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EUROPOL - nowe kompetencje w walce z terroryzmem 
 
 Europejski Urząd Policji, czyli Europol, ma za zadanie poprawę współpracy między 

odpowiednimi służbami państw członkowskich, które zajmują się zwalczaniem przestępczości 

międzynarodowej. W związku z rosnącymi zagrożeniami od pewnego czasu trwały prace nad 

wzmocnieniem kompetencji Europolu, a w listopadzie 2015 roku osiągnięto porozumienie w tej 

sprawie. Posłowie przyjęli nowe przepisy 11 maja 2016r. na sesji plenarnej w Strasburgu. 

 Treść przepisów jest wynikiem kompromisu zawartego w listopadzie ubiegłego roku przez 

negocjatorów z Parlamentu i Rady, wzmocnią one uprawnienia Europolu, aby był on w pełni 

przygotowany do zapobiegania wzrostowi przestępczości transgranicznej oraz zagrożeniu 

terroryzmem, szczególnie dzięki ułatwieniu jednostkom specjalnym natychmiastowej reakcji na 

zagrożenie. W przepisach znajdą się również jasne zasady funkcjonowania istniejących już jednostek, 

takich jak Europejskie Centrum przeciwdziałania Terroryzmowi, które działa od pierwszego stycznia 

bieżącego roku. 

 Nowe przepisy mają celu ułatwienie Europolowi powoływania specjalistycznych jednostek 

zwalczających określone rodzaje przestępczości i terroryzmu. Określają także bardziej przejrzyste 

przepisy dla istniejących już ośrodków (takich jak działające od 1 stycznia 2016 roku Europejskie 

Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością) oraz zawiera nowe zasady mające na celu ulepszenie 

systemu zarządzania i ochrony danych agencji poprzez wprowadzenie, między innymi, mechanizmu 

kontroli działań agencji przez Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe, a także procedury 

składania skarg przez obywateli. 

 W niektórych przypadkach Europol będzie mógł wymieniać dane z podmiotami prywatnymi 

(np. będzie mógł zwrócić się do Facebooka o usunięcie strony prowadzonej przez Państwo Islamskie). 

Posłowie zapewnili ustanowienie solidnych gwarancji ochrony danych i demokratycznych narzędzi 

nadzoru, które towarzyszyć będą wzmocnieniu uprawnień Europolu. Europejski Inspektor Ochrony 

Danych będzie monitorował pracę Europolu, stworzona będzie również jasna procedura składania 

skarg dla obywateli zgodna z prawem UE.  
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 Rozporządzenie wejdzie w życie dwadzieścia dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

UE i zacznie obowiązywać od 1 maja 2017 roku. 

 W celu uniknięcia luk informacyjnych podczas walki z terroryzmem oraz przestępczością 

zorganizowaną, nowe przepisy zakładają, że państwa członkowskie UE dostarczą Europolowi 

potrzebnych danych. Aby zachęcić do przekazywania informacji, Europol ma, co roku, składać raport 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej oraz parlamentom narodowym o 

informacjach przekazanych przez indywidualne państwa członkowskie. 

 

Podczas sesji plenarnej w PE w Strasburgu głos ws. rozszerzenia uprawnień EUROPOLU zabrał Poseł 

Kazimierz M Ujazdowski: 

 To jest dobra decyzja dla bezpieczeństwa obywateli państw europejskich i całej Europy. 

Szkoda, że przychodzi tak późno. Mam takie wrażenie, że gdyby nie dramatyczne zamachy 

terrorystyczne w ostatnim czasie, to prace toczyłyby się jeszcze dalej. Przeciwnicy rozporządzenia 

fałszywie przedstawiają ten pomysł jako centralistyczny i zagrażający prawom obywatelskim. To jest 

racjonalny pomysł koniecznego zwiększenia uprawnień EUROPOLU, także zbudowanie tej jednostki, 

która śledzić będzie podejrzane treści w Internecie przy zachowaniu równowagi i kontroli ze strony 

Parlamentu. Skrajna prawica nie ufa Unii Europejskiej, a lewica, skrajna lewica, przedstawiła dzisiaj 

opaczną wizję wolności, w której nie ma miejsca na bezpieczeństwo. Obydwie tendencje źle służą 

debacie publicznej, to jest dobra racjonalna decyzja – mówił Poseł Ujazdowski.    

   

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/  

  

Przydatne linki: 

https://www.europol.europa.eu/content/european-parliament-adopts-new-regulation-europol 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0215+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 

 


