesu sądowego, takich jak niezawisłość i bezstronność sądownictwa, w związku 
z czym TSUE stosował mniej rygorystyczną normę oceny (a nie rażącą odmowę 
ochrony prawnej przywoływaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka);

– kwestii związanych z definicją organu sądowego – TSUE wyjaśnił, że organami 
wydającymi nakaz mogą być wyłącznie niezależni prokuratorzy i sędziowie; w tym 
względzie Eurojust przygotował przewodnik na potrzeby wykładni różnych krajowych 
systemów prokuratorskich;

– kwestii podwójnej odpowiedzialności karnej w odniesieniu do oceny przestępstw 
spoza wykazu 32 przestępstw, w przypadku których nie obowiązuje wymóg 
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weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności karnej;

– kwestii spójności z innymi instrumentami dotyczącymi praw podejrzanego, takimi jak: 
dyrektywa w sprawie tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu 
karnym, dyrektywa w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym oraz 
dyrektywa w sprawie dostępu do adwokata, a także z innymi instrumentami 
wzajemnego uznawania, takimi jak decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 
27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków 
skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na 
pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej – lub 
dyrektywa 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego;

– kwestii wspólnego rozumienia pewnych pojęć związanych z ENA, takich jak jego 
wspólne rozumienie w trakcie postępowania karnego (oraz pojęcia „gotowy do 
przekazania sądowi w celu rozpoczęcia procesu”), kwestii przestępstw akcesoryjnych, 
terminów i wymogów w odniesieniu do powiadomień itp.

Główne ustalenie i zalecenie sprawozdawcy

W związku z powyższym sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

a. Kwestie ogólne

Z dostępnych danych statystycznych wynika, że system ENA jest sukcesem, a istniejące 
ograniczone problemy nie podważają tego faktu. Jednym z głównych elementów wartości 
dodanej jest stosowanie tego systemu do wszystkich państw członkowskich UE; w związku 
z tym we wszelkich poprawkach i ulepszeniach należy uwzględniać tę kwestię i opierać się na 
niej.

b. Wcześniejsze kwestie prawne oraz rola TSUE i innych narzędzi prawa miękkiego

Wiele nierozstrzygniętych kwestii prawnych można by rozwiązać w ramach współpracy 
między sądami krajowymi a TSUE w drodze pytań prejudycjalnych; na tej podstawie udzielono 
odpowiedzi w sprawie definicji „wydającego nakaz organu sądowego” (sądy i niezależni 
prokuratorzy); podkreślono zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania w kontekście 
warunków panujących w więzieniach, a także znaczenie niezależności krajowych systemów 
sądowych; wyjaśniono zasadę ne bis in idem, jak również związek z innymi instrumentami 
(dotyczącymi uznawania wyroków pozbawienia wolności) itp. Ponadto w przeszłości można 
było wyjaśniać kwestie za pomocą środków prawa miękkiego, takich jak: podręczniki 
dotyczące ENA, ogłoszenia informacyjne Eurojustu, szkolenie sędziów i ekspertów.

c. Podwójna odpowiedzialność karna i dalszy rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
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i sprawiedliwości

Podwójna odpowiedzialność karna stanowiła problem w niektórych przypadkach głównie pod 
względem odmiennej interpretacji zakresu weryfikacji oraz kwestii kategorii 32 przestępstw, 
w odniesieniu do których weryfikacji nie należy przeprowadzać; wydaje się, że konieczne jest 
wyjaśnienie w tym względzie pewnych zagadnień praktycznych i sądowych. W związku z tym, 
biorąc pod uwagę dalszą integrację, należy rozważyć ewentualne rozszerzenie wykazu 32 
przestępstw (np. o przestępstwa z nienawiści lub przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu i integralności konstytucyjnej państw członkowskich) lub nawet przyjęcie innego 
podejścia w decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania w kwestii tzw. 
„wykazu negatywnego”, który przewidziano w art. 27–28 pierwotnego wniosku Komisji 
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (COM(2001) 522 final). W przepisach tych 
Komisja stwierdziła: „Na podstawie art. 27 każde państwo członkowskie może sporządzić 
wykaz czynów, w odniesieniu do których z góry deklaruje odmowę wykonania europejskiego 
nakazu aresztowania (system »wykazu negatywnego«). Wykaz ten może obejmować czyny, 
które nie stanowią przestępstw w państwie członkowskim sporządzającym wykaz, lecz które 
są przestępstwami w innych państwach członkowskich. Typowymi czynami, które mogą 
znaleźć się w tym wykazie, są przestępstwa, które na przestrzeni lat przestały być karalne 
(aborcja, używanie środków odurzających, eutanazja itp.). Dekryminalizacja w tych 
przypadkach może być postrzegana jako wynik demokratycznej debaty w państwie, które 
wskutek tego nie zgadza się już na współpracę z innymi państwami, które nadal uznają te czyny 
za przestępstwo. Wykaz obejmie również bardziej ogólne aspekty odpowiedzialności karnej 
takie jak minimalny wiek odpowiedzialności. Wykaz przestępstw przewidziany w niniejszym 
artykule musi zostać przekazany Sekretariatowi Generalnemu Rady i Komisji oraz 
opublikowany. Od opublikowania wykazu muszą jednak upłynąć co najmniej trzy miesiące 
zanim państwo członkowskie będzie mogło powołać się na określone w nim wyjątki”.

d. Spójność

Sprawozdawca uważa, że jednym z głównych problemów jest spójność stosowania. 
Problemem często nie jest decyzja ramowa w sprawie ENA jako taka, lecz głównie odmienne 
rozumienie niektórych pojęć oraz konieczność udzielenia przez Komisję pewnych wskazówek 
i w razie potrzeby wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w celu zapewnienia wspólnego porozumienia.

W tym względzie ważne jest, by istniała jasna spójna wizja unijnego prawa karnego 
i wzajemnego uznawania w dziedzinie prawa karnego, z uwzględnieniem również istniejącego 
poziomu harmonizacji praw procesowych i podstawowych w prawie karnym. Taka spójna 
wizja wymaga, aby takie samo rozwiązanie było stosowane w różnych instrumentach 
wzajemnego uznawania, podczas gdy mozaika wynikająca ze stosowania różnych zasad ani nie 
jest dobrym prawodawstwem, ani nie jest pomocna praktykom, na przykład stosowanie 
powodów obligatoryjnej i fakultatywnej odmowy uznania określonych w decyzji ramowej 
w sprawie ENA, ale tylko powodów fakultatywnej odmowy określonych w innych 
instrumentach, systematyczne stosowanie i zdefiniowanie podstawy odmowy uznania 
związanej z prawami podstawowymi oraz tego samego katalogu powodów odmowy uznania 
itp. 
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Zidentyfikowane problemy ze spójnością należy rozwiązać za pomocą środków praktycznych 
(szkolenie praktyków), prawa miękkiego (podręczniki i zalecenia), ewentualnie bardzo 
konkretnie ukierunkowanych przepisów (definicja organu sądowego, ne bis in idem, praw 
podstawowych itp.) oraz przepisów uzupełniających (tymczasowe aresztowanie). W 
perspektywie średnio- i długoterminowej należy ustanowić również unijny kodeks 
postępowania karnego.

e. Szkolenie

Szkolenie jest jednym z głównych elementów odpowiedniego stosowania ENA. W ostatnich 
latach platformy takie jak EJTN, współfinansowane przez Komisję, wprowadziły specjalne 
szkolenia dla sędziów i prokuratorów na temat unijnych instrumentów wzajemnego uznawania 
oraz szkolenia językowe. Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie i szkoły sądownictwa 
regularnie uczestniczą w takich szkoleniach. W związku z tym należy rozważyć utworzenie 
dodatkowej platformy unijnej, obejmującej wszystkie państwa członkowskie UE, która miałaby 
na celu wymianę informacji i uczenie się, w tym przegląd orzecznictwa poszczególnych państw 
w sprawie ENA.

f. Harmonizacja praw i gwarancji procesowych oraz wzajemne zaufanie

Często problemem nie jest decyzja ramowa w sprawie ENA, lecz brak wzajemnego zaufania 
ze względu na brak harmonizacji niektórych wspólnych podstawowych praw procesowych 
i norm proceduralnych. Pewnym osiągnięciem było sześć dyrektyw w sprawie praw 
procesowych osób podejrzanych, dyrektywa w sprawie praw ofiar oraz harmonizacja 
przepisów dotyczących niektórych przestępstw na podstawie art. 83 ust. 1 TFUE. W 
pierwszej kolejności należy jednak ocenić przepisy uzupełniające w dziedzinie 
dopuszczalności dowodu (znaczenie wspólnych norm w odniesieniu do prawomocnych 
orzeczeń i ich wzajemnego uznawania), a tym bardziej dotyczące tymczasowego 
aresztowania. W odniesieniu do warunków panujących w więzieniach na etapie 
tymczasowego aresztowania istnieje podstawa prawna określona w art. 82 ust. 2 TFUE. 
Celem takich norm powinny być możliwie najwyższe standardy, a nie najniższy wspólny 
mianownik. Należy unikać, jak miało to miejsce w przeszłości w niektórych dyrektywach, 
ustanowienia nieprecyzyjnych wyjątków skłaniających państwa członkowskie do stosowania 
ich w szeroki sposób (na przykład ograniczenia prawa do adwokata na etapie postępowania 
przygotowawczego). W tym względzie Komisja powinna w trybie pilnym ostrzec państwa 
członkowskie, które nie transponowały wspólnych norm, i w razie potrzeby wszcząć 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Tylko pełne 
przestrzeganie wspólnie uzgodnionych norm może sprzyjać wzajemnemu zaufaniu.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób 
między państwami członkowskimi
(2019/2207(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 82 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między 
państwami członkowskimi1,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. 
zmieniającą decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 
2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającą prawa 
procesowe osób oraz ułatwiającą stosowanie zasady wzajemnego uznawania do 
orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie2,

– uwzględniając sprawozdania Komisji w sprawie wdrażania europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi 
(COM(2005) 63 i SEC(2005) 267, COM(2006) 8 i SEC(2006) 79, COM(2007) 407 
i SEC(2007) 979, COM(2011) 175 i SEC(2011) 430),

– uwzględniając zmienioną wersję podręcznika „Jak wydawać i wykonywać Europejski 
Nakaz Aresztowania”,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie warunków 
panujących w zakładach karnych w UE3 oraz z dnia 27 lutego 2014 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu europejskiego nakazu aresztowania4,

– uwzględniając harmonogram działań Rady z 2009 r. mających na celu umocnienie praw 
procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym5,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia 
pisemnego w postępowaniu karnym6,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 

1 Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 24.
3 Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 82.
4 Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 135.
5 Dz.U. C 295 z 4.12.2009, s. 3.
6 Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1.
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2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym7,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 
22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie 
prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 
porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia 
wolności8,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych 
i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek 
w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania9,

– uwzględniając sporządzoną przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
europejską ocenę wdrożenia z czerwca 2020 r. dotyczącą europejskiego nakazu 
aresztowania,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2020 r. z wdrażania decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 
i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (COM(2020) 270),

– uwzględniając ocenę europejskiej wartości dodanej dotyczącą europejskiego nakazu 
aresztowania ukończoną w styczniu 2014 r. na wniosek EPRS,

– uwzględniając sprawozdanie końcowe Rady z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące czwartej 
rundy wzajemnych ocen pod kątem praktycznego stosowania europejskiego nakazu 
aresztowania oraz właściwych procedur wydawania osób między państwami 
członkowskimi, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 26 września 2019 r. z wdrażania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie 
prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby 
trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi 
i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (COM(2019) 560), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzajemnego 
uznawania w sprawach karnych – „Propagowanie wzajemnego uznawania orzeczeń 
poprzez zwiększanie wzajemnego zaufania”10, 

– uwzględniając Strategię UE w zakresie praw ofiar (2020–2025) (COM(2020) 258),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 

7 Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1.
8 Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1.
9 Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1.
10 Dz.U. C 449 z 13.12.2018, s. 6.
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Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)11,

– uwzględniając Protokół fakultatywny z 2002 r. do Konwencji ONZ w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu oraz art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. dotyczącej procedury udzielania zgody na 
sporządzanie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że ENA jest uproszczoną i przyspieszoną sądową procedurą 
wydawania osób, która od czasu wprowadzenia jest sztandarowym i najczęściej 
stosowanym instrumentem wzajemnego uznawania w sprawach karnych;

B. mając na uwadze, że ENA jest sukcesem i doprowadził do zastąpienia ekstradycji 
przekazaniem; mając na uwadze, że czas przekazania, w przypadku gdy dana osoba nie 
wyraża zgody na jej przekazanie, uległ skróceniu średnio do 40 dni;

C. mając na uwadze, że współpraca wymiarów sprawiedliwości w UE w sprawach karnych 
opiera się na wzajemnym uznawaniu wprowadzonym przez Radę Europejską 
w Tampere w 1999 r.; mając na uwadze, że Traktat z Lizbony znacząco zmienił 
prerogatywy UE i zapewnił wyraźną podstawę prawną w art. 82 TFUE;

D. mając na uwadze, że wzajemne uznawanie nie jest zjawiskiem nowym, lecz rozwinięto 
je w obszarze swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału (logika wyroku 
w sprawie Cassis de Dijon);

E. mając na uwadze, że wzajemne uznawanie oznacza bezpośrednie uznawanie orzeczeń 
sądowych wydanych w innych państwach członkowskich, a odmowa uznania stanowi 
wyjątek; mając na uwadze, że wiąże się to również ze współpracą między właściwymi 
organami sądowymi;

F. mając na uwadze, że wzajemne uznawanie jest konsekwencją wzajemnego zaufania 
opartego na wspólnym rozumieniu praworządności i praw podstawowych; mając na 
uwadze, że wzmocnienie zaufania ma kluczowe znaczenie dla sprawnego stosowania 
ENA;

G. mając na uwadze, że ENA stanowi podstawę ustanowienia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości; mając na uwadze, że jego nieprawidłowe stosowanie 
może mieć katastrofalne skutki dla funkcjonowania strefy Schengen;

H. mając na uwadze, że Unia równości, która chroni, musi zapewniać ochronę wszystkim 
ofiarom przestępstw12;

11 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138.
12 Strategia UE w zakresie praw ofiar (2020–2025).
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I. mając na uwadze, że TSUE wyjaśnił większość kwestii związanych ze stosowaniem 
ENA, takich jak: zasada ne bis in idem13, organ sądowy14, nadrzędność i harmonizacja 
na szczeblu UE15, niezawisłość sądownictwa16, prawa podstawowe17, podwójna 
odpowiedzialność karna18 i ekstradycja obywateli UE do państw trzecich19;

J. mając na uwadze, że podwójna odpowiedzialność karna jest pojęciem związanym 
z ekstradycją międzynarodową i jest w niewielkim stopniu zgodna z wzajemnym 
uznawaniem; mając na uwadze, że wykaz przestępstw, w przypadku których nie 
obowiązuje wymóg weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności karnej, należy 
poddać ponownej ocenie; mając na uwadze, że w pierwotnym wniosku Komisja dążyła 
do ustanowienia wyczerpującego wykazu czynów, w przypadku których można 
odmówić wydawania osób („wykaz negatywny”);

K. mając na uwadze, że wzajemne uznawanie wymaga harmonizacji prawa karnego 
materialnego i postępowania karnego; mając na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku lat 
poczyniono postępy, takie jak przyjęcie sześciu dyrektyw w sprawie praw procesowych, 
dyrektywy 2012/29/UE w sprawie praw ofiar20 oraz harmonizacja przepisów 
dotyczących niektórych przestępstw;

L. mając na uwadze, że istnieją problemy z niektórymi przepisami dyrektywy 2013/48/UE 
w sprawie prawa dostępu do adwokata oraz ENA;

M. mając na uwadze, że niektóre kwestie związane z ENA wyjaśniono w innych 
instrumentach, takich jak dyrektywa 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego21 oraz rozporządzenie (UE) nr 1805/2018 w sprawie wzajemnego 
uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty22;

N. mając na uwadze, że wzajemne uznawanie wymaga wyszkolenia praktyków w zakresie 
prawa UE; 

O. mając na uwadze, że ułatwienia i koordynacja ze strony Eurojustu okazały się 
użytecznym narzędziem wzajemnego uznawania; mając na uwadze, że mandat 
Eurojustu jest niezależny od Prokuratury Europejskiej;

P. mając na uwadze, że porównania danych wskazują na tendencję wzrostową pod 
względem liczby europejskich nakazów aresztowania;

Q. mając na uwadze, że zharmonizowane wdrażanie ENA uniemożliwi wybór sądu ze 

13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; sprawy połączone C-508/18 
i C-82/19 PPU, OG i PI.
15 C-399/11, Melloni, lub C-42/17, M.A.S. i M.B.
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Sprawy połączone C-404/15 i C-659/15 PPU, Aranyosi i Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, wyrok z dnia 6 września 2016 r.; C-191/16, Pisciotti, wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r.; 
C-247/17, Raugevicius, wyrok z dnia 13 listopada 2018 r., i C-897/19 PPU, Ruska Federacija, wyrok Trybunału 
(wielka izba) z dnia 2 kwietnia 2020 r. itd.
20 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57. 
21 Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1.
22 Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 1.



PE655.688v01-00 12/15 PR\1210320PL.docx

PL

względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum shopping);

Ogólna ocena wdrażania ENA

1. zwraca uwagę, że ENA jest ważnym osiągnięciem oraz skutecznym i niezbędnym 
instrumentem; stwierdza, że ENA znacznie poprawił współpracę w zakresie wydawania 
osób;

2. zwraca uwagę na istnienie szczególnych problemów; uważa, że nie podają one 
w wątpliwość systemu;

3. zauważa, że problemy te dotyczą warunków panujących w więzieniach, 
proporcjonalności, wykonywania kar pozbawienia wolności23, terminów24 i orzeczeń 
wydanych zaocznie; przyznaje, że w niektórych przypadkach podniesiono kwestię 
podwójnej odpowiedzialności karnej25;

4. zauważa, że problemy rozwiązano dzięki połączeniu prawa miękkiego (podręcznik 
dotyczący ENA), wzajemnych ocen, pomocy Eurojustu, orzecznictwa TSUE 
i przepisów uzupełniających (decyzja ramowa 2009/299/WSiSW i dyrektywa 
2013/48/UE);

5. zwraca uwagę, że należy ulepszyć ENA, ponieważ stosują go wszystkie państwa 
członkowskie;

6. zauważa, że Traktaty (Protokoły 21 i 22) nadają szczególny status dwóm państwom 
członkowskim – Irlandia dysponuje klauzulą opt-in, a Dania nie jest związana unijnym 
prawem karnym; podkreśla znaczenie zapewnienia spójności w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

7. podkreśla, że ENA nie powinien być nadużywany w przypadku drobnych przestępstw; 
wzywa do stosowania mniej inwazyjnych instrumentów prawnych; zwraca uwagę, że 
organy wydające nakaz powinny przeprowadzać kontrole proporcjonalności;

8. podkreśla, że według TSUE odmowa wykonania ENA stanowi wyjątek od zasady 
wzajemnego uznawania i musi być interpretowana w sposób ścisły26;

Zalecenia mające na celu poprawę funkcjonowania ENA

9. wzywa Komisję do dostarczenia zrozumiałych danych, ponieważ istniejące dane są 
mylące i mogą stwarzać fałszywe wrażenie (nie)skuteczności europejskich nakazów 
aresztowania; wzywa państwa członkowskie do gromadzenia i przekazywania danych 
Komisji;

10. zwraca uwagę, że weryfikacja pod kątem podwójnej odpowiedzialności karnej 
ogranicza wzajemne uznawanie i – zdaniem TSUE – musi być interpretowana w sposób 
zawężający; zauważa, że w idealnych warunkach wzajemne uznawanie powinno 

23 TSUE, C-579/15, Popławski.
24 TSUE, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Zgodnie z C-289/15, Grundza, gdzie przywołano decyzję ramową Rady 2008/909/WSiSW.
26 Zobacz np. sprawa C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
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funkcjonować automatycznie27;

11. wzywa Komisję do przeanalizowania wspólnych definicji przestępstw stosowanych 
w państwach członkowskich oraz do oceny możliwości rozszerzenia wykazu 
przestępstw, które nie wymagają weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności 
karnej; podkreśla znaczenie oceny uwzględnienia dodatkowych przestępstw, takich jak: 
konkretne przestępstwa przeciwko środowisku (np. przestępstwa związane 
z zanieczyszczeniem pochodzącym ze statków), przestępstwa z nienawiści, 
wykorzystywanie seksualne, przestępstwa popełnione za pomocą środków cyfrowych 
takie jak kradzież tożsamości, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 
i integralności konstytucyjnej państw członkowskich, zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie 
przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne; 

12. wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości obniżenia progu trzech lat 
określonego w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA w odniesieniu do 
niektórych przestępstw, takich jak: handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci 
oraz pornografia dziecięca; 

13. wzywa Komisję do ocenienia, biorąc pod uwagę dalszą integrację, możliwości 
ustanowienia wyczerpującego wykazu czynów, w przypadku których można odmówić 
wydawania osób („wykaz negatywny”), zamiast wykazu 32 przestępstw; 

14. wzywa Komisję do wyjaśnienia pojęć „przestępstwo akcesoryjne” lub „przestępstwo 
powiązane”; 

15. podkreśla znaczenie dokładniejszego określenia obowiązków i kompetencji organów 
zaangażowanych w procedury związane z ENA oraz zapewnienia, by organy te były 
wyspecjalizowane i posiadały praktyczne doświadczenie; potwierdza, że szeroki 
margines swobody organu wykonującego nakaz jest w niewielkim stopniu zgodny 
z wzajemnym uznawaniem; uważa, że swoboda uznania powinna być ograniczona 
w przypadkach podwójnej odpowiedzialności karnej; 

16. wzywa Komisję do dalszej oceny transpozycji ENA i innych instrumentów współpracy 
sądowej oraz do wszczęcia w razie potrzeby postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; 

17. wzywa państwa członkowskie do terminowego i właściwego wdrażania ENA 
i alternatywnych instrumentów prawnych w sprawach karnych; 

18. zwraca uwagę na niepokojące sprawozdanie Komisji z wdrażania dyrektywy 
2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania; wzywa Komisję do kontynuowania oceny 
przestrzegania dyrektywy przez państwa członkowskie oraz do zastosowania 
odpowiednich środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami tej dyrektywy; 

19. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia elastyczności pod względem systemów 
językowych w odniesieniu do ENA; 

27 Zobacz np. komunikat Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wzajemnego uznawania prawomocnych 
orzeczeń w sprawach karnych (COM(2000) 495).
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20. wzywa Komisję do zapewnienia jednolitego stosowania i skutecznego monitorowania 
terminów; 

21. wzywa Komisję do zapewnienia Eurojustowi i Europejskiej Sieci Sądowej 
wystarczających środków finansowych na potrzeby ułatwiania i koordynowania ENA; 
zauważa, że plany budżetowe Komisji dotyczące Eurojustu doprowadziłyby do 
stagnacji w finansowaniu pomimo zwiększonego obciążenia pracą; 

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych na szkolenie praktyków zajmujących się ENA, w tym funkcjonariuszy 
policji, prokuratorów, kadr wymiaru sprawiedliwości i obrońców; zwraca uwagę na 
wartość programów EJTN, takich jak symulacje dotyczące ENA i szkolenia językowe; 

23. wzywa Komisję do uruchomienia platformy szkoleniowej dla ekspertów i praktyków 
poświęconej instrumentom wzajemnego uznawania, w tym ENA; potwierdza, że 
platforma ta powinna zapewnić im wiedzę na temat bliskich związków między 
instrumentami, w tym wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń;

24. zauważa, że współpracę między organami, w tym przestrzeganie praw podstawowych, 
można poprawić dzięki wykorzystaniu technologii i cyfryzacji; wnosi o utworzenie 
scentralizowanej bazy danych dotyczących stosowania ENA na szczeblu krajowym 
(podobnie jak w przypadku innych obszarów prawa UE)28;

25. wzywa Komisję do uwzględnienia opinii parlamentów narodowych zgodnie 
z Protokołem 2, ponieważ ich udział zapewnia demokratyczną kontrolę prawa karnego 
UE;

Zalecenia dotyczące praw podstawowych

26. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania zobowiązań wynikających z art. 2 TUE 
(dotyczących godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości);

27. zauważa, że chociaż art. 7 ust. 1 TUE może mieć wpływ na wzajemne uznawanie, 
zdaniem TSUE organ wykonujący nakaz musi w każdym konkretnym przypadku 
ocenić, czy istnieją istotne podstawy, by sądzić, że po wydaniu dana osoba będzie 
narażona na ryzyko naruszenia jej praw podstawowych; podkreśla, że uruchomienie 
art. 7 ust. 1 TUE nie oznacza automatycznej odmowy uznania;

28. ponownie podkreśla znaczenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, państwa 
prawnego i praw podstawowych w formie porozumienia międzyinstytucjonalnego 
obejmującego coroczny niezależny i oparty na dowodach przegląd mający na celu 
ocenę przestrzegania art. 2 TUE przez wszystkie państwa członkowskie UE, a także 
zalecenia dla poszczególnych krajów;

29. wzywa Komisję do wydania instrumentów uzupełniających dotyczących praw 
procesowych, takich jak dopuszczalność i warunki panujące w areszcie tymczasowym, 
spełniających lub przekraczających standardy Rady Europy, w tym ograniczeń czasu 

28 Zobacz sporządzona przez EPRS europejska ocena wdrożenia z czerwca 2020 r. dotycząca europejskiego 
nakazu aresztowania. 
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trwania aresztu tymczasowego; stwierdza, że Komisja powinna dążyć do zapewnienia 
najwyższych standardów;

30. wzywa Komisję do przedstawienia oceny zasady ne bis in idem oraz ewentualnego 
działania legislacyjnego;

31. wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania Protokołu fakultatywnego do 
Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur;

32. podkreśla, że niedociągnięcia w odniesieniu do ENA mogą prowadzić do odmowy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i braku ochrony w przypadku ofiar; podkreśla, że 
bezkarność wynikająca z niedociągnięć we współpracy sądowej ma bardzo negatywny 
wpływ na praworządność, systemy sądowe i społeczeństwo;

W kierunku spójnych ram prawnych ENA

33. stwierdza, że ENA jest skuteczny; uważa jednak, że główny problem ma związek ze 
spójnością;

34. wzywa Komisję do określenia spójnej polityki w zakresie wzajemnego uznawania, aby 
uniknąć różnych odpowiedzi na te same kwestie;

35. wzywa Komisję do przeprowadzenia przekrojowej analizy przykładów w odniesieniu 
do instrumentów, aby zapobiec nieprawidłowościom, podobnie jak w przypadku 
przepisów dotyczących przekazywania więźniów i europejskich nakazów aresztowania;

36. stwierdza, że problemy ze spójnością należy rozwiązać za pomocą środków 
praktycznych (szkolenie praktyków), prawa miękkiego (podręczniki i zalecenia), bardzo 
konkretnie ukierunkowanych przepisów (definicja organu sądowego, ne bis in idem, 
praw podstawowych itp.) oraz przepisów uzupełniających (tymczasowe aresztowanie);

37. zaleca promowanie w perspektywie średnioterminowej ustanowienia unijnego kodeksu 
postępowania karnego, aby zagwarantować pewność i spójność prawa;

Brexit

38. wzywa Komisję do kontynuowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w celu 
znalezienia najlepszego rozwiązania gwarantującego skuteczną współpracę w sprawach 
karnych;

o

o o

39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.


