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8 posiedzenie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu  

Streszczenie końcowe współprzewodniczących 

W dniach 1 i 2 lutego 2021 r., Parlament Europejski (PE) i Parlament portugalski zorganizowały wspólnie 

Ósme Posiedzenie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP). Posiedzenie odbyło 

się w budynku portugalskiego parlamentu w Lizbonie, ze względu na pandemię przy udziale zdalnym 

uczestników.  Spotkaniu współprzewodniczyli Isabel Oneto, współprzewodnicząca GWKP i 

przewodnicząca delegacji portugalskiego Zgromadzenia Republiki do GWKP i Juan Fernando LÓPEZ 

AGUILAR, współprzewodniczący GWKP i przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE). 

Uczestnicy: 64 członków parlamentów krajowych, reprezentujących 38 izb z 26 parlamentów 

krajowych. Parlament Europejski był reprezentowany w GWKP przez 14 parlamentarzystów. 

 
1 lutego 2021 r. 

 
Przyjęcie porządku obrad i wystąpienia otwierające  

Współprzewodniczący podkreślili znaczenie kontroli politycznej realizowanej przez GWKP. 

Współprzewodniczący złożyli członkom GWKP sprawozdanie z wyników posiedzenia trojki prezydencji, 

które poprzedziło posiedzenie GWKP. Pan LÓPEZ AGUILAR poinformował delegacje o działaniach 

prowadzonych przez Grupę Roboczą Trojki  do Spraw w Toku, ustanowioną po 7 posiedzeniu GWKP i 

pracującą nad sprawą regulaminu. W skład grupy roboczej wchodzi 15 delegacji, które w chwili obecnej 

omawiają różne możliwości reprezentacji GWKP na posiedzeniach Zarządu Europolu oraz przyszły tryb 

zmiany regulaminu. 

Delegaci zostali poinformowani, że trojka podjęła decyzję o poszerzeniu mandatu grupy roboczej. 

Grupa robocza zbierze się ponownie w najbliższych miesiącach, aby uzgodnić rozwiązania i przedłożyć 

je trojce. Optymalnie, jeżeli tak uzgodni trojka, końcowe propozycje zostaną wysłane do wszystkich 

delegacji do GWKP przed następnym posiedzeniem GWKP w październiku 2021 r. 

 
Sprawozdanie z działalności Europolu za okres wrzesień 2020 – luty 2021  

Dyrektor wykonawcza Europolu, Catherine DE BOLLE przedstawiła prezentację nt. działalności 

Europolu w okresie od września 2020 r. do stycznia 2021 r., wraz z planem działania dotyczącym 

przetwarzania dużych zbiorów danych i upomnienia EIOD w tej sprawie, a także aktualny stan 

współpracy z Wielką Brytanią. Celem planu działania jest osiągnięcie zgodności z ramami prawnymi i 

potrzebami operacyjnymi. Stosunki Europolu z Wielką Brytanią będą wdrażane za pomocą szeregu 

porozumień roboczych.   

 
Pani DE BOLLE poinformowała, że pomimo restrykcji związanych z Covid działania wspierające Europolu 

zostały utrzymane na wysokim poziomie. Ponadto Europol podjął kolejne kroki w celu wdrożenia 

Strategii Europol 2020+, w tym szczególnie przyjęcia strategii w zakresie zarządzania informacjami. 

Oprócz tego, w grudniu 2020 r, agencja uruchomiła platformę deszyfrującą, która istotnie zwiększyła 

potencjał Europolu i państw członkowskich w deszyfrowaniu informacji pozyskanych zgodnie z prawem w 
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toku dochodzeń. Pani DE BOLLE poinformowała także o ostatnich najważniejszych operacjach i 

stwierdziła, że wzmocniona przyszła współpraca z partnerami prywatnymi i państwami trzecimi, w tym 

przekazywanie danych, są niezbędne, by Europol mógł realizować własne zadania.  

 
Na koniec Catherine DE BOLLE odniosła się do kwestii wniosku Komisji w sprawie zmiany 

rozporządzenia o Europolu i wyjaśniła, że jego celem jest zapewnienie, by Europol utrzymał swoje 

podstawowe możliwości wsparcia operacyjnego przy równoczesnym uwzględnieniu ryzyka 

wskazanego przez EIOD. 

 
Sprawozdanie Wojciecha WIEWIÓROWSKIEGO, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 

Wojciech WIEWIÓROWSKI poinformował o ostatnich działaniach nadzorczych EIOD w stosunku do 

Europolu. Skupił się na działaniach następczych po upomnieniu EIOD dotyczącym wykorzystania 

dużych zbiorów danych, a także na wstępnych uwagach do nowego wniosku Komisji w sprawie zmiany 

rozporządzenia o Europolu oraz na wspólnej inicjatywie Europolu i Wspólnego Centrum Badań Komisji 

w sprawie platformy deszyfrującej. Przedłożony plan działania Europolu został dokładnie 

przeanalizowany i zdaniem EIOD zawiera istotne elementy mitygujące ryzyko związane z 

przetwarzaniem przez Europol dużych zbiorów danych. Wyjaśnił jednak, że pozostają elementy, które 

wymagają wyjaśnienia, doprecyzowania bądź dodania. W tym względzie wskazał na to, że w planie 

działania brakuje oceny ryzyka dla ochrony danych. 

 
W sprawie zmiany rozporządzenia o Europolu, W. WIEWIÓROWSKI poinformował, o swoim udziale w 

dyskusjach o mandacie Europolu, w tym o przekazaniu własnej informacji zwrotnej oraz opinii do wniosku 

ustawodawczego. Odnotował z zadowoleniem propozycję bezpośredniego zastosowania rozdziału IX i 

art. 3 rozporządzenia UE o ochronie danych do danych przetwarzanych przez Europol. Ponadto, 

rozporządzenie powinno służyć pełnej harmonizacji ogólnych uprawnień EIOD w stosunku do 

Europolu.  

Odnośnie do platformy deszyfrującej Europolu W. WIEWIÓROWSKI podkreślił, że co prawda EIOD 

wsparł zasadniczo opracowywanie takich narzędzi, ale nadal musi ocenić informacje przekazane przez 

Europol aby upewnić się, że platforma jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia o Europolu i z 

prawami podstawowymi. 

 

Współprzewodniczący odwołał się do pisemnych uwag Olivera RÜßA, przewodniczącego Zarządu 

Europolu, profesora François PELLEGRINIEGO, przewodniczącego Rady Współpracy Europolu oraz do 

sprawozdania pisemnego Krisa PEETERSA, byłego wiceprzewodniczącego delegacji PE do GWKP, z 

udziału w posiedzeniu Zarządu w październiku 2020 roku. Ze względu na napięty program te materiały 

rozesłano przed posiedzeniem, bez ich prezentacji podczas spotkania.   

 
W debacie po prezentacji, głos zabrali delegaci do GWKP z Parlamentu Europejskiego, niemieckiego 

Bundesratu, greckiej Izby Deputowanych, belgijskiej Izby Reprezentantów i portugalskiego 

Zgromadzenia Republiki. Pytania dotyczyły działań Grupy Roboczej ds. zagrożenia przestępczością 

związaną z Covid-19, przestępstw powiązanych z Covid, reorganizacji Europejskiego Centrum 

Zwalczania Poważnej i Zorganizowanej Przestępczości, wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, 

strategii w zakresie zarządzania informacjami UE, OLAF, oceny wpływu ryzyka, współpracy pomiędzy 

Europolem a Wielką Brytanią po Brexicie, rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku oraz 
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współpracy pomiędzy Europolem a Fronteksem. Wśród innych podniesionych kwestii znalazła się 

walka z prawicowym ekstremizmem i z terroryzmem, nadzór nad prowadzonymi przez Europol 

projektami współpracy międzyagencyjnej w obszarze WSiSW, działania związane z handlem 

narkotykami w UE, Europejski Ośrodek ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej, cykl polityczny 

walki ze zorganizowaną i poważną przestępczością, Europejska Agenda Bezpieczeństwa i plan działania 

Europolu.  

 
W swoich odpowiedziach pani DE BOLLE poinformowała o reformie Europejskiego Centrum Zwalczania 

Poważnej i Zorganizowanej Przestępczości, w którym utworzono szereg nowych działów zajmujących 

się przestępczością najbardziej rentowną, o widocznym profilu, np. handlem narkotykami. Podkreśliła 

także solidną współpracę z pozostałymi agencjami i organami UE, takimi jak EPPO i OLAF. W sprawie 

zarządzaniami informacjami poinformowała, że Zarządowi została przedstawiona strategia, która 

zapewnia przestrzeganie zasad ochrony danych i prywatności. Podkreśliła, że kwestie podniesione przez 

EIOD w sprawie przetwarzania danych same w sobie nie opierały się na wykorzystaniu danych 

niezgodnie z przeznaczeniem, ale na naruszeniu restrykcji wynikających z Rozporządzenia o Europolu. 

W sprawie prawicowego ekstremizmu poinformowała, że to zagrożenie wzrasta. Niemniej jednak 

Europol nadal współpracuje z państwami członkowskimi nad wypracowaniem wielonarodowych 

rozwiązań tego zjawiska. Pani DE BOLLE przedstawiła skrócony przegląd zmian w narzędziach sztucznej 

inteligencji, które mają służyć lepszemu wsparciu państw członkowskich.   

 
W swoich odpowiedziach W. WIEWIÓROWSKI powtórzył uwagi C. DE BOLLE: środki, które mogą mieć 

wpływ na prawa i obowiązki obywateli powinny zostać objęte oceną skutków dla ochrony danych. 

Podał podstawy prawne oceny skutków w zakresie ochrony danych, w tym RODO. Odnośnie do Brexitu 

zauważył, że Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią to umowa międzynarodowa, 

która daje podstawy do przekazywania danych przez Europol. Podkreślił, że EIOD oczekuje na 

propozycję dotyczącą postanowień w sprawie adekwatności środków oraz oceny Komisji.   

 
Debata tematyczna I: Cyberprzestępczość i odporność cyfrowa 

Pedro VERDELHO, koordynator Biura ds. Cyberprzestępczości, reprezentujący Biuro Prokuratora 

Generalnego Portugalii, zwrócił uwagę na to, jak trudnym zadaniem jest ściganie cyberprzestępstw, ze 

względu na ich ponadnarodowy charakter i trudności w zebraniu materiału dowodowego. Podkreślił, 

że niespójność ram prawnych poszczególnych krajów, to jedna z kwestii, którą należy się zająć.  

Pedro VERDELHO podkreślił pewne pozytywne zmiany w obszarze cyberprzestępczości i odporności 

cyfrowej, takie jak europejski nakaz dochodzeniowy oraz przyszły Protokół dodatkowy do Konwencji 

budapeszteńskiej. W sprawie unijnego pakietu o dowodach cyfrowych, wyraził oczekiwanie, że prace 

nad tą inicjatywą zostaną pomyślnie sfinalizowane w najbliższej przyszłości. 

 
Edvardas ŠILERIS, dyrektor Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w Europolu, 

odwołał się do słów pana VERDELHO, który stwierdził że niezbędne są nowe zasady i porozumienie co 

do sposobu pracy w obszarach cyfrowych. Poinformował, że oprogramowanie typu ransomware 

uznano za zagrożenie numer jeden w cyfrowym świecie. Współpraca państw członkowskich jest 

konieczna ze względu na skalę problemu. Drugim obszarem priorytetowym jest zwalczanie 

wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie. Liczba odesłań w tych sprawach wzrosła w trakcie 

pandemii Covid-19. Podkreślił, że wyłudzenia płatnicze są nadal trudno wykrywalne. Ponadto 

poinformował, że dochodzenie w sprawie EncroChat nadal trwa. Podkreślił, że dla zapewnienia 
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cyberodporności kluczowe znaczenie ma współpraca pomiędzy firmami prywatnymi i organami 

ścigania. Podsumowując zwrócił uwagę na to jak ważna jest wymiana informacji. Aby organy ściągania 

mogły odpowiednio reagować ramy prawne powinny zapewniać właściwą równowagę pomiędzy 

ochroną prywatności a efektywnością narzędzi.  

 
Głos zabrali delegaci do GWKP z Parlamentu Europejskiego, belgijskiego Senatu, francuskiego Senatu i 

Zgromadzenia Narodowego, słoweńskiego Zgromadzenia Państwowego, portugalskiego Zgromadzenia 

Republiki, hiszpańskiego Kongresu Deputowanych, niemieckiego Bundestagu i Bundesratu, cypryjskiej 

Izby Reprezentantów, węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, greckiej Izby Deputowanych i 

włoskiego Senatu Republiki. Delegaci byli szczególnie zainteresowani ogólnymi działaniami Europolu w 

sprawie cyberprzestępczości, współpracą międzynarodową w sprawie bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni, wymianą informacji, walutami w ciemnej sieci (dark web), wnioskiem legislacyjnym 

UE w sprawie elektronicznych materiałów dowodowych, współpracą z usługodawcami prywatnymi, 

ochroną danych, zgodnością z prawami podstawowymi, lukami prawnymi, zapobieganiem pornografii 

dziecięcej w Internecie, wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zwalczaniem zagrożenia, jakie stanowią 

fałszywe informacje, szyfrowaniem, kradzieżą tożsamości oraz przestępstwami powiązanymi z Covid. 

 

W swoich odpowiedziach E. ŠILERIS powtórzył, że konieczne jest usprawnianie i ułatwianie współpracy 

z państwami trzecimi i podmiotami prywatnymi w zakresie szybkiej wymiany informacji. Uznał również, 

że kluczowe znaczenie ma prewencja oraz budowanie świadomości. Podkreślił konieczność 

edukowania społeczeństwa i odwołał się do szeregu różnych kampanii społecznych Europolu 

upowszechniających widzę o cyberzagrożeniach. Odnośnie do szyfrowania, poinformował, że państwa 

członkowskie mogą zgodnie z prawem uzyskiwać dostęp do danych szyfrowanych. 

 

W swoich odpowiedziach P. VERDELHO zgodził się, że przy stosowaniu każdego instrumentu kluczowe 

znaczenie ma ochrona danych i poszanowanie praw podstawowych. Ponadto podkreślił, że środki 

operacyjne i prawne nie wystarczają do walki z cyberprzestępczością. Należy zatem zaprojektować 

nowe środki, gdyż obecny system UE nie jest w stanie reagować na wszystkie wnioski w sprawie 

dochodzeń transgranicznych i nie obejmuje on państw trzecich. Ponadto obecny system współpracy 

sądowniczej nie daje możliwości szybkiego reagowania na prośby o elektroniczne materiały 

dowodowe, ponieważ takie dowody mogą łatwo zniknąć. Dodatkowo, pokreślił on kwestię prywatnej 

własności danych, co uzależnia podmioty danych od woli operatorów. Wskazał także, że zasady 

dotyczące zbyt krótkich okresów przechowywania danych skutkowały licznymi porażkami w 

śledztwach.  

 
2 lutego 2021 r.  

 
Główne wystąpienia w sprawie rewizji i wzmocnienia mandatu Europolu  

W swoim głównym wystąpieniu, Ylva JOHANSSON, Komisarz UE do Spraw Wewnętrznych, 

przedstawiła wniosek Komisji w sprawie nowego mandatu Europolu. Na początku podkreśliła, że 

Europol musi być w stanie występować z propozycją dochodzenia wtedy, gdy dotyczy ono 

pojedynczego państwa członkowskiego ale równocześnie wspólnych interesów Unii. Po drugie, 

wskazała, że wniosek wzmocni potencjał Europolu w zakresie bezpośredniej współpracy z firmami 

prywatnymi w wymianie informacji. To miałoby szczególnie znaczenie w przeciwdziałaniu 
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wykorzystaniu seksualnemu dzieci i w walce z terroryzmem. W trzecim punkcie Y. JOHANSSON 

podkreśliła swój zamiar wzmocnienia zadań Europolu w zakresie wykorzystania informacji z państw 

trzecich, w tym informacji pochodzących z innych organizacji międzynarodowych, za pośrednictwem 

Systemu Informacyjnego Schengen. Kolejny element, który zostanie dodany do wniosku to możliwość 

wsparcia ze strony Europolu dla Prokuratury Europejskiej oraz wymiany danych z tym organem. 

Ponadto nowy mandat Europolu umożliwi dalszy rozwój sztucznej inteligencji, aby zwiększyć jego 

wydajność, w tym także przetwarzania dużych zbiorów danych. Komisarz podkreśliła, że wszystkie 

postanowienia są zgodne z prawami podstawowymi, w tym z zasadami ochrony danych. 

 
Eduardo CABRITA, Minister Spraw Wewnętrznych Portugalii, podkreślił, że priorytetem prezydencji 

portugalskiej jest wzmocnienie mandatu Europolu. Wskazał na szereg nowych zagrożeń oraz na ich 

ponadnarodowy i cyfrowy charakter. Stąd też niezbędne jest, by Europol potrafił nadążyć za tempem 

zmian technologicznych. Pokreślił również jak ważna jest współpraca z firmami prywatnymi i 

państwami trzecimi. Tę współpracę należy dostosować do potrzeb państw członkowskich, przy 

równoczesnym poszanowaniu prawodawstwa UE i prawa krajowego. Podkreślił także, że do realizacji 

swoich zadań Europol potrzebuje sztucznej inteligencji. 

 
Po kolejnych wystąpieniach, Catherine DE BOLLE z zadowoleniem przyjęła poprawki do rozporządzenia 

o Europolu zaproponowane i przedstawione przez Komisję Europejską, które urzeczywistniają 

wzmocnienie mandatu Europolu, dając agencji większy potencjał analityczny oraz narzędzia 

technologiczne do walki z nowo pojawiającymi się działaniami przestępczymi. Catherine DE BOLLE 

podkreśliła także jak ważne są działania związane z wymianą informacji z podmiotami prywatnymi, 

ochroną danych i współpracą z państwami trzecimi oraz wskazała, że proponowane zmiany są zgodne 

z 10 zasadami zawartymi w rezolucji Rady w sprawie przyszłości Europolu, przyjętej podczas 

prezydencji niemieckiej.  

 
W dyskusji głos zabrali delegaci do GWKP z Parlamentu Europejskiego, niemieckiego Bundesratu, 

cypryjskiej Izby Reprezentantów, hiszpańskiego Kongresu Deputowanych, słoweńskiego Zgromadzenia 

Narodowego, polskiego Sejmu, greckiej Izby Deputowanych, francuskiego Senatu, węgierskiego 

Zgromadzenia Narodowego i włoskiego Senatu Republiki, stawiając pytania dotyczące następujących 

zagadnień: nowy mandat Europolu i jego powiązanie z rozporządzeniem o ochronie danych oraz 

prawami podstawowymi; finansowanie Europolu; relacja z Wielką Brytanią w ramach nowego 

mandatu i poszanowanie suwerenności państw członkowskich; wymiana danych z podmiotami 

prywatnymi i współpraca z państwami trzecimi oraz innymi agencjami UE; rola GWPK; walka z 

przestępstwami korupcji niezwiązanej z finansowaniem ze środków europejskich; ograniczenia 

wolności słowa oraz powiązanie z projektem Roxxane. 

 
W swoich odpowiedziach minister CABRITA podkreślił, że w pełni popiera podjętą przez Komisję 

inicjatywę wzmocnienia mandatu Europolu. Prezydencja portugalska była w pełni zaangażowana w 

finalizację procesu legislacyjnego w trakcie jej kadencji. Poinformował, że na specjalnym posiedzeniu 

WSiSW prezydencja wyraziła swoje ogólne poparcie dla wniosku, z zastrzeżeniem zachowania środków 

zabezpieczających w zakresie ochrony danych. Podsumowując podkreślił znaczenie współpracy z 

państwami trzecimi, w szczególności z Wielką Brytanią i USA.   
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W swoich odpowiedziach komisarz JOHANSSON podziękowała uczestnikom za zdecydowane poparcie 

dla przedstawionej propozycji. W sprawie przechowywania danych wskazała, że wniosek uwzględnia 

wszystkie obecne wymagania w zakresie ochrony danych. Wyraziła przekonanie, że Europol i Wielka 

Brytania będą ze sobą w przyszłości ściśle współpracować. Komisja prowadzi ocenę podstaw prawnych 

zapewniających taką współpracę. Na koniec komisarz przywołała nową agendę w  sprawie walki z 

przestępczością zorganizowaną oraz nowy plan działania w walce z handlem ludźmi. Oba dokumenty 

zostaną złożone w 2021 r. 

 
Debata tematyczna II: Wpływ COVID-19 na bezpieczeństwo wewnętrzne UE – rola współpracy 

policyjnej  

Catherine DE BOLLE, dyrektor wykonawcza Europolu, przywołała sprawozdania przedstawiane przez 

Europol w tej sprawie, odnotowując powołanie grup roboczych do spraw wyzwań, jakie dla 

bezpieczeństwa przyniosła pandemia, szczególnie tych związanych z erą cyfryzacji. Pani DE BOLLE 

wymieniła obszary, w których działalność przestępcza szczególnie się nasiliła, tzn. fałszerstwa, 

oszustwa finansowe oraz czarny rynek związany z produktami leczniczymi i walką z  COVID-19 

(podrobione materiały ochrony osobistej, testy i szczepionki), przestępczość finansowa, 

cyberprzestępczość oraz rozpowszechnianie w sieci pornografii dziecięcej. Wystąpienie zakończyła, 

wskazując jak ważna jest współpraca międzynarodowa, zarówno z państwami członkowskimi jak i z 

organizacjami międzynarodowymi. 

 
Vitorio RIZZI, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Włoch i 

współprzewodniczący Grupy Roboczej Szefów Policji ds. COVID- 19, odnotował prace zrealizowane 

przez tę grupę, podkreślając jak ważna jest wymiana informacji oraz podejście interoperacyjne, a także 

wskazując, że powszechnym wyzwaniem jest zbudowanie jednorodnej bazy informacji i analizy. 

Potwierdził, że program prac grupy roboczej zdominowały zagadnienia przestępczości przeciwko 

zdrowiu, infiltracji przestępczości zorganizowanej do legalnej gospodarki i cyfrowe narażenie dzieci, a 

także odnotował z zadowoleniem wdrożenie Strategii Europol 2020+, wzmacniającej zasadnicze 

znaczenie adekwatnych ram prawnych oraz wymiany informacji a także narzędzi operacyjnych 

zapewniających Bezpieczną Europę.   

 
W dyskusji głos zabrali delegaci do GWKP z Parlamentu Europejskiego, hiszpańskiego Senatu, 

węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, portugalskiego Zgromadzenia Republiki, francuskiego 

Senatu, polskiego Sejmu, belgijskiej Izby Reprezentantów, słoweńskiego Zgromadzenia Państwowego, 

niemieckiego Bundestagu oraz greckiej Izby Deputowanych. Ich pytania dotyczyły następujących 

zagadnień: wzmocnienie współpracy, mechanizmy wymiany informacji i analizy, wspólna strategia, 

nowe laboratorium innowacyjno-badawcze, autonomia technologiczna Europolu, infrastruktura 

krytyczna, przestępczość przeciwko środowisku, terroryzm skrajnie prawicowy, handel ludzi jako 

konsekwencja większej migracji, nowe formy przestępczości i planowane operacje.  

 
W uwagach końcowych, pani De Bolle podkreśliła jak duże znaczenie dla budowania wiedzy i 

opracowywania różnych technologii, z myślą o stawieniu czoła wyzwaniom dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego, ma właśnie powstający hub innowacyjności a Vittorio Rizzi podkreślił wagę ryzyka 

wiążącego się z infiltracją przez organizacje przestępcze oraz znaczenie ciągłego monitorowania po to, 

by przewidywać działania przestępcze i zapewnić interwencję we właściwym czasie.  
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Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, współprzewodniczący GWKP i przewodniczący Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, podziękował 

parlamentarzystom za ich udział i za organizację posiedzenia, wyrażając przy tym ubolewanie, że z 

powodu pandemii spotkania nadal musiały odbyć się w formacie zdalnym, a także poinformował, że 

kolejne posiedzenie GWKP odbędzie się w Parlamencie Europejskim, w dniach 25-26 października 2021 

roku.  

 

Isabel ONETO, współprzewodnicząca GWKP i przewodnicząca delegacji portugalskiego Zgromadzenia 

Republiki do GWKP, przedstawiła krótkie podsumowanie konkluzji debat tematycznych, podkreślając 

jak ważne w zwalczaniu przestępczości jest wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz dostęp do 

rzetelnych informacji, przy równoczesnym poszanowaniu ochrony danych. To uzasadnia porozumienia 

z państwami trzecimi i podmiotami prywatnymi, jak również rewizję mandatu Europolu celem 

zintensyfikowania współpracy z takimi podmiotami oraz z innymi agencjami Unii Europejskiej, 

zapewniającej bezpieczeństwo obywateli Unii. Współprzewodnicząca podziękowała prelegentom i 

parlamentarzystom za ich udział, wyraziła uznanie dla poziomu dyskusji i sesja została zamknięta.  

 

 


