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10 priorytetów w 10 scenariuszach 

Sprawiedliwość i prawa podstawowe 
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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Frans 
Timmermans 

Věra Jourová 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Obywatele oczekują od swoich rządów 
zapewnienia sprawiedliwości, 

ochrony i uczciwości,  przy pełnym 
poszanowaniu praw podstawowych         
i praworządności. Wymaga to także 

wspólnych działań na szczeblu 
europejskim, opierających się na 
naszych wspólnych wartościach 

 
Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2014 r. 

 

 



Dlaczego ważne? 

• UE to nie tylko wspólny rynek dla dóbr i usług 

• Europejczycy dzielą te same wartości, które są 
zapisane w traktatach oraz Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej 

• Wartości te są także istotne w kontekście walki 
z terroryzmem, handlem ludźmi, przemytem 
oraz przestępczością zorganizowaną 



Cele 

• Ułatwienie obywatelom oraz unijnym firmom bronienia 
swoich praw, także poza państwem pochodzenia, przez 
wzajemne uznanie wyroków sądów na terenie UE 

• Walka z przestępczością zorganizowaną: handlem ludźmi, 
przemytem, cyberprzestępczością oraz korupcją 

• Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji praw 
człowieka Rady Europy 

• Zapewnienie, iż amerykańskie agencje rządowe będą 
odpowiednio chronić dane obywateli Unii 

• Promowanie unijnej polityki antydyskryminacyjnej 

 

 



Burza mózgów 

 

 

 

Pytanie: Kiedy pojawia się agresja i terror? Jak można im 
skutecznie zapobiegać? 



Terroryzm jako wyzwanie 
Wg Europolu 5 000 dżihadystów       
z Europy może obecnie walczyć        
w Syrii, Iraku i innych strefach 
objętych konfliktem. 
 
Znaczna część z nich może wrócić    
z zamiarem przeprowadzenia 
ataków terrorystycznych w Europie. 
 

Odsetek osób, które  
postrzegają terroryzm  
jako główne wyzwanie 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
 Źródło: Komisja Europejska 



Co robi Unia, aby zapobiegać 
terroryzmowi? 

Sieć 
upowszechniania 
wiedzy o 
radykalizacji 
postaw 

Centrum doskonałości 
Ma na celu ułatwienie               
i nasilenie wymiany 
doświadczeń  między 
odpowiednimi stronami. 
 

W dniu 1 lipca 2015 r. Europol uruchomił  
unijną jednostkę ds. zgłaszania podejrzanych 
treści w internecie w celu zwalczania 
internetowej propagandy terrorystycznej              
i związanych z nią działań ekstremistów            
w internecie prowadzących do aktów 
przemocy. 
 

Europejskie Centrum ds. Zwalczania 
Terroryzmu  
Bezpieczne centrum wymiany informacji 
między krajowymi organami ścigania 
 

Źródło: Komisja Europejska 



Praca z tekstem 

Polecenie: Po zapoznaniu się z tekstem, odpowiedz na 
następujące pytania: 

 

1. Co to jest Europol? 

2. Kto stoi na czele Europolu i przez kogo jest powoływany? 

3. Co to jest SOCTA? 

4. Jak myślisz, czy Europol rola Europolu będzie rosła? 



Przestępczość zorganizowana 

Pełne wykorzystanie wspólnych 
zespołów interwencyjnych  
i zaangażowanie krajów sąsiadujących 

Handel ludźmi – zapobieganie, 
zwalczanie i ochrona ofiar: 
strategia na okres po 2016 r.           
w sprawie handlu ludźmi 
 

Wzmocnienie 
kompetencji jednostek 
analityki finansowej 
 

Ograniczenie przestępcom                     
i terrorystom  dostępu do broni 
palnej: przegląd prawodawstwa 
dotyczącego broni palnej 
 

Źródło: Komisja Europejska 



Walka z cyberprzestępczością 

Wzmocnienie zdolności 
organów ścigania 
 

Zniesienie przeszkód  
w dochodzeniach  
dotyczących 
cyberprzestępczości 
 

Pełne wdrożenie  
obowiązującego 
prawodawstwa 
 

Źródło: Komisja Europejska 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 
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