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Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej * 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez 

Królestwo Niderlandów w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie wzmocnienia 

transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż 

jednego państwa członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede 

wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie 

przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (6930/2005 – C6-0117/2005 – 

2005/0804(CNS)) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając inicjatywę Królestwa Niderlandów (6930/2005)1, 

– uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE, 

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 

Parlamentem (C6-0117/2005), 

– uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych (A6-0222/2006), 

1. zatwierdza inicjatywę Królestwa Niderlandów po poprawkach; 

2. zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 

tekstu przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za 

stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Królestwa Niderlandów; 

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, jak również rządowi Królestwa Niderlandów. 

Tekst proponowany przez Królestwo 

Niderlandów 

 
Poprawki Parlamentu 

 

Poprawka 1 

Punkt 3 a preambuły (nowy) 

                                                 
1  Dz.U. C 101 z 27.4.2005, str. 36. 



 (3a) Podstawę niniejszej decyzji stanowią 

wnioski Rady z dnia 13 lipca 2001 r. w 

sprawie bezpieczeństwa zgromadzeń Rady 

Europejskiej i innych wydarzeń o 

podobnym charakterze. 

 

Poprawka 2 

Punkt 3 b preambuły (nowy) 

 (3b) Niniejsza decyzja opiera się na 

ustaleniach zawartych we wspólnym 

działaniu 97/339/WSiSW z dnia 26 maja 

1997 r. przyjętym przez Radę na podstawie 

art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

dotyczącym współpracy w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa1 

oraz na uchwale Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 

zgromadzeń Rady Europejskiej i innych 

wydarzeń o podobnym charakterze2. 

_________________ 
1 Dz.U. L 147 z 5.6.1997, str. 1. 
2 Dz.U. C 116 z 30.4.2004, str. 18.  

 

Poprawka 3 

Punkt 4 preambuły 

(4) Uwzględniając tę tendencję oraz 

opierając się na wcześniejszych 

inicjatywach1, należy wzmocnić 

międzynarodową współpracę policyjną w 

tej dziedzinie.  

_________________ 
1 Uchwała Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa zgromadzeń 

Rady Europejskiej i innych wydarzeń o 

podobnym charakterze (Dz.U. C 116 z 

30.4.2004, str. 18).  

(4) Uwzględniając tę tendencję oraz 

opierając się na wcześniejszych 

inicjatywach, należy wzmocnić 

międzynarodową współpracę policyjną w 

tej dziedzinie zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i pomocniczości oraz 

europejskimi przepisami dotyczącymi 

ochrony prywatności. 

 

 

Poprawka 4 

Punkt 5 preambuły 

(5) Oczywistym jest, że dorobek Schengen 

nie oferuje możliwości wystarczających 

skreślony 



dla wprowadzenia skutecznego wsparcia 

transgranicznego, 

 

Poprawka 5 

Artykuł 3 ustęp 1 

1. W ostatnim kwartale każdego roku 

kalendarzowego prezydencja Rady 

przedstawia ogólne informacje na temat 

przewidywanego zapotrzebowania na 

wsparcie międzynarodowe w następnym 

roku kalendarzowym.  

1. W ostatnim kwartale każdego roku 

kalendarzowego Prezydencja Rady 

przedstawia ogólne informacje na temat 

przewidywanego zapotrzebowania na 

wsparcie międzynarodowe w następnym 

roku kalendarzowym. Jeżeli po upływie 

tego terminu państwo członkowskie 

zwraca się z wnioskiem o wsparcie w 

związku z nieprzewidzianą imprezą, 

prezydencja dodaje niezwłocznie 

dodatkowe wydarzenie do informacji oraz 

powiadamia Radę o tym fakcie w trybie 

poufnym. 

Poprawka 6 

Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy) 

 4a. Mechanizm ten jest uzupełnieniem 

mechanizmu określonego we wspólnym 

działaniu 97/339/WSiSW. 

 

Poprawka 7 

Artykuł 4 ustęp 5 

5. Prezydencja przesyła Radzie przegląd 

określony w ust. 1 do zapoznania się w 

trybie poufnym. 

skreślony 

 

Poprawka 8 

Artykuł 5 

1. Sekretariat Generalny Rady zapewnia 

pomoc Państwom Członkowskim poprzez 

dokonywanie analizy istniejących umów w 

zakresie wsparcia transgranicznego. 

1. Sekretariat Generalny Rady zapewnia 

pomoc Państwom Członkowskim poprzez 

dokonywanie analizy istniejących umów w 

zakresie wsparcia transgranicznego. 

2. Państwa Członkowskie przekazują 

teksty takich umów do Sekretariatu 

Generalnego Rady nie później niż sześć 

2. Państwa członkowskie przekazują teksty 

istniejących umów i nowych lub właśnie 

rozwijanych inicjatyw, do Sekretariatu 



miesięcy po wejściu w życie niniejszej 

decyzji. 

Generalnego Rady. 

3. Najpóźniej w terminie jednego roku, na 

podstawie wyników analizy określonej w 

ust. 1, Rada przeprowadza dyskusję na 

temat możliwości znalezienia rozwiązania 

dla podstawowych zaobserwowanych 
trudności poprzez dostosowanie 

odpowiednich europejskich przepisów 

ustawodawczych i wykonawczych, a w 

szczególności Konwencji wykonawczej do 

Układu z Schengen.  

3. Na podstawie otrzymanych informacji 

Rada przeprowadza dyskusję na temat 

przeszkód i trudności oraz na temat 

ewentualnej konieczności dostosowania 

odpowiednich europejskich przepisów.  

 


