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ZAŁĄCZNIK

REALIZACJA PRIORYTETÓW USTAWODAWCZYCH
Przedstawiono i uzgodniono
Szybkie porozumienie możliwe przy zastosowaniu zwykłych procedur
Zawarcie porozumienia jest możliwe, pod warunkiem że wszystkie instytucje UE wykażą zdecydowane zaangażowanie
polityczne

I. Inicjatywy przedstawione w orędziu o stanie Unii w 2018 r.1

Obszar polityki

1

2
3
4
5
6

Komisja
Europejska

Opis

Zapobieganie rozpowszechnianiu
w internecie treści o charakterze
terrorystycznym2

Wniosek z września 2018 r.;
Rada przyjęła swój mandat
w dniu 6 grudnia 2018 r.

Rozszerzenie właściwości
Prokuratury Europejskiej
o transgraniczne przestępstwa
terrorystyczne3

Wniosek z września 2018 r.

Ukierunkowana zmiana
rozporządzenia w sprawie
finansowania partii politycznych
w odniesieniu do procedury
weryfikacji dotyczącej naruszeń
przepisów o ochronie danych
osobowych w kontekście wyborów
do Parlamentu Europejskiego 4

Wniosek z września 2018 r.

Wzmocnienie zdolności
Europejskiej Agencji Straży
Granicznej i Przybrzeżnej5

Wniosek z września 2018 r.

Europejskie Centrum Kompetencji
w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa
w kwestiach Przemysłu,
Technologii i Badań Naukowych6

Wniosek z września 2018 r.

Parlament
Europejski

Rada Unii
Europejskiej

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_pl.pdf Zob. również list intencyjny przewodniczącego
Junckera: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_pl.pdf
COM(2018) 640 final (12.9.2018).
COM(2018) 641 final (12.9.2018).
COM(2018) 636 final (12.9.2018).
COM(2018) 631 final (12.9.2018).
COM(2018) 630 final (12.9.2018).
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II. Priorytety uzgodnione we wspólnej deklaracji7
Obszar polityki

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Komisja
Europejska

Opis

Europejski system informacji
o podróży oraz zezwoleń na
podróż8

Wniosek z listopada 2016 r.;
zatwierdzony przez
współprawodawców;
formalne przyjęcie jesienią
2018 r.

Europejska Agencja ds.
Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami
Informatycznymi w Przestrzeni
Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości9

Wniosek z czerwca 2017 r.;
zatwierdzony przez
współprawodawców;
formalne przyjęcie jesienią
2018 r.

Wzmocnienie Systemu
Informacyjnego Schengen10

Wniosek z grudnia 2016 r.;
zatwierdzony przez
współprawodawców;
formalne przyjęcie jesienią
2018 r.

Pranie pieniędzy i finansowanie
terroryzmu11

Wniosek z lipca 2016 r.;
formalne przyjęcie w maju
2018 r.

System wjazdu/wyjazdu12

Wniosek z kwietnia 2016 r.;
formalne przyjęcie
w listopadzie 2017 r.

Kontrola nabywania i posiadania
broni13

Wniosek z listopada 2015 r.;
formalne przyjęcie w maju
2017 r.

Dyrektywa w sprawie terroryzmu14

Wniosek z grudnia 2015 r.;
formalne przyjęcie w marcu
2017 r.

Akt w sprawie
cyberbezpieczeństwa15

Wniosek z września 2017 r.;
zatwierdzony przez
współprawodawców;
formalne przyjęcie
w 2019 r.

Parlament
Europejski

Rada Unii
Europejskiej

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1229(01)&from=PT
COM(2016) 731 final (16.11.2016).
COM(2017) 352 final (29.6.2017).
COM(2016) 881 final (21.12.2016), COM(2016) 882 final (21.12.2016) i COM(2016) 883 final (21.12.2016).
Dyrektywa (UE) 2018/841 (30.5.2018).
Rozporządzenie (UE) 2017/2226 (30.11.2017).
Dyrektywa (UE) 2017/853 (17.5.2017).
Dyrektywa (UE) 2017/541 (15.3.2017).
COM(2017) 477 final (13.9.2017).
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Obszar polityki

16
17

18
19
20

Komisja
Europejska

Opis

Europejski system przekazywania
informacji z rejestrów karnych16

Wniosek ze stycznia
2016 r., uzupełniony
w czerwcu 2017 r.; ostatni
etap rozmów trójstronnych.

Interoperacyjność unijnych
systemów informacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa,
zarządzania granicami
i zarządzania migracją17

Wniosek z grudnia 2017 r.,
zmieniony w czerwcu
2018 r.; ostatni etap rozmów
trójstronnych.

Transgraniczny dostęp organów
ścigania do elektronicznego
materiału dowodowego18

Wniosek z kwietnia 2018 r.;
Rada przyjęła swój mandat
negocjacyjny; Parlament
Europejski powinien przyjąć
swój mandat negocjacyjny
i przystąpić do rozmów
trójstronnych.

Transgraniczny dostęp organów
ścigania do danych finansowych
i wykorzystywanie tych danych
przez organy ścigania19

Wniosek z kwietnia 2018 r.;
Rada przyjęła swój mandat
negocjacyjny;
współprawodawcy powinni
przystąpić do rozmów
trójstronnych.

Wzmocnienie systemu Eurodac20

Wniosek z maja 2016 r.;
Parlament Europejski i Rada
powinny zakończyć
rozmowy trójstronne.

Parlament
Europejski

Rada Unii
Europejskiej

COM(2016) 7 final (19.1.2016) i COM(2017) 344 final (29.6.2017).
COM(2017) 793 final (12.12.2017), COM(2017) 794 final (12.12.2017), COM(2018) 478 final (13.6.2018) i COM(2018) 480 final
(13.6.2018).
COM(2018) 225 final (17.4.2018) i COM(2018) 226 final (17.4.2018).
COM(2018) 213 final (17.4.2018).
COM(2016) 272 final (4.5.2016).
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III. Inne inicjatywy ustawodawcze będące przedmiotem dyskusji w ramach unii bezpieczeństwa
Obszar polityki

21
22
23

24

Komisja
Europejska

Opis

Zwalczanie fałszowania i oszustw
związanych z bezgotówkowymi
środkami płatniczymi21

Wniosek z września 2017 r.;
rozmowy trójstronne są
w toku.

Ograniczenia w zakresie
wprowadzania do obrotu
i używania prekursorów
materiałów wybuchowych22

Wniosek z kwietnia 2018 r.;
Parlament Europejski i Rada
powinny przyjąć swoje
mandaty negocjacyjne
i przystąpić do rozmów
trójstronnych.

Udoskonalenie zabezpieczeń
krajowych dokumentów
tożsamości i dokumentów
pobytowych23

Wniosek z kwietnia 2018 r.;
Parlament Europejski i Rada
przyjęły swoje mandaty
negocjacyjne i powinny
przystąpić do rozmów
trójstronnych.

Wzmocnienie wizowego systemu
informacyjnego24

Wniosek z maja 2018 r.;
Parlament Europejski i Rada
powinny przyjąć swoje
mandaty negocjacyjne
i przystąpić do rozmów
trójstronnych.

COM(2017) 489 final (13.9.2017).
COM(2018) 209 final (17.4.2018).
COM(2018) 212 final (17.4.2018).
COM(2018) 302 final (16.5.2018).
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Parlament
Europejski

Rada Unii
Europejskiej

