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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących
przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

(2006/581/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej powierzył Unii
Europejskiej i państwom członkowskim zadanie zapew-
niania obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, poprzez zacieśnianie współpracy oraz
zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
i innej.

(2) Celem Komisji jest wsparcie procesu tworzenia ujednoli-
conych i porównywalnych statystyk unijnych dotyczą-
cych przestępczości i wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych, co ma zasadnicze znaczenie dla
rozwoju i kontroli prawodawstwa i działań Wspólnoty,
jak określono w planie działania służącym realizacji
programu haskiego (1), w związku z czym może zaistnieć
potrzeba skorzystania z wiedzy specjalistycznej przedsta-
wicieli państw członkowskich oraz ekspertów z organów
doradczych.

(3) Wspólnotowe statystyki opracowuje się zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97
z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspól-
noty (2), a konkretne działania związane z tworzeniem
statystyk Wspólnoty są prowadzone zgodnie
z założeniami wspólnotowego programu statystycznego

i programów rocznych (3), przy poszanowaniu zasad
określonych w Europejskim kodeksie praktyk statystycz-
nych, przyjętym przez Komitet ds. Programu Statystycz-
nego w dniu 24 lutego 2005 r. i załączonym do Komu-
nikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 maja 2005 r. (4) w sprawie niezależności,
wiarygodności i odpowiedzialności krajowych
i wspólnotowych organów statystycznych.

(4) W skład grupy ekspertów wejdą osoby posiadające
kompetencje do oceny potrzeb w danym obszarze poli-
tyki i udzielania porad na temat skutecznego korzystania
ze wskaźników i danych dotyczących przestępczości
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

(5) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących
bezpieczeństwa, zapisanych w Załączniku do decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (5), powinno
się określić zasady dotyczące ujawniania informacji
przez członków grupy ekspertów.

(6) Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (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 prze-
pływie takich danych (6).

(7) Powinno się zatem powołać grupę ekspertów ds. potrzeb
politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz określić
jej organizację i zakres obowiązków.
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(1) Dz.U. C 198 z 12.8.2005, str. 1. Plan działania Rady i Komisji
służący realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

(3) Wspólnotowy program statystyczny na lata 2003–2007, przyjęty
decyzją nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1).

(4) COM(2005) 217 wersja ostateczna oraz zalecenie Komisji w sprawie
niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych
i wspólnotowych organów statystycznych.

(5) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1.
(6) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.



(8) Fakt powołania grupy ekspertów nie zastępuje żadnej
innej decyzji.

(9) Członkostwo w grupie ekspertów, której dotyczy
niniejsza decyzja, obejmuje wstępnie dwuletnią kadencję,
po czym Komisja rozważy celowość jej przedłużenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym Komisja ustanawia grupę ekspertów ds. potrzeb politycz-
nych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawied-
liwości w sprawach karnych, zwaną dalej „grupą ekspertów”.

Artykuł 2

Zadania

Grupa ekspertów:

— wspiera Komisję w rozwijaniu współpracy między
państwami członkowskimi i innymi organizacjami
i organami realizującymi plan UE na rzecz stworzenia
kompleksowej i spójnej strategii unijnej w zakresie statystyk
dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych (1);

— wspiera Komisję w określaniu potrzeb politycznych
w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych na poziomie UE;

— wspiera Komisję w określaniu potrzeb w zakresie opraco-
wania wspólnych wskaźników i narzędzi służących sporzą-
dzaniu statystyk dotyczących przestępczości i wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych;

— wspiera Komisję w opracowywaniu wspólnych wskaźników
i realizowaniu innych potrzeb w zakresie danych;

— doradza Komisji w sprawie potrzeb badawczych
i rozwojowych lub wyników, jakie należy uwzględnić
podczas realizacji wyżej wymienionego planu UE;

— doradza Komisji w sprawie współpracy z przedstawicielami
sektora prywatnego i środowiska akademickiego lub innych
zainteresowanych sektorów w celu uwzględnienia ich
wiedzy i doświadczenia podczas realizacji wyżej wymienio-
nego planu UE.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może zasięgnąć opinii grupy ekspertów w dowolnej
kwestii związanej z oceną zjawiska przestępczości i wymiarem
sprawiedliwości w sprawach karnych, a w szczególności w celu
określenia potrzeb politycznych w zakresie rozwoju statystyk na
temat przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych.

Artykuł 4

Skład – powoływanie

1. W skład grupy ekspertów wchodzi nie więcej niż 50
członków, a każda płeć jest reprezentowana co najmniej
w 40 %. Członkowie wywodzą się z:

a) krajowych władz publicznych odpowiadających za wymiar
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w państwach człon-
kowskich UE, krajach przystępujących i kandydujących do
UE;

b) organów i sieci współpracy Unii Europejskiej posiadających
odpowiednie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną
w zakresie analizy lub opracowywania danych dotyczących
przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych do celów politycznych, takich jak: europejska sieć
zapobiegania przestępczości, Europejskie Centrum Monitoro-
wania Narkotyków i Narkomanii, Eurojust, Europejska Grupa
Zawodowa Szefów Policji, Europejski Urząd Policji (Europol),
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Euro-
pejskiej (FRONTEX), Europejskie Centrum Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii oraz Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE);

c) organizacji międzynarodowych i pozarządowych posiadają-
cych odpowiednie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną
w zakresie analizy lub opracowywania danych dotyczących
przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych do celów politycznych. Obejmują one: Radę Europy;
European Sourcebook Group (grupa ds. europejskiego
kompendium danych statystycznych na temat przestępczości
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych); Fundusz
Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF);
Biuro do Spraw Narkotyków i Przestępczości Organizacji
Narodów Zjednoczonych; Światową Organizację Zdrowia;

d) członkami grupy ekspertów mogą również zostać obywatele
posiadający wiedzę specjalistyczną zdobytą podczas badań
akademickich lub osoby pracujące w sektorze prywatnym
i zajmujące się analizą lub oceną zjawiska przestępczości
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na teryto-
rium państw członkowskich UE.
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(1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, obecnie konsultowany wewnętrznie
z różnymi służbami instytucji.



2. Członków grupy ekspertów powołują Komisja oraz
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności
i Bezpieczeństwa spośród specjalistów posiadających kompe-
tencje w dziedzinach określonych w art. 2 i art. 4 ust. 1.
W przypadku art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) członków wyznaczają
władze lub organizacje, natomiast w przypadku art. 4 ust. 1
lit. d) członków wyznacza się spośród kandydatów, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie do składania ofert.

Każde państwo członkowskie, kraj przystępujący i kandydujący
wyznacza dwóch kandydatów (kobietę i mężczyznę) do grupy
ekspertów, spośród których Komisja wybiera jednego członka.
Jednocześnie wyznacza się taką samą liczbę zastępców
członków grupy ekspertów na tych samych warunkach co
samych członków. Zastępcy automatycznie przejmują
obowiązki członków podczas ich nieobecności.

3. Członkowie powołani na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a), b)
i c) są przedstawicielami władzy publicznej lub organizacji
pozarządowej. Członkowie powołani na podstawie art. 4
ust. 1 lit. d) działają we własnym imieniu i doradzają Komisji
niezależnie od wpływów zewnętrznych.

4. Członkowie grupy ekspertów pełnią swoje funkcje do
czasu ich zastąpienia lub wygaśnięcia ich mandatu.

5. Członkowie, którzy nie są w stanie dłużej skutecznie
uczestniczyć w pracach grupy ekspertów, którzy złożą rezyg-
nację lub którzy naruszą warunki określone w pierwszym lub
drugim ustępie niniejszego artykułu lub w art. 287 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni
na okres pozostały do zakończenia ich kadencji.

6. Członkowie powołani osobiście (ust. 3) podpisują
corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać
w interesie publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak,
względnie istnienie, konfliktu interesów, który mógłby zagrażać
ich bezstronności.

7. Imiona i nazwiska powołanych członków są publikowane
na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa oraz w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, seria C. Dane te są gromadzone, przetwarzane
i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 45/2001.

Artykuł 5

Zasady działania

1. Grupie ekspertów przewodniczy Komisja.

2. Komisja koordynuje działania grupy ekspertów i Grupy
Roboczej ds. Statystyk na temat Przestępczości i Wymiaru Spra-
wiedliwości w Sprawach Karnych, która zostanie utworzona
przez Eurostat w kontekście wspólnotowego programu statys-
tycznego w celu reprezentowania krajowych urzędów statys-
tycznych. Komisja odpowiada za spójność pracy obu grup
i podejmuje się organizacji, w miarę możliwości, wspólnych
posiedzeń lub posiedzeń odbywających się tego samego dnia.

3. Komisja koordynuje odpowiednie aspekty działania grupy
ekspertów ze swoimi powiązanymi działaniami.

4. W porozumieniu z Komisją można tworzyć podgrupy
o maksymalnym składzie 15 członków w celu zbadania szcze-
gółowych kwestii podlegających zakresowi obowiązków okreś-
lonemu przez grupę ekspertów; po wypełnieniu opisanych
zadań podgrupy są rozwiązywane.

5. W przypadku, gdy jest to pomocne i/lub konieczne,
przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach
grupy lub podgrupy ekspertów bądź obserwatorów, również
z krajów trzecich, posiadających odpowiednią wiedzę na
temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia.

6. Informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach
grupy ekspertów lub podgrupy nie mogą zostać ujawnione, jeśli
zdaniem Komisji dotyczą one kwestii poufnych.

7. Posiedzenia grupy ekspertów i podgrup odbywają się
zwykle w pomieszczeniach i na zaproszenie Komisji zgodnie
z procedurami oraz harmonogramem określonymi przez
Komisję. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.
W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zain-
teresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

8. Grupa ekspertów przyjmuje swój regulamin wewnętrzny
na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez
Komisję (1).

9. Komisja może opublikować w Internecie lub w innej
formie wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje
lub dokumenty robocze grupy ekspertów w oryginalnym języku
danego dokumentu.
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(1) Zaiscznik III do dokumentu SEC(2005) 1004.



Artykuł 6

Koszty posiedzeń

Komisja zwraca koszty podróży i odpowiednio koszty diet
ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów
w związku z działaniami grupy ekspertów zgodnie
z wewnętrznymi przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu
kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagro-
dzenia za wykonywane usługi.

Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego budżetu
przyznanego danej grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 7

Stosowanie

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący
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