
II

(Akty przygotowawcze mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

Decyzja 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

(2005/C 101/15)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 29 i 30,

uwzględniając inicjatywę Królestwa Niderlandów,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jednym z celów Unii jest zapewnienie obywatelom
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach prze-
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(2) Cel ten można osiągnąć poprzez zapoczątkowanie
bliższej współpracy między siłami policyjnymi.

(3) Oczywistym jest, że podczas prowadzenia działań policji
mających na celu utrzymanie porządku publicznego i
bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom
kryminalnym i ich zwalczanie w czasie zgromadzeń
dużej liczby osób, coraz częściej dochodzi do konfron-
tacji sił policyjnych z uczestnikami pochodzącymi z
innych Państw Członkowskich.

(4) Uwzględniając tę tendencję oraz opierając się na wcześ-
niejszych inicjatywach (2), należy wzmocnić międzyna-
rodową współpracę policyjną w tej dziedzinie.

(5) Oczywistym jest, że dorobek Schengen nie oferuje
możliwości wystarczających dla wprowadzenia skutecz-
nego wsparcia transgranicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

1. „imprezy międzynarodowe” oznaczają zgromadzenia dużej
liczby osób z więcej niż jednego Państwa Członkowskiego,
podczas których działania policji są przede wszystkim
nakierowane na utrzymanie porządku publicznego i bezpie-

czeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i
ich zwalczanie;

2. „wsparcie transgraniczne” oznacza wsparcie udzielane na
wniosek Państwa Członkowskiego przez funkcjonariuszy
policji innego Państwa Członkowskiego podczas imprez
międzynarodowych lub dostarczanie sprzętu przez jedno z
Państw Członkowskich do wykorzystania go na terytorium
innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 2

Cel

Niniejsza dyrektywa ma na celu, w miarę możliwości, plano-
wanie wsparcia transgranicznego oraz podniesienie jego
skuteczności.

Artykuł 3

Planowanie

1. W ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego
Prezydencja Rady przedstawia ogólne informacje na temat
przewidywanego zapotrzebowania na wsparcie międzynaro-
dowe w następnym roku kalendarzowym.

2. Informacje takie dotyczą:

a) kalendarza imprez międzynarodowych zaplanowanych na
następny rok kalendarzowy;

b) ogólnych informacji o pomocy międzynarodowej wniosko-
wanej przez Państwa Członkowskie, na których terytorium
te imprezy mają się odbyć. Należy także wskazać Państwa
Członkowskie, do których ma być skierowany wniosek o
udzielenie wsparcia.

3. Informacja taka jest opracowywana przez organy
centralne odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego
i bezpieczeństwa, określone 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 bezpieczeń-
stwa (3).
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(1) Dz.U.
(2) Uchwała Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa zgromadzeń Rady Europejskiej i innych wydarzeń o
podobnym charakterze (Dz.U. C 116 z 30.4.2004, str. 18). (3) Dz.U. L 147 z 5.6.1997, str. 1.



4. Do dnia 30 października każdego roku Państwa Człon-
kowskie przekazują Prezydencji Rady informacje określone w
ust. 2.

5. Prezydencja przesyła Radzie informacje określone w ust. 1
do zapoznania się w trybie poufnym.

Artykuł 4

Przegląd

1. Każdego roku przed 31 stycznia, Prezydencja Rady doko-
nuje przeglądu wsparcia międzynarodowego udzielonego w
roku poprzednim.

2. Przegląd określony w art. 1 obejmuje:

a) informacje na temat przeprowadzonych imprez międzyna-
rodowych,

b) informacje na temat wsparcia międzynarodowego udzielo-
nego i otrzymanego w danym roku,

c) informacje na temat podstawowych trudności dotyczących
imprez międzynarodowych, zaobserwowanych przez
Państwa Członkowskie,

d) zalecenia dotyczące sposobów przezwyciężenia trudności
określonych w lit. c).

3. Przegląd opracowują organy centralne odpowiedzialne za
utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa.

4. Państwa Członkowskie przekazują Prezydencji Rady infor-
macje określone w ust. 2, wraz z wszelkimi zaleceniami w tym
zakresie, jakie chciałyby przekazać nie później niż dnia
1 grudnia każdego roku.

5. Prezydencja przesyła Radzie przegląd określony w ust. 1
do zapoznania się w trybie poufnym.

Artykuł 5

Wsparcie i analiza

1. Sekretariat Generalny Rady zapewnia pomoc Państwom
Członkowskim poprzez dokonywanie analizy istniejących
umów w zakresie wsparcia transgraniczneego.

2. Państwa Członkowskie przekazują teksty takich umów do
Sekretariatu Generalnego Rady nie później niż sześć miesięcy
po wejściu w życie niniejszej decyzji.

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 dostoso-
wanie odpowiednich europejskich przepisów ustawodawczych
i wykonawczych, a w szczególności Konwencji wykonawczej
do Układu z Schengen.

Artykuł 6

Publikacja

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Rady

Przewodniczący
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