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PR_CNS_art93am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(EUROPOL)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2006)0817)1,

– uwzględniając art. 30 ust. 1 litera b), art. 30 ust. 2 oraz art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

– uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0055/2007),

– uwzględniając protokół włączający dorobek z Schengen w ramy prawne Unii 
Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem,

– uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

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 wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 13 preambuły

(13) Istnieje konieczność powołania (13) Istnieje konieczność powołania 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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niezależnego funkcjonariusza ds. ochrony 
danych, który powinien być 
odpowiedzialny za zagwarantowanie 
zgodnego z prawem przetwarzania danych 
oraz zgodności z przepisami decyzji w 
sprawie przetwarzania danych osobowych, 
w tym przetwarzania danych osobowych 
pracowników Europolu, które podlegają 
ochronie na podstawie art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

niezależnego funkcjonariusza ds. ochrony 
danych, który powinien być 
odpowiedzialny za zagwarantowanie 
zgodnego z prawem przetwarzania danych 
oraz zgodności z przepisami decyzji w 
sprawie przetwarzania danych osobowych, 
w tym przetwarzania danych osobowych 
pracowników Europolu, które podlegają 
ochronie na podstawie art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz 
ds. ochrony danych powinien 
współpracować z funkcjonariuszami 
ds. ochrony danych powołanymi zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Aby zapewnić współpracę z organami europejskimi, jak podkreślono w punkcie 16 preambuły 
omawianego wniosku, oraz zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie 
z rozporządzeniem nr 45/2001, wskazane byłoby, gdyby funkcjonariusz ds. ochrony danych 
Europolu brał udział w pracach sieci już powołanych funkcjonariuszy ds. ochrony danych, co 
pozwoli na przyjęcie takiego samego podejścia do kwestii ochrony danych, jak w organach 
wspólnotowych.

Poprawka 2
Artykuł 5 ustęp 1 litera (a)

(a) gromadzenie, przechowywanie, 
przetwarzanie, analiza i wymiana 
informacji i danych wywiadowczych 
przekazywanych przez organy państw 
członkowskich, kraje trzecie lub inne 
podmioty publiczne lub prywatne;

a) gromadzenie, przechowywanie, 
przetwarzanie, analiza i wymiana 
informacji i danych wywiadowczych 
przekazywanych przez organy państw 
członkowskich, kraje trzecie lub inne 
podmioty publiczne lub prywatne; 
informacje pochodzące od podmiotów 
prywatnych są gromadzone i przetwarzane 
zgodnie z prawem, zanim zostaną 
przekazane Europolowi, zgodnie 
z krajowym prawodawstwem wdrażającym 
dyrektywę 95/46/WE, a udostępniane są 
Europolowi tylko na podstawie odrębnej 
analizy każdego przypadku, do 
określonych celów i pod kontrolą sądową 
w państwach członkowskich;
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia rzetelności informacji pochodzących od podmiotów prywatnych konieczne 
są dodatkowe gwarancje, ponieważ podmioty komercyjne gromadzą dane osobowe do celów 
handlowych, w związku z czym dane te mogą nie spełniać standardów wymaganych od 
organów publicznych.

Poprawka 3
Artykuł 6 ustęp 2

2. W przypadkach gdy dany wspólny 
zespół dochodzeniowo-śledczy utworzono 
w celu walki z fałszowaniem waluty euro, 
urzędnikowi Europolu można powierzyć 
kierowanie dochodzeniem pod 
bezpośrednim zwierzchnictwem szefa 
zespołu. W przypadku różnicy zdań 
między urzędnikiem Europolu i szefem 
zespołu decydująca jest opinia tego 
ostatniego.

2. W przypadkach, gdy dany wspólny 
zespół dochodzeniowo-śledczy utworzono 
w celu walki z fałszowaniem waluty euro
lub wykonywania zadań, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, urzędnikowi Europolu 
można powierzyć kierowanie 
dochodzeniem pod bezpośrednim 
zwierzchnictwem szefa zespołu. W 
przypadku różnicy zdań między 
urzędnikiem Europolu i szefem zespołu 
decydująca jest opinia tego ostatniego.

Uzasadnienie

Since Article 5 paragraph 2 allows Europol to play a special role in the "the co-ordination of 
investigative actions into criminal activities committed using the Internet, in particular with 
respect to terrorism-related offences and the distribution of child pornography and other 
illegal material, as well as monitoring the Internet to assist in the identification of such 
criminal activities and the persons who have committed them", Europol shall also have the 
possibility, in the field of these tasks, to lead a Joint investigation Team under the same 
conditions as for the counterfeiting of the Euro.

Poprawka 4
Artykuł 8 ustęp 2

2. Jednostka narodowa jest organem 
pośredniczącym w kontaktach między 
Europolem a właściwymi organami 
krajowymi. Państwa członkowskie mogą 
jednak zezwolić na bezpośrednie kontakty 
między wyznaczonymi właściwymi 
organami a Europolem na warunkach 
określonych przez dane państwo 
członkowskie, które mogą obejmować
wcześniejsze zaangażowanie jednostek 

2. Jednostka narodowa jest jedynym 
organem pośredniczącym w kontaktach 
między Europolem a właściwymi organami 
krajowymi. Państwa członkowskie mogą 
jednak zezwolić na bezpośrednie kontakty 
między wyznaczonymi właściwymi 
organami a Europolem na warunkach 
określonych przez dane państwo 
członkowskie, w tym wcześniejsze 
zaangażowanie jednostek narodowych. 
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narodowych.

Jednostka narodowa otrzymuje 
równocześnie od Europolu wszelkie 
informacje wymieniane podczas 
bezpośrednich kontaktów między 
Europolem a wyznaczonymi właściwymi 
organami. Stosunki między jednostką 
narodową a właściwymi organami 
reguluje prawo krajowe, w szczególności 
odpowiednie krajowe wymogi 
konstytucyjne2.
2 Dostosowanie przepisu do art. 4 ust. 2 konwencji 
o Europolu w brzmieniu zgodnym z trzecim 
protokołem zmieniającym. 

Uzasadnienie

Powinno to być oczywiste, warto jednak podkreślić fakt, że do wymiany informacji między 
jednostką narodową a wyznaczonymi właściwymi organami państw członkowskich 
zastosowanie ma prawo krajowe.

Poprawka 5
Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi

Bilateralna wymiana informacji, o której 
mowa w lit. d), może również dotyczyć 
przestępstw niewchodzących w zakres 
kompetencji Europolu, o ile zezwala na to 
prawo krajowe.

Bilateralna wymiana informacji, o której 
mowa w lit. d), może również dotyczyć 
przestępstw niewchodzących w zakres 
kompetencji Europolu, o ile zezwala na to 
prawo krajowe. W takim przypadku 
Europol nie ponosi odpowiedzialności za 
treść wymienianych informacji.

Uzasadnienie

Europol nie może ponosić odpowiedzialności za wymianę informacji dotyczących ścigania 
przestępstw niewchodzących w zakres jego kompetencji, jeżeli w ściganiu tych przestępstw 
spełnia zadania pomocnicze, nie odgrywając w nim głównej roli..

Poprawka 6
Artykuł 10 ustęp 2

2. Europol może przetwarzać dane w celu 
ustalenia, czy dane te mają znaczenie dla 
realizacji jego zadań i czy mogą zostać 
włączone do jednego z jego systemów 

2. Europol może przetwarzać dane w celu 
ustalenia, czy dane te mają znaczenie dla 
realizacji jego zadań i czy mogą zostać 
włączone do jednego z jego systemów 
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informacyjnych. informacyjnych. Dane te są 
przechowywane w oddzielnej bazie danych 
do czasu ustalenia, czy są istotne dla 
określonych zadań Europolu. 

Uzasadnienie

Sformułowanie tego przepisu nie jest wystarczająco precyzyjne, by pozwalało uniknąć 
nieprawidłowego wykorzystywania danych, co do których nie ustalono jeszcze, czy są 
odpowiednie do prac Europolu. Aby przestrzegać zasady proporcjonalności, należy zapewnić, 
że do czasu sprawdzenia odpowiedniości tych danych nie mogą one być przetwarzanie do 
celów egzekwowania prawa.

Poprawka 7
Artykuł 10 ustęp 3

3. Każdorazowo gdy Europol zamierza 
ustanowić system do przetwarzania danych 
osobowych inny niż system informacyjny 
Europolu, o którym mowa w art. 11, czy 
robocze bazy danych, o których mowa w 
art. 14, Rada, stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego, określa 
warunki, na jakich Europol może tego 
dokonać. Warunki te, uwzględniając 
należycie zasady określone w art. 26, w 
szczególności dotyczą dostępu do danych i 
korzystania z nich, a także ograniczeń 
czasowych w odniesieniu do ich 
przechowywania i usuwania.

3. Każdorazowo gdy Europol zamierza 
ustanowić system do przetwarzania danych 
osobowych inny niż system informacyjny 
Europolu, o którym mowa w art. 11, czy 
robocze bazy danych, o których mowa w 
art. 14, Rada, stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego, określa 
warunki, na jakich Europol może tego 
dokonać. Warunki te, uwzględniając 
należycie zasady określone w art. 26, w 
szczególności dotyczą dostępu do danych i 
korzystania z nich, a także ograniczeń 
czasowych w odniesieniu do ich 
przechowywania i usuwania. Rada 
podejmuje taką decyzję po zasięgnięciu 
opinii wspólnego organu nadzorczego 
Europolu.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych poza systemem informacyjnym Europolu lub roboczymi 
bazami danych należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów 
osób, których te dane dotyczą, w związku z czym należy ustanowić obowiązek zasięgania 
opinii wspólnego organu nadzorczego Europolu.

Poprawka 8
Artykuł 11 ustęp 1
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1. Europol prowadzi system informacyjny 
Europolu. System informacyjny Europolu 
jest bezpośrednio dostępny w celu 
konsultacji dla jednostek narodowych, 
oficerów łącznikowych, dyrektora, 
zastępców dyrektora i należycie 
umocowanych urzędników Europolu.

1. Europol prowadzi system informacyjny 
Europolu. System informacyjny Europolu 
jest bezpośrednio dostępny w celu 
konsultacji dla jednostek narodowych, 
oficerów łącznikowych, dyrektora, 
zastępców dyrektora i należycie 
umocowanych urzędników Europolu. 
Bezpośredni dostęp jednostek narodowych 
do systemu informacji w odniesieniu do 
osób, o których mowa w art. 12 ust. 1 
lit. b), ogranicza się wyłącznie do 
szczegółów wymienionych w art. 12 
ust. 2). W razie konieczności uzyskania 
szczególnych informacji, jednostki 
uzyskują dostęp do pełnego zakresu 
danych za pośrednictwem oficerów 
łącznikowych.

Uzasadnienie

Dane osób, wobec których istnieją poważne podstawy na mocy prawa krajowego, aby 
podejrzewać, że popełnią przestępstwo wchodzące w zakres kompetencji Europolu, nie mogą 
być przetwarzane tak samo, jak dane osób uznanych za winne przestępstwa. W przypadku tej 
kategorii osób należy zapewnić szczególne gwarancje, zgodnie z art. 7 ust. 1 obowiązującej 
konwencji o Europolu.

Poprawka 9
Artykuł 20 ustęp 1

1. Europol przechowuje dane w bazach 
danych jedynie przez okres niezbędny do 
wykonywania swoich zadań. Potrzeba
dalszego przechowywania jest 
weryfikowana nie później niż po trzech
latach od wprowadzenia danych. Dane 
przechowywane w systemie 
informacyjnym są przeglądane i usuwane 
przez jednostkę wprowadzającą. Dane 
przechowywane w innych bazach danych 
Europolu są przeglądane i usuwane przez 
Europol. Europol informuje państwa 
członkowskie z trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem o wygaśnięciu terminów 
przeglądu przechowywanych danych.

1. Europol przechowuje dane w bazach 
danych jedynie przez okres niezbędny do 
wykonywania swoich zadań. Niezależnie 
od art. 10 ust. 3 potrzeba dalszego 
przechowywania jest weryfikowana nie 
później niż po dwóch latach od 
wprowadzenia danych. Dane 
przechowywane w systemie 
informacyjnym są przeglądane i usuwane 
przez jednostkę wprowadzającą. Dane 
przechowywane w innych bazach danych 
Europolu są przeglądane i usuwane przez 
Europol. Europol informuje państwa 
członkowskie z trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem o wygaśnięciu terminów 
przeglądu przechowywanych danych. 
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Uzasadnienie

Okres, po którym należy dokonać przeglądu danych, jest zbyt długi. Okres dwuletni wydaje 
się bardziej odpowiedni. Ponadto zgodnie z sugestią wspólnego organu nadzorującego 
poprawka zawiera klauzulę łączącą dany przepis z art. 10 ust. 3, umożliwiającym 
ustanowienie innego systemu niż systemy określone w decyzji.

Poprawka 10
Artykuł 22 ustęp 1 litera (d a) (nowa)

(d a) odpowiednie jednostki podległe 
Sekretarzowi Generalnemu Rady oraz 
wspólne centrum sytuacyjne Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Wspólne centrum sytuacyjne odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu niektórych przestępstw 
(np. terroryzmu), należących również do kompetencji Europolu. W celu uzyskania spójności 
oraz wzmocnienia współpracy ze wszystkimi odpowiednimi organami istniejącymi na szczeblu 
UE, niezbędne jest, by Europol i SitCen ustanowiły i utrzymywały ścisłą współpracę.

Poprawka 11
Artykuł 22 ustęp 5 a (nowy)

5 a. Jeżeli dane osobowe zostały 
przekazane przez instytucje lub organy 
Wspólnoty, Europol uznaje się za organ 
Wspólnoty w rozumieniu art. 7 
rozporządzenia nr 45/2001. 

Uzasadnienie

Kiedy Europol przetwarza dane osobowe przekazane przez organy Wspólnoty, powinien być 
traktowany jak organ Wspólnoty, a tym samym podlegać rozporządzeniu nr 45/20011, 
mającemu zastosowanie do wszystkich organów Wspólnoty przetwarzających dane osobowe. 
Pozwoli to na uniknięcie niepewności, a zarazem zapewni spójność z ideą omawianego 
wniosku, jaką jest zbliżenie pozycji Europolu do pozycji instytucji i organów w rozumieniu 
traktatu WE.

  
1 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
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Poprawka 12
Artykuł 27 ustęp 5

5. Pozostałe przepisy wykonawcze 
dotyczące funkcjonariusza ds. ochrony 
danych przyjmuje zarząd. Przepisy 
wykonawcze dotyczą w szczególności 
wyboru i odwołania ze stanowiska, zadań, 
obowiązków i uprawnień funkcjonariusza 
ds. ochrony danych.

5. Pozostałe przepisy wykonawcze 
dotyczące funkcjonariusza ds. ochrony 
danych przyjmuje zarząd. Przepisy 
wykonawcze dotyczą w szczególności 
wyboru i odwołania ze stanowiska, zadań, 
obowiązków, uprawnień i gwarancji 
niezależności funkcjonariusza ds. ochrony 
danych.

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność funkcjonariusza ds. ochrony danych, należy w przepisach 
wykonawczych przyjąć specjalne gwarancje niezależności.

Poprawka 13
Artykuł 29 ustęp 4

4. Odmawia się dostępu do danych 
osobowych, jeżeli:

4. Odmawia się dostępu do danych 
osobowych tylko wtedy, gdy odmowa jest 
niezbędna do:

(a) udzielenie dostępu może stwarzać 
zagrożenie dla któregoś z działań 
Europolu;

(a) prawidłowego prowadzenia działań 
Europolu;

(b) udzielenie dostępu może stwarzać 
zagrożenie dla krajowego dochodzenia 
wspomaganego przez Europol;

(b) zapewnienia, że nie wystąpi zagrożenie
dla żadnego krajowego dochodzenia 
wspomaganego przez Europol;

(c) udzielenie dostępu może stanowić 
zagrożenie dla praw i swobód osób 
trzecich.

(c) ochrony praw i swobód osób trzecich.

Uzasadnienie

Sformułowanie zawarte we wniosku Komisji nie gwarantuje w pełni prawa dostępu. Wyjątki 
od tego prawa można zaakceptować wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do ochrony 
innych podstawowych interesów. W związku z tym ściślejsze sformułowanie wydaje się 
właściwe, aby chronić zasadniczy charakter prawa dostępu.

Poprawka 14
Artykuł 37 ustęp 1

1. Na czele Europolu stoi dyrektor 1. Na czele Europolu stoi dyrektor 
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mianowany przez Radę stanowiącą 
kwalifikowaną większością głosów, 
wybrany z przedstawionej przez zarząd 
listy obejmującej nazwiska przynajmniej 
trzech kandydatów na okres czterech lat z 
możliwością jednokrotnego przedłużenia.

mianowany przez Radę stanowiącą 
kwalifikowaną większością głosów po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, wybrany z przedstawionej 
przez zarząd listy obejmującej nazwiska 
przynajmniej trzech kandydatów na okres 
czterech lat z możliwością jednokrotnego 
przedłużenia. 

Uzasadnienie

Mianowanie i odwołanie dyrektora Europolu powinno się odbywać w taki sam sposób. Aby 
zapewnić większą odpowiedzialność demokratyczną dyrektora Europolu oraz spójność 
omawianej decyzji, należy przewidzieć konsultację z Parlamentem Europejskim nie tylko 
w przypadku odwołania, ale również mianowania dyrektora.

Poprawka 15
Artykuł 38 ustęp 5 a (nowy)

5 a. Do przetwarzania danych osobowych 
personelu Europolu ma zastosowanie 
rozporządzenie nr 45/2001.

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 45/2001 powinno mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 
personelu Europolu, aby uniknąć jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Rozporządzenie to 
przywołano w punkcie 12 preambuły omawianego wniosku w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych pracowników Europolu. Przepis normatywny takiego typu, jak 
wprowadzono w poprawce, należy jednak zamieścić w tekście decyzji, a nie w punkcie 
preambuły, który z natury swojej nie jest wiążący.

Poprawka 16
Artykuł 44 ustęp 4 a (nowy)

Przewodniczący zarządu lub dyrektor 
Europolu przedstawia priorytety Europolu 
na kolejny rok przed właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego, w skład której 
wchodzą posłowie do parlamentów 
krajowych w celu zagwarantowania 
demokratycznej debaty ze społeczeństwem 
obywatelskim i lepszej kontroli 
działalności Europolu. 
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UzasadnieniePrzyjmowanie i ponoszenie odpowiedzialności to dwie strony medalu. Wzrostowi 
znaczenia Europolu w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu powinno 
towarzyszyć zapewnienie przejrzystości i kontroli demokratycznej. Tylko dzięki temu wyniki 
działań Europolu będą uznawane przez społeczeństwo obywatelskie. Z tego względu dobrze 
będzie utworzyć wspólną komisję złożoną z posłów do PE i do parlamentów krajowych.

Poprawka 17
Artykuł 45

Na podstawie wniosku dyrektora oraz nie 
później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia 
stosowania niniejszej decyzji zarząd 
przyjmuje zasady dotyczące dostępu do 
dokumentów Europolu, uwzględniając 
przy tym zasady i ograniczenia określone 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001.

Na podstawie wniosku dyrektora oraz nie 
później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia 
stosowania niniejszej decyzji zarząd, po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, przyjmuje zasady 
dotyczące dostępu do dokumentów 
Europolu, uwzględniając przy tym zasady 
i ograniczenia określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1049/2001.

Uzasadnienie

Mając na względzie, że rozporządzenie 1049/2001 przyjęto w ramach procedury 
współdecyzji, należy przynajmniej zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przyjmowania zasad dotyczących dostępu do dokumentów.

Poprawka 18
Artykuł 47

Przewodniczący zarządu i dyrektor mogą 
wystąpić przed Parlamentem Europejskim 
w celu omówienia ogólnych zagadnień 
związanych z Europolem.

Przewodniczący zarządu i dyrektor 
występują przed Parlamentem Europejskim 
na jego żądanie w celu omówienia 
wszelkich zagadnień związanych z 
Europolem. 

Uzasadnienie

Dla zwiększenia kontroli demokratycznej sprawowanej przez Parlament Europejski nad 
Europolem przewodniczący zarządu, dyrektor oraz zastępcy dyrektora występują przed 
Parlamentem na jego żądanie. Ponadto cel dyskusji powinien mieć związek z jakimikolwiek 
sprawami dotyczącymi Europolu, a nie tylko z kwestiami natury ogólnej.
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UZASADNIENIE

Zmieniające się okoliczności, jakim Unia Europejska musi stawiać czoła, a także nowe formy 
przestępczości i nowe zagrożenia terrorystyczne wymagają poszerzenia kompetencji 
Europolu i dostosowania jego funkcjonowania poprzez zastosowanie bardziej elastycznych 
mechanizmów. Jednakże obecne ramy prawne dla działania Europolu w znacznej mierze 
utrudniają jakikolwiek proces uaktualniania lub modyfikacji jego kompetencji. 

EUROPOL powstał na mocy konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r., zgodnie z którą 
każda zmiana musi być zatwierdzona jednogłośnie przez Radę, a następnie ratyfikowana 
przez wszystkie państwa członkowskie. W latach 2000-2003 zatwierdzono trzy protokoły 
zmieniające konwencję o Europolu; ich wejście w życie nastąpi między 29 marca a 18 
kwietnia 2007 r., czyli odpowiednio 4, 5 i 7 lat po ich zatwierdzeniu. Jak widać, jest to 
skomplikowania i niezwykle długotrwała procedura. 

Wejście w życie traktatu z Amsterdamu dało instytucjom do dyspozycji nowe, bardziej 
elastyczne mechanizmy prawne, które można dostosowywać do zmieniających się 
okoliczności zachodzących w Unii Europejskiej. Mechanizmy te to decyzje i decyzje ramowe, 
instrumenty trzeciego filara, niewymagające ratyfikacji przez wszystkie państwa 
członkowskie. 

Wykorzystując podstawę prawną, jaką jest art. 34 akapit drugi traktatu UE, Parlament 
Europejski wielokrotnie wzywał do zmiany konwencji o Europolu za pomocą wspomnianych 
nowych mechanizmów. Dlatego też sprawozdawca bardzo pozytywnie ocenia wniosek 
dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji, zastępującej i uchylającej 
konwencję o Europolu i jej trzy protokoły dodatkowe. 

Wniosek dotyczący decyzji Rady zakłada przekształcenie Europolu w agencję Unii 
Europejskiej, co będzie miało dwojakiego rodzaju konsekwencje: finansowanie z budżetu 
wspólnotowego i przyznanie personelowi Europolu statusu urzędników Wspólnot 
Europejskich.

Nowe przepisy nie ograniczają możliwości interwencji Urzędu Policji do zorganizowanej 
przestępczości. Jest to istotna zmiana, zakłada bowiem rozszerzenie zakresu działania 
Europolu na inne poważne rodzaje i formy przestępczości, popełniane na marginesie siatek 
zorganizowanej przestępczości. 

Wniosek wprowadza przepisy dotyczące koordynacji, organizacji i realizacji działań 
dochodzeniowych i operacyjnych prowadzonych wraz z właściwymi organami państw 
członkowskich lub przez wspólne zespoły dochodzeniowe. Sprawozdawca pozytywnie ocenia 
możliwości przyznanie Europolowi prawa do podejmowania inicjatywy w sprawach 
związanych z praniem brudnych pieniędzy czy też do zwracania się do państw członkowskich 
o wszczęcie dochodzenia w określonych sprawach. Bardzo właściwe wydaje się włączenie 
przepisów dotyczących dostępu do dokumentów Europolu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Sprawozdawca zauważa jednak konieczność wprowadzenia pewnych zmian dotyczących 
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demokratycznej kontroli Europolu, ochrony danych i in. 

Możliwość uzyskania danych od podmiotów prywatnych wymaga głębokiej refleksji, 
ponieważ może się zdarzyć, że dane te nie zostały uzyskane w sposób pewny i wiarygodny, 
dlatego też należy badać każdy przypadek oddzielnie i ustanowić dodatkowe gwarancje, w 
tym kontrolę sądową. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w celu ustalenia, czy mogą być 
wykorzystywane do celów Europolu, należy wprowadzić rozsądny okres, w którym możliwe 
będzie dokonanie ich oceny bez zagrożenia dla praw osób prywatnych.

Jeżeli chodzi o wymianę danych z innymi organami wspólnotowymi, w razie gdyby Europol 
ostatecznie nie przyjął formy organu wspólnotowego, konieczne będzie uniknięcie 
możliwości traktowania Urzędu Policji jako organizacji należącej do państwa trzeciego. 
Niezbędne jest wprowadzenie odniesienia ustanawiającego stosowanie art. 7 rozporządzenia 
45/2001 w celu zapewnienia jednolitości. 

Utworzenie niezależnego stanowiska ds. ochrony danych w Europolu to bardzo trafny 
pomysł. Należy jednak wprowadzić dodatkowe gwarancje niezależności. Stanowisko ds. 
ochrony danych przyczyni się pozytywnie do wzmocnienia zaufania władz państw 
członkowskich do Europolu. 

W kwestiach dotyczących ściśle stosunków między Europolem a Parlamentem Europejskim 
należy poruszyć poniższe aspekty. Przede wszystkim niezbędne jest wprowadzenie takich 
samych zasad dla mianowania i odwoływania dyrektora Europolu; obecny wniosek 
przewiduje konsultację zParlamentem Europejskim tylko przy odwoływaniu dyrektora; 
rozbieżność tę należy naprawić poprzez przyznanie Parlamentowi możliwości interwencji 
przy wyborze dyrektora. 

System finansowania Europolu jest przedmiotem gorących debat w Radzie. Istnieją dwie 
możliwości: utrzymanie obecnego międzyrządowego systemu finansowania lub finansowanie 
z budżetu wspólnotowego. Obecna tendencja zmierza do utrzymania finansowania przez 
państwa członkowskie. Sprawozdawca nie opowiada się za tym rozwiązaniem, podkreślając 
znaczenie instrumentu budżetowego jako podstawowej formy kontroli, jaką Parlament 
Europejski mógłby sprawować nad Europolem. Udział Parlamentu Europejskiego w 
procedurze opracowywania budżetu Europolu przyczyni się do wzmocnienia kontroli 
demokratycznej nad tą organizacją. 

Na koniec należy podkreślić, że zasadniczo nie postrzegamy zmiany podstawy prawnej jako 
wzmocnienia legitymacji demokratycznej, zważywszy, że negocjowanie decyzji nie wymaga 
ratyfikacji ze strony parlamentów krajowych. Dlatego też pożądane jest, by Parlament 
Europejski miał możliwość zatwierdzania budżetu Europolu, co zapewni mu wgląd w 
działania urzędu. 

Sprawozdawca sugeruje również możliwość ustanowienia corocznego przedstawiania 
priorytetów Europolu przed komisją mieszaną utworzoną z członków właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego i odpowiednich komisji parlamentów krajowych. Sugestia ta wiąże 
się z koniecznością włączenia Parlamentu Europejskiego w rozwój Europolu w celu nadania 
mu jak największej legitymacji demokratycznej.


