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Strefa Schengen – obszar bez granic wewnętrznych, po 
którym można swobodnie się przemieszczać – obejmuje 
obecnie większą część Europy i jest jednym z największych 
osiągnięć UE. W ramach tej strefy ludzie mogą swobodnie 
wjeżdżać z jednego kraju do drugiego bez przechodzenia 
kontroli paszportowej. Strefę Schengen ustanowiono 
w 1985 r. – pięć państw członkowskich UE podpisało wówczas 
układ z Schengen, rozpoczynając w ten sposób współpracę, 
której celem było zniesienie granic wewnętrznych. W kolejnych 
latach współpraca ta objęła większość krajów UE oraz kilka 
krajów spoza Unii. Kraje należące do strefy Schengen nie 
przeprowadzają kontroli granicznych na wspólnych granicach.

Zniesienie granic wewnętrznych oznacza, że kraje strefy 
Schengen muszą ze sobą współpracować, aby utrzymać wysoki 
poziom bezpieczeństwa w obrębie strefy. Oznacza to również, 
że muszą dzielić się odpowiedzialnością i współpracować przy 
zarządzaniu wspólnymi granicami zewnętrznymi oraz że w tym 
kontekście powinny ustanowić skuteczną współpracę z krajami 
spoza UE nienależącymi do strefy Schengen. Współpraca 
w ramach Schengen zakłada stosowanie wspólnych kryteriów 
kontroli granic zewnętrznych, wspólnych zasad dotyczących 
wjazdu na teren strefy oraz ściślejszej współpracy policyjnej 
między krajami członkowskimi strefy.

Dlaczego potrzebujemy wspólnych przepisów 
w sprawie granic

UE jako obszar swobodnego przemieszczania się
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4
Z R O Z U M I E ć  P O L I T Y K ę 

Kraje należące do strefy Schengen stosują wspólne zasady 
dotyczące przeprowadzania kontroli osób na granicach 
zewnętrznych oraz wydawania wiz na krótki pobyt w krajach 
tej strefy. Dzięki tym wspólnym zasadom Unia Europejska 
może skutecznie kontrolować swoje granice zewnętrzne, 
zapobiegać zagrożeniom dla swego bezpieczeństwa, zwalczać 
handel ludźmi oraz lepiej zarządzać imigracją (szczegółowe 
informacje na ten temat przedstawiono w broszurze 
poświęconej migracji i azylowi). Dzięki wspólnym zasadom 
osoby spoza UE, którą pragną wjechać na terytorium Unii, 
mogą lepiej zrozumieć warunki, jakie muszą spełnić.

Kodeks graniczny Schengen jest zbiorem zasad regulujących 
kwestię przekraczania granic i kontroli osób. 

Wspólne zasady dotyczące krótkiego 
pobytu

Kolejnym elementem współpracy w ramach strefy Schengen 
jest wspólna polityka wizowa, która nie tylko ułatwia 
obywatelom legalny wjazd do UE, ale też pomaga wzmocnić 
bezpieczeństwo wewnętrzne UE. Wspólnotowy kodeks wizowy 
ujednolica warunki i procedury stosowane w krajach Schengen 
w zakresie wydawania wiz na krótki pobyt (tzw. wiza 
Schengen). Kodeks ten np. wyjaśnia, w jaki sposób należy 
złożyć wniosek o wizę oraz jaki kraj odpowiada za jego 
rozpatrzenie. Wiza Schengen upoważnia do pobytu przez 
maksymalnie trzy miesiące w ciągu pół roku, a jej posiadacz 
ma prawo do swobodnego przemieszczania się po całej strefie 
Schengen.

Nie wszyscy obywatele krajów nienależących do UE potrzebują 
wizy, aby wjechać do strefy Schengen. Państwa UE opracowały 
wspólną listę krajów, których obywatele potrzebują wiz, oraz 
listę państw, wobec których zniesiono wymóg posiadania wizy.

Kontrola dokumentów na granicy słowacko-ukraińskiej.

Wiza Schengen
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Czym zajmuje się UE

Wspólne przepisy UE dotyczące przekraczania granic

Wyszczególniono w nim wszystkie wymagania, jakie muszą 
spełnić obywatele krajów nienależących do UE, którzy chcą 
wjechać na obszar strefy Schengen na okres maksymalnie 
trzech miesięcy w ciągu pół roku. Chodzi tu o obowiązek 
posiadania ważnego dokumentu podróży i ważnej wizy (jeśli 
jest wymagana) oraz środków do życia w kraju, do którego 
się udają, przez czas trwania planowanego pobytu. Kodeks 
graniczny Schengen zezwala również krajom należącym do 
strefy na przywrócenie w wyjątkowych przypadkach kontroli 
na granicach krajowych. Dzieje się tak jedynie, gdy istnieje 
poważne zagrożenie ładu publicznego lub bezpieczeństwa 
wewnętrznego danego kraju; kontrole graniczne przywracane 
są jedynie na czas ograniczony.

PRZEKRACZANIE GRANIC ZEWNĘTRZNYCH UE

W 2009 r. granice przekraczane były 12,6 mln razy na tydzień

Obywatele UE lub osoby
mające prawo swobodnego
przemieszczania się

Osoby spoza UE zwolnione
z obowiązku wizowego

Osoby spoza UE posiadające
wizę

73,5%

11,3%

15,2%

Źródło: Komisja Europejska.

(szacunkowe dane na podstawie sondażu przeprowadzonego w krajach UE)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#080126248aec4767/c_
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm


5
G R A N I C E  I  B E Z P I E C Z E ń S T W O

Są to m.in. kraje, z którymi UE podpisała umowę o zniesieniu 
obowiązku wizowego, lub osoby korzystające ze specjalnych 
uprawnień w wyniku dwustronnych umów, takich jak umowy 
o małym ruchu granicznym. W przypadku pobytów trwających 
dłużej niż trzy miesiące państwa członkowskie UE w dalszym 
ciągu przyznają wizy długoterminowe oraz zezwolenia na 
pobyt na podstawie przepisów prawa krajowego.

Unijne przepisy dotyczące małego ruchu granicznego 
umożliwiają państwom członkowskim UE zawieranie 
dwustronnych umów z sąsiadującymi z nimi krajami spoza UE, 
aby ułatwić przekraczanie zewnętrznych granic Unii. Na 
podstawie takich umów obywatele krajów nienależących 
do UE mieszkający na terenach przygranicznych, którzy muszą 
przekraczać zewnętrzną granicę Unii regularnie i często, mogą 
to robić bez obowiązku poddawania się normalnym kontrolom 
granicznym; nie potrzebują również w tym celu wizy Schengen. 
Taka współpraca nie tylko sprzyja rozwojowi handlu, ale 
również wymianie społecznej i kulturowej z sąsiednimi 
regionami.

Wymiana informacji umożliwiająca 
skuteczniejsze zarządzanie granicami 
zewnętrznymi

Aby lepiej zarządzać wspólnymi granicami zewnętrznymi, 
państwa członkowskie UE dysponują wspólnymi systemami 
informacyjnymi, które ułatwiają wymianę informacji pomiędzy 
organami krajowymi całej strefy Schengen.

Uruchomiony niedawno system informacyjny Schengen 
drugiej generacji (SIS II) umożliwia władzom krajowym lepszy 
dostęp do różnego rodzaju powiadomień dotyczących osób 
i przedmiotów (np. osób zaginionych, skradzionych lub 
zaginionych pojazdów, broni i dokumentów tożsamości) oraz 
skuteczniejszą wymianę informacji. SIS II oferuje więcej opcji, 
jak np. możliwość wprowadzania danych biometrycznych 
(odciski palców). Jest wyposażony w nowe rodzaje 
powiadomień. Oferuje też możliwość kojarzenia ze sobą 
różnych wpisów (np. dotyczących osoby i pojazdu).

Wizowy system informacyjny (VIS) daje władzom krajowym 
dostęp do informacji dotyczących wniosków o wizy Schengen. 
Umożliwia władzom porównywanie danych biometrycznych 
(głównie odcisków palców) w celu ustalenia tożsamości 
posiadaczy wiz oraz zidentyfikowania osób przebywających 
w strefie Schengen bez dokumentów tożsamości lub 
z dokumentami podrobionymi. System VIS nie tylko ułatwia 
wydawanie wiz, wykorzystywany jest również w walce 

WIZY SCHENGEN

STREFA SCHENGEN – GDZIE POTRZEBNA JEST WIZA
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Źródło: Komisja Europejska.

Schengen Area - visa requirements

Do identyfikacji osób stosuje się odciski palców.
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Strefa Schengen

Państwa UE nienależące 
do strefy Schengen

Wiza nie jest wymagana

Wiza jest wymagana

Wiza lotniskowa (ATV) 
wymagana również przez 
wszystkie państwa strefy 
Schengen 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
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z nadużyciami oraz pomaga chronić podróżnych. Może być 
pomocny w wykrywaniu oszustw.

Do identyfikacji coraz częściej używa się takich narzędzi jak 
biometria, zwłaszcza odciski palców. Jednak technologie 
wykorzystywane przez różne systemy informatyczne do 
gromadzenia danych biometrycznych mogą znacznie się od 
siebie różnić. Dlatego UE prowadzi badania naukowe mające 
na celu opracowanie nowego rozwiązania, które umożliwiłoby 
przeszukiwanie i dopasowywanie danych biometrycznych, 
byłoby proste w użyciu, wydajne, niedrogie w utrzymaniu 
i eksploatacji, a także nie naruszałoby norm ochrony danych 
i prywatności.

Europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) stanowi 
mechanizm wymiany informacji i współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi UE i agencją Frontex. Zwiększa 
on zdolności krajów UE do dzielenia i koordynowania swoich 
zasobów oraz do reagowania na zdarzenia mające miejsce 
na granicach zewnętrznych. Ponadto mechanizm ten pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej zwalczać przestępczość 
transgraniczną, zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy 
oraz zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wśród imigrantów 
próbujących przedostać się do UE drogą morską.

Mechanizm oceny Schengen

Stosowanie przepisów dotyczących kontroli granicznych, 
polityki wizowej i innych obszarów prawodawstwa dotyczących 
strefy Schengen, takich jak współpraca policyjna i ochrona 
danych, podlega wspólnej ocenie ze strony Komisji Europejskiej 
i państw członkowskich UE. Mechanizm oceny Schengen 
początkowo funkcjonował jako mechanizm wzajemnej 
weryfikacji przez ekspertów z państw członkowskich UE. 
Komisja Europejska odgrywała jedynie rolę obserwatora. 
Obecnie Komisja koordynuje tę ocenę, która jest oparta na 
rocznych i wieloletnich programach uzgodnionych z państwami 
członkowskimi UE. Ocena dokonywana jest na podstawie 
kontroli na miejscu lub szczegółowego kwestionariusza. 
Następnie dany kraj otrzymuje zalecenia w celu 
wyeliminowania wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w toku 
oceny.

Pomoc finansowa UE na zarządzanie 
granicami zewnętrznymi

Posiadanie wspólnych granic zewnętrznych wymaga od 
wszystkich państw członkowskich inwestowania w ich ochronę, 
aby bezpieczeństwo na terytorium Unii było zagwarantowane. 
Niemniej jednak koszty związane z zarządzaniem granicami 
mogą okazać się sporym wydatkiem dla niektórych państw 
członkowskich, szczególnie dla tych, które sąsiadują 
z państwami nienależącymi do UE i z tego względu problem 
migracji dotyka je w większym stopniu. Fundusz Granic 
Zewnętrznych na lata 2007–2013 oraz Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 
wspomagają państwa, dla których kontrolowanie wspólnych 
granic zewnętrznych stanowi poważne obciążenie finansowe. 
W latach 2007–2013 w ramach Funduszu Granic 

Morskie centrum nadzoru w Toulon we Francji jest 
współfinansowane z Funduszu Granic Zewnętrznych.
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Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
(eu-LISA) jest odpowiedzialna za zarządzanie 
operacyjne systemami VIS i SIS II oraz systemem 
EURODAC – jest to narzędzie informatyczne 
umożliwiające porównywanie odcisków palców osób 
ubiegających się o azyl (więcej informacji na ten temat 
znajduje się broszurze pt. „Migracja i azyl”). 
W przyszłości agencji może również zostać powierzone 
zadanie opracowania i obsługi innych systemów 
informatycznych w zakresie spraw wewnętrznych, 
takich jak system wjazdu/wyjazdu oraz program 
rejestrowania podróżnych.

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) ułatwia 
współpracę operacyjną państw członkowskich UE 
w zarządzaniu ich wspólnymi granicami zewnętrznymi. 
Agencja koordynuje różnego rodzaju działania, takie 
jak wspólne operacje na granicach lądowych 
i morskich państw członkowskich UE. Na życzenie 
wysyła też zespoły szybkiej interwencji, w skład 
których wchodzą funkcjonariusze straży granicznej 
państw członkowskich UE borykających się z pilnymi 
i wyjątkowymi problemami na swoich granicach 
zewnętrznych. Frontex utrzymuje również kontakty 
z organami odpowiedzialnymi za zarządzanie 
granicami w krajach spoza UE w celu wymiany 
informacji na temat wspólnych zagrożeń.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/external-borders-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/external-borders-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/index_en.htm
http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/brochure-migration-and-asylum/asylum_and_migration_pl.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.frontex.europa.eu/
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FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – GRANICE
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W Europie żyje się względnie bezpiecznie. Krajowe organy 
ścigania, takie jak policja i urzędy celne, wraz z odpowiednimi 
organami sądowymi odgrywają ważną rolę w tym zakresie. 
Niemniej jednak obywatele, przedsiębiorstwa, a nawet rządy 
krajowe mogą paść ofiarą międzynarodowej zorganizowanej 
przestępczości, terroryzmu, cyberprzestępczości lub kryzysów 
czy kataklizmów. Tego rodzaju zagrożenia są nie tylko 

Dlaczego musimy współpracować na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa w Europie

UE jako bezpieczny obszar

UE ułatwia międzynarodową 
współpracę policji.©
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zróżnicowane i połączone ze sobą, ale stają się również coraz 
trudniejsze do wykrycia, a ich liczba rośnie. W związku z tym 
UE pogłębia współpracę pomiędzy państwami członkowskimi 
i usprawnia koordynację prowadzonych przez nie działań, aby 
opracować wspólne podejście do zagrożeń, które będzie 
skuteczne na poziomie międzynarodowym oraz uwzględni 
zróżnicowanie systemów sprawiedliwości. W tym celu należy 
usprawnić współpracę transgraniczną między policją 
poszczególnych krajów UE, szczególnie przez wymianę 
informacji.

Zewnętrznych przeznaczono 1856 mln euro na działania na 
szczeblu krajowym i unijnym związane z prowadzeniem 
kontroli granicznych, nadzorowaniem granic oraz zarządzaniem 
przepływem osób na granicach zewnętrznych, a także na 
działania w zakresie usprawnienia działalności władz 
konsularnych oraz wspierania wspólnej polityki wizowej 
ułatwiającej legalne podróżowanie oraz walkę z nielegalnym 
przekraczaniem granic i fałszowaniem wiz. Działania te 
w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy skuteczności 
kontroli granic państw członkowskich UE, zwłaszcza dzięki 
przyśpieszeniu kontroli podróżnych oraz zmodernizowaniu 
systemów kontroli granic.

W nowych ramach finansowych (2014–2020) na Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument na rzecz granic 
i wiz) przewidziano 2764 mln euro. Środki te mają posłużyć na 
finansowanie działań związanych z zarządzaniem granicami 
zewnętrznymi, w tym finansowanie kosztów operacyjnych 
systemów i urządzeń uprzednio zakupionych. Przewidziano 
również środki finansowe na zakup przez państwa 
członkowskie sprzętu wykorzystywanego do wspólnych 
operacji prowadzonych przez Frontex, współpracę konsularną 
i inteligentne zarządzanie granicami z wykorzystaniem 
systemu wjazdu/wyjazdu oraz programu rejestrowania 
podróżnych.

Unijny program badań nad bezpieczeństwem wspiera 
zarządzanie granicami zewnętrznymi w długoterminowej 
perspektywie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo granic, w ramach 
programu finansowane są działania dotyczące kontroli na 
granicach, nadzoru morskiego, opracowywania nowych 

dowodów tożsamości i wykrywania przemycanych towarów. 
Dobrym przykładem jest projekt CLOSEYE, którego celem 
jest stworzenie dla UE ram operacyjnych i technicznych 
poprawiających znajomość sytuacji oraz zdolność reagowania 
organów nadzorujących zewnętrzne granice UE.
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Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE stanowi 
fundament współpracy państw członkowskich UE w zakresie 
bezpieczeństwa. Obejmuje ona działania dotyczące 
najpoważniejszych zagrożeń w UE. Działania te służą realizacji 
pięciu głównych celów strategicznych, takich jak: zwalczanie grup 
terrorystycznych i przestępczych, zapobieganie radykalizacji 
postaw i werbowaniu terrorystów, ochrona obywateli, 
przedsiębiorstw i społeczeństw przed cyberprzestępczością, 
usprawnienie zarządzania wspólnymi granicami zewnętrznymi 
oraz zwiększenie gotowości UE do skutecznego reagowania 
kryzysowego.

Walka z przestępczością 
zorganizowaną

Działalność grup przestępczych ma nie tylko charakter 
międzynarodowy. Grupy takie bardzo często zajmują się różnego 
rodzaju działaniami równocześnie – handlują ludźmi, 
narkotykami i bronią, zajmują się praniem brudnych pieniędzy 
lub ich fałszowaniem. Takie grupy mogą również legalizować 
pieniądze pochodzące z działalności przestępczej, aby dzięki nim 
finansować innego rodzaju działalności. Ściganie i sądzenie 
przestępców zajmujących się tym procederem pozostaje 
zadaniem państw członkowskich UE. Rolą UE jest pomaganie im 
w skutecznym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej przez 
pogłębienie transgranicznej współpracy przy egzekwowaniu 
prawa z pomocą agencji UE (takich jak Europejski Urząd 
Policji – Europol, Europejska Jednostka Współpracy Sądowej – 
Eurojust i Europejskie Kolegium Policyjne – CEPOL) oraz przez 
ujednolicanie praktyk stosowanych w ramach prawa karnego, 
propagowanie działań policyjnych opartych na 
wielodyscyplinarnych danych wywiadowczych oraz usprawnienie 
wymiany informacji i poszerzenie oferty szkoleniowej. Nowe 
podejście w odniesieniu do szkoleń, określone w europejskim 
systemie szkoleń w zakresie egzekwowania prawa (LETS), ma na 
celu przekazanie funkcjonariuszom organów ścigania wszystkich 
szczebli (funkcjonariusze policji, straży granicznej i służb celnych 
oraz, w stosownych przypadkach, inni urzędnicy państwowi tacy 
jak prokuratorzy) wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
skuteczniejszego zapobiegania przestępczości transgranicznej 
i jej zwalczania. Przestępcy muszą być stawiani przed sądem 
niezależnie od tego, w którym kraju mieszkają lub gdzie popełnili 
przestępstwo.

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa. Co roku 
tylko w samej UE ofiarą handlu ludźmi pada kilkaset tysięcy osób. 
Proceder ten przybiera różne formy: wykorzystywania 
seksualnego, zmuszania do pracy, zmuszania do żebrania, 
przymusowej pracy w charakterze służby domowej lub wycinania 
organów. Unia Europejska dokonała ujednolicenia prawa karnego 
państw członkowskich w zakresie handlu ludźmi oraz przyjęła 

szereg przepisów chroniących ofiary. Państwa członkowskie 
muszą zapewnić szczególnie bezbronnym ofiarom odpowiednią 
opiekę, mogą także zastosować zasadę odstąpienia od 
wymierzenia kary ofiarom, które do popełnienia przestępstwa 
zostały zmuszone przez swoich oprawców. Unia Europejska 
opracowała kompleksowe i wielodyscyplinarne podejście do 
kwestii handlu ludźmi. Opiera się ono na poszanowaniu praw 
człowieka, uwzględnia przestępstwa dotykające określonej płci 
czy dzieci, wspiera rolę sprawozdawców krajowych lub podobnych 
mechanizmów, a także zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi 
dostarcza ogólne, strategiczne wskazówki polityczne w dziedzinie 
handlu ludźmi po to, aby usprawniać koordynację i spójność 
działań unijnych instytucji i agencji, a także państw członkowskich 
i organizacji międzynarodowych.

Unijny portal internetowy dotyczący zwalczania handlu 
ludźmi jest źródłem informacji dla osób zawodowo 
zajmujących się zwalczaniem tego procederu oraz dla 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, 
naukowców i innych osób zajmujących się tym 
problemem.

Unia Europejska walczy również z wykorzystywaniem 
seksualnym i niegodziwym traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych, przyczyniając się do usprawnienia procedur 
państw członkowskich w zakresie ścigania przestępców 
i ochrony ofiar. Unia w szczególności zajmuje się nowymi 
zjawiskami, takimi jak wykorzystywanie internetu do 
nagabywania dzieci do celów seksualnych (przestępcy 
seksualni podają się za dzieci, aby się z nimi zaprzyjaźnić 
i je wykorzystać).

Żyjemy w czasach, gdy internet staje się nieodzowną częścią 
naszego życia. Coraz częściej korzystamy z usług bankowości 
internetowej lub robimy zakupy on-line. W związku z tym 
wzrasta ryzyko cyberprzestępczości. Tego rodzaju działalność 
przestępcza jest bardzo lukratywna, stosunkowo trudna do 
wykrycia i nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. 
Przestępstwa internetowe można popełniać na skalę masową, 
w dodatku na odległość. Osoby prywatne, przedsiębiorstwa, 
rządy, a nawet całe społeczeństwa mogą zostać narażone na 
oszustwa i ataki internetowe, takie jak kradzież tożsamości, 

Czym zajmuje się UE

Wspólne przepisy UE zapewniające wszystkim bezpieczeństwo

Internet ułatwia nam życie, 
ale również stwarza nowe 
zagrożenia dla obywateli, 
firm i rządów.
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/internal-security/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/index_en.htm
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phishing (wyłudzanie informacji), spam, wirusy komputerowe 
oraz hakowanie (łamanie zabezpieczeń). Systemy informatyczne 
oraz infrastruktura technologii informatycznych są szczególnie 
podatne na ataki z wykorzystaniem tzw. botnetów (grup 
komputerów zainfekowanych wirusami, które bez wiedzy ich 
właścicieli kontrolowane są przez inny komputer). UE wspiera 
współpracę operacyjną władz państw członkowskich w walce 
z przestępczością komputerową, prowadząc kampanie 
informacyjne, szkolenia i badania.

Koordynuje również działania państw członkowskich UE mające 
na celu zabezpieczenie wszelkich usług internetowych oraz walkę 
z oszustwami dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych 
i ich podrabiania. Ponadto UE dokonała ujednolicenia działań 
państw członkowskich zabezpieczających systemy informatyczne 
przed atakami internetowymi. W ramach Europejskiego Urzędu 
Policji (Europolu) Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością pomaga również chronić obywateli 
i przedsiębiorstwa w Europie przed cyberprzestępczością dzięki 
wspólnemu gromadzeniu wiedzy specjalistycznej i wymianie 
doświadczeń, wspieraniu dochodzeń w sprawach karnych, 
promowaniu rozwiązań, które można zastosować w całej UE, oraz 
dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat cyberprzestępczości 
w całej Unii. Nielegalne narkotyki stanowią jedno z głównych 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa jednostek i społeczeństw 
w UE. Każdego roku około 6100 Europejczyków umiera z powodu 
przedawkowania, a kolejnych 1700 z powodu zakażeń HIV/AIDS 
w wyniku zażywania narkotyków. Setki tysięcy osób mają 
z powodu narkotyków poważne problemy zdrowotne. Odsetek 
ludzi zażywających narkotyki jest nadal wysoki. Substancje 
nielegalne zażywała w swoim życiu jedna czwarta osób dorosłych 
w UE (80 mln). Handel narkotykami jest zdecydowanie 
największym rynkiem przestępczym na świecie i jest głównym 
źródłem gotówki dla grup przestępczych. Problem narkotyków 
w Europie ewoluuje w szybkim tempie – stale zmieniają się 
metody i trasy przemytu, a nowe narkotyki rozprzestrzeniają się 
na niespotykaną dotychczas skalę. W UE wykryto ponad 360 
nowych substancji odurzających, a więc ich liczba przekroczyła 
liczbę nielegalnych narkotyków (234). Nowe substancje są często 
sprzedawane jako legalna alternatywa (tzw. dopalacze) dla 
nielegalnych substancji, chociaż większość z nich nigdy nie były 
testowana na ludziach i może być tak samo szkodliwa jak 
nielegalne narkotyki. W tej kwestii ważną rolę do odegrania mają 
nie tylko rządy krajowe, ale też Unia Europejska. Przepisy UE 
ułatwiają wykrywanie szkodliwych nowych substancji, ocenę ich 
szkodliwości i wprowadzanie zakazu ich stosowania, a także 
zwalczanie handlu tymi substancjami. Projekty finansowane przez 
Unię umożliwiają opracowanie innowacyjnych metod profilaktyki 
lub leczenia, służących ograniczeniu zażywania narkotyków 

i ożywieniu współpracy transgranicznej w zakresie zwalczania 
nielegalnego handlu. Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) dostarcza UE i jej 
państwom członkowskim informacji na temat narkotyków 
i narkomanii w Europie w celu opracowania skutecznych środków 
zaradczych.

Unia Europejska postanowiła uderzyć w słaby punkt grup 
przestępczych i wziąć na celownik ich zyski finansowe. UE 
pomaga państwom członkowskim w skuteczniejszej walce 
z praniem brudnych pieniędzy, korupcją i fałszerstwem, 
a także w skutecznym konfiskowaniu mienia pochodzącego 
z działalności przestępczej.

Pranie brudnych pieniędzy polega na legalizowaniu zysków 
pochodzących z działalności przestępczej w celu ukrycia, 
że pochodzą z nielegalnego źródła. UE zwalcza ten proceder, 
regulując działalność instytucji finansowych, np. wymagając 
od nich powiadamiania o wszelkich podejrzanych lub 
niestandardowych transakcjach. UE ujednoliciła również kary 
stosowane w ramach kodeksu prawa karnego poszczególnych 
państw członkowskich za pranie brudnych pieniędzy.

Korupcja jest ściśle związana ze zorganizowaną przestępczością 
i często ułatwia funkcjonowanie nielegalnych rynków (np. 
sprzedaż nielegalnych papierosów, handel ludźmi i narkotykami 
czy prostytucja), które zwykle stanowią zagrożenia na skalę 
międzynarodową. W 2014 r. UE opublikowała pierwsze 
sprawozdanie o zwalczaniu korupcji, w którym w sposób 
przekrojowy skoncentrowano się na zamówieniach publicznych 
i w którym znalazły się rozdziały omawiające problem korupcji 
w każdym z 28 państw członkowskich UE. W sprawozdaniu 
zwrócono uwagę na dobre praktyki i obszary wymagające 
poprawy, a także zaproponowano konkretne kroki w celu 
lepszego zapobiegania korupcji i jej zwalczania. UE stara się 
również włączyć środki na rzecz zwalczania korupcji do polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej, w tym do europejskiego semestru 
(cyklu koordynacji gospodarczej) oraz polityki rozszerzenia 
i sąsiedztwa.

Fałszowanie pieniędzy jest problemem globalnym, który powoduje 
poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Na przykład 
w 2009 r. organy celne na granicach zewnętrznych UE ponad 
43 500 razy uniemożliwiły wwiezienie towarów, co do których 
zachodziło podejrzenie, że łamią prawa własności intelektualnej. 
Łącznie próbowano wwieźć 118 mln artykułów. Ponadto 

Przestępczość zorganizowana 
jest bardzo dochodowa, 
dlatego przestępców należy 
pozbawić korzyści 
finansowych.

Podrobione leki są niebezpieczne dla zdrowia i życia.
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http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/money-laundering/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/counterfeiting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/counterfeiting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/counterfeiting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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• reagowanie na ataki terrorystyczne, tak by 
zminimalizować ich konsekwencje.

W celu zapobiegania atakom terrorystycznym niezbędne jest 
zwalczanie terroryzmu u źródła. Oznacza to, że należy 
utrudniać wchodzenie na ścieżkę terroryzmu, tak aby kolejne 
pokolenia nie były pokoleniami terrorystów. Unijna strategia 
walki z radykalizacją postaw i werbowaniem 
terrorystów obejmuje wspólne normy i środki, które ułatwiają 
państwom członkowskim skuteczne zwalczanie tych zjawisk. 
UE skupia się na konkretnych działaniach, które mogą stanowić 
wartość dodaną w stosunku do międzynarodowych, krajowych 
i lokalnych wysiłków na rzecz zapobiegania radykalizacji 
postaw prowadzącej do terroryzmu i brutalnego ekstremizmu 
i które zapewniają ważne ramy współpracy w zakresie 
właściwych działań zaradczych w całej UE.

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz ludzi, 
którzy mają bezpośredni kontakt z osobami i grupami 
w trudnej sytuacji, może sprzyjać uruchomieniu szeregu 
narzędzi i zasobów. Sieć upowszechniania wiedzy 
o radykalizacji postaw łączy podmioty zaangażowane 
w przeciwdziałanie radykalizacji postaw, umożliwiając im 
wymianę najlepszych praktyk oraz dzielenie się 
doświadczeniem i wiedzą.

Kluczowym elementem strategii UE w dziedzinie walki 
z terroryzmem jest również zwalczanie finansowania 
terroryzmu. UE opracowała szereg środków służących odcięciu 
terrorystów od źródeł finansowania i pozbawienia ich możliwości 
zaangażowania się w działalność przestępczą.

W ciągu ostatnich lat najwięcej zamachów terrorystycznych 
przeprowadzono przy użyciu materiałów wybuchowych 
zazwyczaj wyprodukowanych domowym sposobem 
z substancji chemicznych, które obecnie są powszechnie 
dostępne dla przeciętnych użytkowników. Dlatego też UE 
pracuje nad tym, aby ograniczyć dostęp do substancji 
będących prekursorami chemicznymi oraz podwyższyć poziom 
zabezpieczenia środków wybuchowych i sprzętu do ich 
produkcji, tak aby nie mogły one być wykorzystane przez 
terrorystów. Plan działania UE na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa materiałów wybuchowych obejmuje 

Terroryści często wykorzystują materiały wybuchowe 
domowej roboty.
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Europejski Urząd Policji (Europol) pomaga państwom 
członkowskim UE w walce z najpoważniejszymi formami 
przestępczości międzynarodowej i terroryzmem. Jako 
kryminalna agencja wywiadowcza Europol gromadzi, 
analizuje i przekazuje informacje dotyczące grup 
przestępczych i terrorystycznych, a także opracowuje 
raporty na temat tendencji przestępczych i terrorystycznych 
w UE. Europol oferuje także wsparcie operacyjne organom 
ścigania państw członkowskich UE oraz koordynuje 
prowadzone wspólnie przez państwa członkowskie 
dochodzenia transgraniczne.

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) wspiera 
współpracę transgraniczną i wymianę informacji w UE. 
W tym celu organizuje szkolenia, na których personel 
organów ścigania państw członkowskich może 
zapoznać się z narzędziami współpracy 
transgranicznej i nauczyć się ich wykorzystywania.

podrobione artykuły żywnościowe, leki, nawozy, produkty higieny 
i zabawki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Rozprowadzanie podrobionych produktów jest obecnie nie tylko 
łatwiejsze (ze względu na szerokie wykorzystanie internetu), lecz 
również jest bardzo dochodowe i nie wiąże się z dużym ryzykiem. 
Aby walczyć z rozprowadzaniem podrabianych towarów, w UE 
surowiej egzekwuje się prawa w zakresie ochrony własności 
intelektualnej. Ma to umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie przeciwko fałszerzom sankcji i środków niemających 
charakteru karnego.

Wykrywanie i konfiskata środków finansowych lub innej 
własności nabytej wskutek działalności przestępczej jest 
skutecznym sposobem utrudniania grupom przestępczym 
uprawiania procederu przestępczego oraz zniechęcania ich 
do tego typu działalności. Wykorzystanie odzyskanych w ten 
sposób funduszy na cele społeczne oraz na skuteczniejsze 
stosowanie prawa w celu zapobiegania popełnianiu 
przestępstw jest korzystne dla całego społeczeństwa.

Zwalczanie terroryzmu

Zagrożenie atakami terrorystycznymi ma wymiar 
międzynarodowy. W ramach europejskiej strefy bez granic 
państwa członkowskie UE muszą działać w sposób 
skoordynowany, aby chronić demokratyczne wartości, którymi 
kierują się ich społeczeństwa, oraz prawa i wolności swoich 
obywateli. W związku z tym strategia Unii Europejskiej 
w dziedzinie walki z terroryzmem obejmuje cztery cele:

• zapobieganie radykalizacji postaw i werbowaniu 
terrorystów,

• ochrona obywateli i infrastruktury krytycznej,
• ściganie i sądzenie terrorystów,

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/crisis-management/index_en.htm
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14781-re01.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14781-re01.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14781-re01.en05.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/index_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf
https://www.europol.europa.eu/
https://www.cepol.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/index_en.htm
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
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konkretne działania w zakresie zapobiegania przypadkom 
niezgodnego z przeznaczeniem użycia materiałów 
wybuchowych, wykrywania ich i reagowania na nie.

Zagrożenie atakami terrorystycznymi z użyciem materiałów 
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ) 
jest ciągle wysokie.Unijny plan działania w obszarze CBRJ 
ma na celu zmniejszenie zagrożeń i szkód związanych 
z incydentami CBRJ o charakterze przypadkowym, naturalnym 
i celowym, m.in. przez zwiększanie zdolności ich wykrywania 
i zwiększenie gotowości i zdolności reagowania.

Zamachy terrorystyczne mogą również spowodować różnego 
rodzaju sytuacje kryzysowe, takie jak awarie infrastruktury 
krytycznej oraz klęski żywiołowe. Uszkodzenie infrastruktury 
krytycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i życia obywateli UE. Unia opracowała europejski program 
ochrony infrastruktury krytycznej, w którym przewidziano 
różne środki, m.in. wspólne podejście do oceny potrzeb w zakresie 
ochrony tzw. wyznaczonej europejskiej infrastruktury krytycznej, 
zwłaszcza w sektorach energii i transportu.

Dialog i współpraca z krajami spoza UE

Unia Europejska prowadzi dialog polityczny oraz współpracuje 
z krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), aby wspólnie 
rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa. W tym celu 
UE może także korzystać z pomocy swoich 140 delegatur na 
całym świecie, które są odpowiedzialne za reprezentowanie 
interesów UE i jej obywateli za granicą. Dzięki temu zagrożenie 
dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE można wyeliminować 
u źródła, zanim dotrze na terytorium Unii. Taki model działania 
gwarantuje również, że walka z przestępczością i terroryzmem 
będzie prowadzona zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki 
zagranicznej UE.

Unia Europejska dysponuje kilkoma rodzajami instrumentów na 
rzecz współpracy z państwami spoza UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Obejmują one instrumenty polityczne (dwustronne 
i regionalne dialogi polityczne, plany działania i strategie na rzecz 
bezpieczeństwa, np. w regionie Sahelu lub Rogu Afryki), 
instrumenty prawne (takie jak konwencje międzynarodowe 
w dziedzinie terroryzmu, narkotyków, zorganizowanej 
przestępczości i korupcji), cywilne misje UE w krajach spoza UE 
w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wsparcie 
finansowe i działania na rzecz rozwijania potencjału w ramach 
instrumentów współpracy zewnętrznej UE (Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Europejski Instrument Sąsiedztwa, Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejski Fundusz 
Rozwoju, Instrument na rzecz Stabilności).

Zapobieganie nielegalnej imigracji i jej zwalczanie oraz 
zlikwidowanie zjawiska handlu ludźmi stanowią priorytetowe 
obszary globalnego podejście do kwestii migracji 
i mobilności, tj. nadrzędnych ram zewnętrznej polityki UE 
w dziedzinie migracji i azylu (więcej informacji na ten temat 
znajduje się broszurze pt. „Migracja i azyl”).

Fundusze UE na wsparcie walki 
z przestępczością i terroryzmem

W latach 2007–2013 celem programu ramowego w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony wolności było wspomaganie 
europejskiej współpracy transgranicznej w zapobieganiu 
przestępczości i terroryzmowi oraz w ich zwalczaniu. Cel ten 
był realizowany za pomocą dwóch programów szczegółowych: 
„Zapobieganie i walka z przestępczością” (w ramach 
którego przeznaczono 600 mln euro na działania koncentrujące 
się na zapobieganiu przestępczości, egzekwowaniu prawa 
i współpracy operacyjnej) oraz „Zapobieganie, gotowość 
i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami 
ryzyka dla bezpieczeństwa” (w ramach którego 
przeznaczono 140 mln euro na rzecz ochrony infrastruktury 
krytycznej i zarządzania kryzysowego).

W celu dalszego zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w UE w latach 2014–2020 na Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument na rzecz 
wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania 
przestępczości oraz zarządzania kryzysowego) przewidziano 
nieco ponad 1 mld euro. Środki te mają zostać przeznaczone 
na finansowanie działań, które skupiają się na zwalczaniu 
poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej, 
w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji działań 
i zacieśnianie współpracy między organami ścigania i innymi 
organami krajowymi państw członkowskich UE. Fundusz ma 
również na celu zwiększenie skuteczności UE oraz jej państw 
członkowskich w zakresie zarządzania sytuacjami 
zagrażającymi bezpieczeństwu i zarządzania kryzysowego, jak 
również ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami 
terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi 
z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – POLICJA

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ogółem w latach 2014–2020 (mln euro)

Źródło: Komisja Europejska

w mln
Uwaga: Dania i Wielka Brytania nie uczestniczą w Funduszu Bezpieczeństwa
 Wewnętrznego – Policja

Austria
Belgia

Bułgaria
Cypr

Czechy
Niemcy

Dania
Estonia

Hiszpania
Finlandia

Francja
Niemcy

Chorwacja
Węgry

Irlandia
Włochy

Litwa
Luksemburg

Łotwa
Malta

Holandia
Polska

Portugalia
Rumunia
Szwecja

Słowenia
Słowacja

Wielka Brytania

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 15505 2009 REV 1
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#080126248aec4767/c_
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/terrorism-and-other-risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
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Utworzenie strefy Schengen – obszaru bez granic wewnętrznych, 
obecnie obejmującego swym zasięgiem większość krajów 
w Europie – jest jednym z najważniejszych i najbardziej 
widocznych osiągnięć UE. Dzięki temu mobilność obywateli UE 
i krajów nienależących do UE wzrosła na niespotykaną dotąd 
skalę – mogą teraz oni podróżować swobodnie po tym wspólnym 
terytorium. Utworzenie strefy Schengen jest również jednym 
z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu w Europie. Niedawne i przyszłe 
rozszerzenia tej strefy jeszcze bardziej zwiększą swobodę 
przemieszczania się obywateli. Unia Europejska w dalszym 
ciągu będzie działać na rzecz ułatwienia legalnego wjazdu 
na terytorium państw członkowskich, a jednocześnie dokładać 
wszelkich starań, by jej granice zewnętrzne były bezpieczne. 
W tym celu opracowany zostanie system, w ramach którego 
Europejska Agencja ds. Granic (Frontex) będzie mogła gromadzić 
zasoby ze wszystkich państw UE w celu utworzenia europejskich 
zespołów straży granicznej, które będzie można wykorzystywać 
do natychmiastowych działań.

Przestępczość transgraniczna i terroryzm nadal stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii, a zatem 

wymagają skutecznych i stanowczych reakcji. UE chce pogłębić 
współpracę pomiędzy organami ścigania poszczególnych 
państw członkowskich, w szczególności w celu zwalczania 
handlu ludźmi, przemytu ludzi, cyberprzestępczości i korupcji. 
Z myślą o zwalczaniu terroryzmu i radykalizacji postaw Unia 
opracuje środki, które mogą pomóc przykładowo w rozwiązaniu 
problemu tzw. zagranicznych bojowników. Obywatele 
europejscy podróżujący za granicę w celu przystąpienia do 
organizacji terrorystycznych po powrocie stanowią poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, zarówno 
w zakresie radykalizacji i rekrutacji, jak i zdolności do 
przeprowadzania ataków terrorystycznych. Unia pracuje 
również nad utworzeniem systemu przetwarzania danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR), czyli informacji 
zwyczajowo gromadzonych przez przewoźników lotniczych, 
takich jak metoda rezerwacji czy trasa podróży, które są 
istotne do celów zwalczania poważnych przestępstw 
i terroryzmu. Przetwarzanie danych PNR umożliwiłoby np. 
wykrycie ruchów zagranicznych bojowników, którzy wyjeżdżają 
z Unii lub wracają na jej terytorium drogą powietrzną. System 
miałby również zagwarantować, że dane PNR są chronione 
i przetwarzane w odpowiedni i spójny w całej UE sposób.
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 X Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych (Komisji Europejskiej): http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
 X Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 

Europejskiej (Frontex): http://frontex.europa.eu
 X Europejska Agencja ds� Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi: 

http://www.eulisa.europa.eu
 X Strona UE poświęcona zwalczaniu handlu ludźmi: http://ec.europa.eu/anti-trafficking
 X Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii: http://emcdda.europa.eu
 X Strona Europejskiego Urzędu Policji: https://www.europol.europa.eu
 X Europejskie Kolegium Policyjne: http://www.cepol.europa.eu
 X Na pytania na temat Unii Europejskiej odpowie serwis 

Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11 — http://europedirect.europa.eu

Perspektywy

Europejski program badań nad bezpieczeństwem wspiera 
również rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
walki z przestępczością i terroryzmem. Ogólnym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, program wspiera 
zatem kwestie związane m.in. z bezpieczeństwem w miastach, 
kryminalistyką, ochroną przed zagrożeniami z użyciem 
materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych 

i jądrowych oraz materiałów wybuchowych (CBRJW), 
wywiadem antyterrorystycznym oraz technologiami w zakresie 
egzekwowania prawa. Dobrym przykładem jest projekt EDEN, 
który ma na celu zapewnienie ochrony na terenie UE przed 
zagrożeniami związanymi z materiałami CBRJW (działania 
prewencyjne, przygotowawcze, w zakresie reagowania 
i odbudowy).

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
http://frontex.europa.eu/
http://www.eulisa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/anti-trafficking
http://emcdda.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.cepol.europa.eu/
http://europedirect.europa.eu/
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