
DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU

z dnia 20 marca 2007 r.

ustanawiająca przepisy w sprawie ustaleń regulujących wdrożenie pod względem administracyjnym
udziału urzędników Europolu we wspólnych zespołach dochodzeniowych

(2007/C 72/16)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając Konwencję o Europolu, zmienioną przez akt
Rady z dnia 28 listopada 2002 r. sporządzający Protokół na
podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Policji, oraz Protokół w sprawie przywi-
lejów i immunitetów Europolu, członków jego organów,
zastępców dyrektora i urzędników Europolu, a w szczególności
art. 3a,

uwzględniając opinię wydaną przez Wspólny Organ Nadzorczy,

mając na uwadze, że rolą Zarządu, stanowiącego większością
dwóch trzecich, jest ustalenie przepisów w sprawie postanowień
ustanawiających wdrożenie pod względem administracyjnym
udziału urzędników Europolu we wspólnych grupach dochodze-
niowych,

PRZYJĄŁ NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszej decyzji:

a) „wspólne zespoły dochodzeniowe” oznaczają wspólne
zespoły dochodzeniowe, o których mowa w art. 3a
Konwencji o Europolu;

b) „jednostka krajowa” oznacza jedyny organ łącznikowy
pomiędzy właściwymi władzami krajowymi a Europolem, o
którym mowa w art. 4 Konwencji o Europolu;

c) „właściwe władze” oznaczają wszelkie organy publiczne
istniejące w państwach członkowskich, które zgodnie z
prawem krajowym są odpowiedzialne za zapobieganie prze-
stępstwom i ich zwalczanie, zgodnie z art. 2 ust. 4
Konwencji o Europolu.

Artykuł 2

Ustalenia

1. Wdrożenie pod względem administracyjnym udziału
urzędników Europolu we wspólnych grupach dochodzeniowych
jest ustalane w porozumieniu zawartym pomiędzy dyrektorem
Europolu a właściwymi władzami państwa czlonkowskiego
odpowiedzialnymi za ustanowienie tego wspólnego zespołu
dochodzeniowego.

2. W ustaleniach biorą udział jednostki krajowe z uczestni-
czących państw członkowskich.

Artykuł 3

Mandat urzędników Europolu biorących udział we wspól-
nych zespołach dochodzeniowych

1. Ustalenia obejmują zadania, prawa i obowiązki urzęd-
ników Europolu biorących udział we wspólnych zespołach
dochodzeniowych.

2. Ustalenia stanowią, że urzędnicy Europolu biorący udział
we wspólnych zespołach dochodzeniowych wspierają członków
grupy zgodnie z Konwencją o Europolu i prawem krajowym
państwa członkowskiego, w którym działa grupa.

Artykuł 4

Zarządzanie i nadzór

1. Ustalenia stanowią, że urzędnicy Europolu biorący udział
we wspólnych zespołach dochodzeniowych wykonują swoje
zadania pod kierownictwem dowódcy(ów) zespołu określonego
w porozumieniu.

2. Ustalenia stanowią, że urzędnicy Europolu mają prawo do
odmówienia wykonania rozkazu, jeśli są zdania, że narusza on
ich obowiązki, o których mowa w Konwencji o Europolu. W
takim przypadku urzędnik Europolu zawiadamia o tym fakcie
dyrektora Europolu, który przeprowadza konsultacje z dowódcą
(ami) zespołu w celu znalezienia rozwiązania. W przypadku
braku rozwiązania zadowalającego obie strony, dyrektor ma
prawo do wypowiedzenia porozumienia.

Artykuł 5

Dostęp do danych

Ustalenia stanowią, że urzędnicy Europolu biorący udział we
wspólnych zespołach dochodzeniowych posiadają dostęp do
komputerowego systemu Europolu, zgodnie z postanowieniami
Konwencji o Europolu i stosującymi się standardami bezpieczeń-
stwa (1), przez okres swojego uczestnictwa we wspólnym
zespole dochodzeniowym.
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(1) Jak wyszczególniono w Polityce w sprawie łączy komunikacyjnych używa-
nych w celu przetwarzania informacji Europolu — dokument 2450-16
(# 16991)



Artykuł 6

Koszty i wyposażenie

Ustalenia regulują podział kosztów, w tym ubezpieczenia, przy-
padających na urzędników Europolu biorących udział we wspól-
nych zespołach dochodzeniowych, jak i wyszczególniają
warunki, na których wszelki sprzęt dostarczony przez Europol
może być używany przez członków wspólnego zespołu docho-
dzeniowego.

Artykuł 7

Wypowiedzenie

Ustalenia stanowią szczegółowo, że mogą one zostać w każdej
chwili wypowiedziane za notyfikacją jednej ze stron.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 30 marca 2007 r.

Sporządzono w Hadze, dnia 20 marca 2007 r.

Hans-Jürgen FÖRSTER

Przewodniczący Zarządu
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