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Słowa kluczowe: Unia Europejska, zagrożenia, ochrona granic, 
priorytety legislacyjne

Wstęp

Współczesne, bardzo szybkie tempo życia oraz duża dynamika zmian
społecznych i gospodarczych zarówno w skali państwowej, jak i globalnej,
wymaga  od  ustawodawców dużej  elastyczności  i  otwartości  na  zmiany
w stanowieniu prawa. Mimo istnienia aktów prawnych o charakterze po-
nadczasowym i przepisów charakteryzujących się dużym uniwersalizmem
i możliwością szerokiej  interpretacji,  jednak większość uregulowań praw-
nych wymaga cyklicznej kontroli i reform, by zachować adekwatność w od-
niesieniu do dynamicznie zmieniającego się świata.

W dobie globalizacji,  kiedy bezpieczeństwo obywateli  nie może być
rozpatrywane tylko w wymiarze wewnętrznym, lecz także, a może przede
wszystkim,  jako  kwestia  międzynarodowa,  niezbędne  staje  się  wnikliwe
śledzenie  poczynań  organizacji  o  charakterze  ponadpaństwowym,
w szczególności Unii Europejskiej, oraz bieżące studiowanie nowych roz-
wiązań prawnomiędzynarodowych, które poprzez eliminację zagrożeń oraz
zapewnienie bezpieczeństwa społeczności międzynarodowej  dążyć mają
do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa każdej jednostki, każdego obywa-
tela wspólnoty europejskiej.

Celem autora niniejszego artykułu  jest  zdefiniowanie współczesnych
zagrożeń bezpieczeństwa granic, a następnie konfrontacja tychże z priory-
tetami legislacyjnymi Unii Europejskiej na 2017 rok. Odnalezienie wspólne-
go mianownika między obecnymi zagrożeniami a zmianami prawnymi, ja-
kie zamierza wprowadzić Unia Europejska w najbliższym czasie, pozwoli
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na określenie, czy w rzeczywistości bezpieczeństwo obywateli Unii Euro-
pejskiej w kontekście ochrony granic unijnych jest traktowane z należytą
uwagą i czy stanowi punkt krytyczny, a zatem czy jego poprawa wpłynie na
poprawę ogólnego bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.

Priorytety legislacyjne Unii Europejskiej na 2017 rok

Podczas  spotkania  13.12.2016  r.  szefowie  trzech  Instytucji  Unii
Europejskiej – Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej,  podpisali  Wspólną  deklarację  w  sprawie  rocznego
programowania międzyinstytucjonalnego na rok 20171. Załącznik I do tego
dokumentu  stanowi  Wspólna  deklaracja  w  sprawie  priorytetów
legislacyjnych  Unii  Europejskiej  na  rok  20172.  W  deklaracji  tej
wyodrębniono  6  obszarów  wymagających  wprowadzenia  zmian  i
nowelizacji  prawnych  w  jak  najkrótszym czasie,  zwanych  priorytetami
legislacyjnymi. Określenie tych obszarów było niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania  i  zrównoważonego  rozwoju  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej. Deklaracja ta jest wynikiem zawartego 13 kwietnia 2016 roku
Porozumienia  międzyinstytucjonalnego  pomiędzy  Parlamentem
Europejskim,  Radą  Unii  Europejskiej  a  Komisją  Europejską  w  sprawie
lepszego stanowienia prawa3, zgodnie z którym Instytucje zobowiązały się
do  corocznego  określania  priorytetów  legislacyjnych  z  uwzględnieniem
potrzeby prowadzenia prac z zakresu stanowienia prawa również w innych
obszarach.

Do obszarów uznanych za wymagające zreformowania w 2017 roku
w pierwszej kolejności zaliczono:

1. Pobudzanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji:
 podwojenie i wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwe-

stycji Strategicznych (EFIS 2.0)4,
 działania na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, dąże-

nie do utworzenia unii kapitałowej.
2. Uwzględnienie wymiaru społecznego Unii Europejskiej:
 rozszerzenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi,
 utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności.

1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/pl/pdf[dostęp:
15.01.2017].

2 Tamże, Załącznik I.
3http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN

[dostęp 15.01.2017].
4 Komunikat  Komisji  do  Parlamentu  Europejskiego,  Rady,  Europejskiego  Komitetu

Ekonomiczno-Społecznego  i  Komitetu  Regionów,  Plan  inwestycyjny  dla  Europy:  oceny
dostarczają argumentów za jego wzmocnieniem, Komisja Europejska, Bruksela 2016.
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3.  Skuteczniejszą  ochronę  bezpieczeństwa  obywateli  Unii  Europej-
skiej, w szczególności poprzez lepszą ochronę granic zewnętrznych Unii
Europejskiej:

 Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż
(ETIAS),

 kontrolę dostępu do broni palnej,
 System wjazdu/wyjazdu,
 Inteligentne granice,
 penalizację aktów terrorystycznych, prania brudnych pieniędzy oraz

finansowania terroryzmu,
 System przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
4.  Reformę unijnej polityki migracyjnej:
 reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego,
 tworzenie  inwestycji  i  kreowanie  nowych  miejsc  pracy w krajach

partnerskich (Plan Inwestycji Zewnętrznych),
 pakiet dotyczący legalnej migracji.
5.  Wywiązanie  się  ze zobowiązania  do wdrożenia  jednolitego rynku

cyfrowego:
 reformy telekomunikacyjne i w zakresie praw autorskich,
 przegląd Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych5,
 dążenie  do  wykorzystywania  w  Unii  zakresu  częstotliwości  700

MHz,
 walkę z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym,
 dokończenie prac nad przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Utworzenie unii  energetycznej i  perspektywicznej polityki  przeciw-

działania zmianie klimatu:
 wdrożenie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,
 realizację postanowień Porozumienia paryskiego6,
 utworzenie pakietu dotyczącego czystej energii.
Ponadto Instytucje uznały za konieczne wprowadzenie zmian również

w takich obszarach jak: zachowanie swobodnego przepływu pracowników
w obrębie terytorium Unii  Europejskiej,  przyczynianie się do bezpieczeń-
stwa, stabilności i pokoju, zwalczanie oszustw podatkowych oraz zobowią-
zanie do przestrzegania wspólnych wartości europejskich, praworządności
i praw podstawowych7.

Parlament, Komisja Europejska i Rada w swojej  deklaracji  wykazały
podejście holistyczne do problemów Unii Europejskiej, nie skupiając się na
jednym elemencie, lecz dążąc do poprawy przepisów prawnych dotyczą-

5 Dz. U. L 95 z 15.4.2010 r., str. 1-24.
6 Porozumienie Paryskie z 12 grudnia 2015 roku jest umową poświęconą przeciwdzia-

łaniu zmianom klimatycznym. Porozumienie wskazuje konkretne działania,  jakie powinny
być podjęte dla powstrzymania globalnego ocieplenia. Dz. U. L 282 z 19.10.2016 r., s. 4-18.

7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_pl.htm [dostęp: 01.02.2017].

127



Marta Przeor

cych każdej kwestii problematycznej dla obywateli UE. Reformy wszystkich
6 obszarów, uznanych przez Instytucje za kluczowe, będą wymagały pracy
wielu ekspertów, zaś szefowie Komisji, Parlamentu i Rady, zgodnie z po-
stanowieniami deklaracji8 będą, przy jednoczesnej pracy nad wszystkimi
procesami legislacyjnymi, traktować prace nad wymienionymi obszarami
priorytetowo oraz, w miarę możliwości, dążyć do ich zakończenia do końca
2017 roku.

Ze  względu  na  szeroki  zakres  priorytetów  legislacyjnych  zawartych
w Deklaracji, w niniejszym opracowaniu skupiono się wyłącznie na omó-
wieniu tych kwestii,  które są związane z poprawą bezpieczeństwa granic
Unii Europejskiej.

Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa granic

Mówiąc o zagrożeniach bezpieczeństwa granic, należy zwrócić uwagę
na zróżnicowany charakter granic Unii Europejskiej. Granice unijne podzie-
lić można na dwa rodzaje:

1. Granice wewnętrzne,  a więc te rozdzielające suwerenne terytoria
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej od siebie nawza-
jem. Są to najczęściej granice otwarte9, posiadające liczne przywileje dla
osób już przebywających na terytorium Unii Europejskiej, w szczególności
dla samych obywateli UE. Cechują się znaczną swobodą przepływu osób
i towarów10,  a ich przekraczanie możliwe jest  nie tylko w wyznaczonych
miejscach (przejściach granicznych).

2. Granice zewnętrzne, które rozdzielają terytorium Unii Europejskiej
od  terytoriów  pozaunijnych.  Granice  te  cechują  się  znacznie  wyższym
stopniem  sformalizowania  i  ochrony  –  są  więc  najczęściej  zaznaczone
w sposób fizyczny (w szczególności w przypadku granic lądowych), posia-
dają dokładnie wyznaczone miejsca, w których ich przekraczanie jest do-
zwolone (przejścia graniczne), a przekraczanie  poza wyznaczonymi miej-

8 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/pl/pdf  [dostęp:
05.02.2017].

9 Państwa członkowskie mają prawo do czasowego zamknięcia granic, czyli  przywró-
cenia kontroli  na granicach oraz obowiązku przekraczania granic tylko w wyznaczonych
miejscach. Sytuacja taka miała w Polsce miejsce w lipcu 2016 roku, kiedy kontrola na gra-
nicach została przywrócona ze względu na odbywające się na terytorium RP ważne wyda-
rzenia – Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży.

10 Swobodny przepływ osób, kapitału i towarów to jedne z podstawowych swobód za-
gwarantowanych już w traktatach założycielskich Unii Europejskiej. Najnowszy akt regulują-
cy zasady swobodnego przepływu osób stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad re-
gulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), które jest ujednoli-
coną wersją zmienionego rozporządzenia (WE) nr 562/2006.

128



Poprawa bezpieczeństwa granic w świetle priorytetów legislacyjnych..

scami  równoznaczne  jest  z  popełnieniem  przestępstwa  o  charakterze
transgranicznym.

Choć  istnieją  zagrożenia  wewnętrzne,  dotyczące  jedynie  terytorium
Unii Europejskiej (przykładem jest przestępstwo handlu ludźmi i zmuszanie
ich do pracy,  gdzie ofiarami zostają obywatele państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, którzy następnie wywożeni są na terytorium innego pań-
stwa członkowskiego w celu świadczenia pracy przymusowej),  to jednak
większość zagrożeń bezpieczeństwa granic pochodzi  z zewnątrz,  spoza
terytorium Unii Europejskiej. W przypadku czynów i zagrożeń o charakte-
rze międzynarodowym obejmujących kilka krajów zewnętrzne granice Unii
Europejskiej często stanowią też kluczowy punkt dla ich wykrycia – swoiste
sito, które filtruje wszelkie zagrożenia pochodzące z zewnątrz i stara się
w możliwie najbardziej skuteczny sposób nie dopuścić do przedostania się
zagrożeń w głąb terytorium Unii, gdzie będą znacznie trudniejsze, a cza-
sem wprost niemożliwe do wykrycia.

Do najczęściej  występujących  zagrożeń  bezpieczeństwa  granic  Unii
Europejskiej zaliczyć należy:

 Nielegalne migracje
Zjawisko migracji, czyli przemieszczania się ludności z jednych obsza-

rów na inne, jest procesem znanym ludzkości od wieków. Współcześnie
jednak,  ze  względu  na terytorialne  i  gospodarcze  ograniczenia  państw,
nadmierne wędrówki ludności pomiędzy nimi stanowić mogą zagrożenie.
Z tego powodu wprowadzone zostały ograniczenia takie jak kontrole gra-
niczne i możliwości udzielenia odmowy wjazdu, których celem jest weryfi-
kacja tożsamości przemieszczającej się ludności, a także regulacja prze-
pływu osób na terytorium kraju. W szczególności zaś zagrożenie bezpie-
czeństwa stanowią nielegalne migracje, które polegają na przemieszczeniu
się ludności pomiędzy krajami bez odpowiednich dokumentów lub w miej-
scach niedozwolonych – poza przejściami granicznymi. Nielegalne migra-
cje stanowią zagrożenie ze względu na swój masowy charakter, który pro-
wadzić może do bezrobocia i przeludnienia, a także na występowanie róż-
nic etnicznych i religijnych pomiędzy rdzennymi mieszkańcami a migranta-
mi.

 Handel ludźmi
Pod pojęciem handlu ludźmi rozumieć należy  werbowanie, transport,

dostarczanie,  przekazywanie,  przechowywanie  lub  przyjmowanie  osoby
[…] w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w pro-
stytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pra-
cy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnic-
twie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka
albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom
ustawy.11 Handlem ludźmi są więc wszelkie formy wykorzystywania innych

11 Dz. U. z 1997 r., nr 88 poz. 553, art. 115 § 22.
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osób do osiągnięcia własnych celów, w szczególności bez ich zgody. Han-
del ludźmi stanowi zagrożenie bezpieczeństwa granic, gdyż zazwyczaj jest
procederem o zasięgu międzynarodowym, w którym ofiary pochodzą z jed-
nego państwa, a ich wykorzystywanie odbywa się na terytorium innego.
Handel  ludźmi często wiąże się również  z nielegalnym transferem ofiar
przez terytoria państw trzecich, stanowiących tak zwane państwa tranzyto-
we.  Wykrycie  tego  procederu  w  głębi  kraju  jest  bardzo  trudne,  często
wręcz niemożliwe, dlatego działania służb granicznych mają tu kluczowe
znaczenie dla przeciwdziałania temu zjawisku.

 Przemyt
Przemyt to nielegalne przewożenie towarów z terytorium jednego pań-

stwa na terytorium innego, z pominięciem stosownych procedur celnych
i podatkowych.  Proceder  ten wiąże  się  z  brakiem uiszczania  należnych
opłat w państwach, do których przywożone są towary, jest więc przestęp-
stwem gospodarczym, narażającym państwo na straty finansowe i destabi-
lizującym system gospodarczy. Ze względu na obowiązującą na terytorium
Unii Europejskiej unię celną, szczegółowa kontrola w zakresie legalności
przewożonych towarów na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej staje
się niezbędna dla zachowania dobrej kondycji  gospodarczej i finansowej
Wspólnoty.

Zagrożenia bezpieczeństwa granic nierzadko przybierają formę prze-
stępczości transgranicznej. Może mieć ona charakter zorganizowany bądź
dotyczyć działań pojedynczych osób. Nie zawsze również czyn zabroniony
jest popełniany świadomie – bywa, iż ludzie dopuszczają się przestępstw
transgranicznych (mowa o działaniach na niewielką skalę,  bez znacznej
szkodliwości społecznej) w wyniku niewiedzy, jednak ten brak świadomo-
ści popełniania czynu zabronionego nie zwalnia ich od odpowiedzialności
karnej, w myśl zasady ignorantia iuris nocet12. Do nieświadomych czynów
zaliczyć można przemyt niewielkiej ilości towarów, kupowanych często na
własny użytek, których ilość przekracza dopuszczalne normy czy usiłowa-
nie przekroczenia granicy w niedozwolonym miejscu.

Przestępstwa transgraniczne dokonywane z pełną świadomością i pre-
medytacją  jednostkowo,  nie  jako  działalność  zorganizowana,  to  przede
wszystkim nielegalne migracje z terytoriów państw trzecich na teren Unii
Europejskiej  przy  użyciu  sfałszowanych  dokumentów  lub  przez  zieloną
granicę. W samym 2016 roku Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
FRONTEX13 odnotowała 511371 przypadków nielegalnego przekroczenia

12 Ignorantia iuris nocet (łac.  nieznajomość prawa szkodzi) – nie można usprawiedli-
wiać się nieznajomością prawa. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, za-
rys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 113.

13 Do dnia 6 października 2016 r. Agencja FRONTEX funkcjonowała jako Europejska
Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człon-
kowskich Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowej organizacji na miejsce dawnej Agencji na
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 wrze-

130



Poprawa bezpieczeństwa granic w świetle priorytetów legislacyjnych..

zewnętrznych granic Unii Europejskiej14. Takie jednostkowe przestępstwa,
choć same w sobie nie mają znacznej szkodliwości społecznej, to jednak
ze względu na swój powszechny, zmasowany charakter, stanowią realne
zagrożenie bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowi jednak przestępczość
zorganizowana. Może ona przybierać różne formy i różne stopnie nasile-
nia, zaś jej skutki mogą być długofalowe – związane nie tylko z bezpośred-
nim popełnieniem przestępstwa, ale również z wtórną działalnością grup
przestępczych,  polegającą  na  wykorzystywaniu  zdobytych  nielegalnie
środków do dalszego podnoszenia efektywności  grupy,  destabilizowania
gospodarki lub osiągania innych korzyści dla grupy (na przykład korupcji
urzędników państwowych)15. Zorganizowane grupy przestępcze często pa-
rają się działalnością o znacznej szkodliwości społecznej i dużym ciężarze
gatunkowym16,  jednak  dokładne  określenie  zakresu ich  działalności  jest
niemożliwe.  Do najczęściej  popełnianych przestępstw, stanowiących jed-
nocześnie zagrożenia transgraniczne należą:  nielegalne migracje (w tym
wypadku przyjmujące formę celowego,  najczęściej  odpłatnego przerzutu
osób  przez  granicę),  handel  ludźmi  oraz  przemyt  towarów  (najczęściej
papierosów,  alkoholu,  narkotyków,  złota i  towarów o dużej  wartości,  nie
jest to jednak zbiór zamknięty, a rodzaj przemycanych towarów zależy tyl-
ko od pomysłowości przestępców). Zorganizowane grupy przestępcze od-
powiadają również za terroryzm, który nie zawsze ma charakter transgra-
niczny, stanowi jednak jedno z największych współczesnych międzynaro-
dowych zagrożeń bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej.

Właściwe zdefiniowanie zagrożeń bezpieczeństwa granic jest niezbęd-
ne do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do ich maksymalnego
zniwelowania  lub  całkowitego  wyeliminowania.  Zadaniem  instytucji  unij-
nych, a także innych organizacji  międzynarodowych, krajowych organów
rządowych oraz służb granicznych jest taka współpraca, która dążyć bę-
dzie do eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa już na najwcześniejszych eta-
pach ich rozwoju oraz do jak najbardziej wieloaspektowego spojrzenia na
występujące już oraz mogące dopiero wystąpić problemy, tak by w efekcie
zapewnić możliwie najefektywniejszą poprawę bezpieczeństwa granic.

śnia 2016 r.  w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej  oraz zmieniającego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr
2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, również jest przykładem działań legislacyjnych In-
stytucji Unii Europejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa granic UE.

14 Risk Analysis for 2017, Frontex, Warszawa 2017, s. 8.
15 P. Kuzior,  Transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagroże-

nie, Prawo Europejskie w praktyce, Nr 12 (54) 2008 r.
16 Tamże.
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Poprawa bezpieczeństwa granic jako jeden z priorytetów
legislacyjnych Unii Europejskiej na 2017 rok

Analizując rodzaje zagrożeń o charakterze trans granicznym, należy
zauważyć, że poprawa bezpieczeństwa granic państw członkowskich Unii
Europejskiej zawiera się w dwóch priorytetach legislacyjnych UE na 2017
rok. Są to: skuteczniejsza ochrona bezpieczeństwa obywateli Unii Europej-
skiej oraz reforma unijnej polityki migracyjnej. Można więc stwierdzić,  że
stworzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa
granic oraz zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym jest
elementem kluczowym  dla  sprawnego funkcjonowania  Unii  Europejskiej
w obszarze bezpieczeństwa jej obywateli.

W 2017 roku szefowie Instytucji Unii Europejskiej uznali za wskazane
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz walkę z przestępczością trans-
graniczną w szczególności poprzez stworzenie nowych regulacji prawnych
dotyczących nabywania  i dostępu do broni palnej,  stworzenie inteligent-
nych granic poprzez stworzenie systemu wjazdu/wyjazdu na teren Unii Eu-
ropejskiej oraz Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na
Podróż  (ETIAS),  a  także  penalizację  aktów  związanych  z  terroryzmem
i praniem brudnych pieniędzy.

Rok 2017 to również czas reform legislacyjnych związanych z polityką
migracyjną. Potrzeba ta jest wynikiem mającego miejsce w ostatnich latach
tak zwanego kryzysu migracyjnego,  czyli  niekontrolowanego,  masowego
napływu cudzoziemców na terytorium Unii Europejskiej.  Reforma polityki
migracyjnej ma dotyczyć nie tylko zjawiska nielegalnych migracji, które sta-
nowi  przestępstwo  o  charakterze  transgranicznym,  lecz  także  migracji
w ogóle. 

Kontrola dostępu do broni palnej
Dostęp do broni  palnej  regulowany  jest  przez przepisy  wewnętrzne

każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (w Polsce jest to Usta-
wa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji17), zaś w skali międzynarodo-
wej – poprzez Dyrektywę Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kon-
troli nabywania i posiadania broni18, ze zmianami w 2008 roku. Należy za-
uważyć, że zarówno polskie, jak i unijne regulacje prawne, liczą już wiele
lat, co w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej, gospo-
darczej i społecznej może budzić pewne wątpliwości dotyczące aktualności
treści zawartych w wymienionych wcześniej aktach prawnych.

Rosnące  zainteresowanie  dostępem  do  broni  palnej  Instytucje  UE
uznały za czynnik niebezpieczny dla bezpieczeństwa obywateli. W związku
z tym postanowiono zaostrzyć przepisy umożliwiające dostęp oraz posia-

17 Dz. U. z 1999 r., nr 53, poz. 549.
18 Dz. U. L 256 z 13.09.1991 r., P. 0051-0058.
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danie broni palnej. Planowane są liczne obostrzenia, które dotyczyć będą
przede wszystkim19:

 broni hukowej,  nazywanej inaczej bronią na amunicję ślepą (ang.
blank-firing gun)  –  w szczególności  w zakresie  pozbawienia  możliwości
wykonywania  modyfikacji  tego  typu  broni  w  celu  przekształcenia  jej  na
broń na amunicję ostrą; 

 broni pozbawionej cech użytkowych – w zakresie kontroli trwałości
pozbawienia cech użytkowych zgodnie z europejskimi standardami;

 broni sprzedawanej na rynek cywilny – w zakresie ponownej kate-
goryzacji  poszczególnych  rodzajów  broni  palnej  zgodnie  z  Dyrektywą
Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywa-
nia i posiadania broni20,  zmienioną  Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady
91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni21 z wprowa-
dzeniem  większych  restrykcji  dotyczących  kategoryzacji,  co  w  efekcie
oznacza powiększenie listy broni kategorii A22.

Celem zwiększenia kontroli dostępu do broni palnej jest zmniejszenie
ilości  przestępstw z jej użyciem. Analizując głębiej problematykę kontroli
dostępu  do  broni  palnej,  należałoby  jednak  zastanowić  się,  jak  często
przestępstwa z użyciem broni palnej popełniane są za pomocą broni posia-
danej legalnie, a także czy zwiększenie restrykcji dotyczących nabywania
broni palnej  nie doprowadzi  do eskalacji  procederu nielegalnego handlu
bronią. Jest to jednak temat niezwykle szeroki, którego dokładne zgłębie-
nie i  analiza wymagałyby  obszernych dociekań naukowych,  wykraczają-
cych tematycznie poza zakres niniejszego artykułu.

Inteligentne granice
Idea pakietu inteligentnych granic (ang.  Smart Borders) powstała już

w 2013 roku w celu lepszego zarządzania zewnętrznymi  granicami  Unii
Europejskiej oraz poprawy bezpieczeństwa na terytorium UE. Pakiet inteli-
gentnych granic obejmuje trzy podstawowe zagadnienia – wniosek o utwo-
rzenie  systemu  wjazdu/wyjazdu,  wniosek  dotyczący  rozporządzenia
o ustanowieniu  programu  rejestracji  podróżnych  RTP  (ang.  Registered
Traveller Programme) oraz wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniają-

19 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160711IPR36757/gun-con
trol-meps-clarify-licensing-rules-and-safeguards [dostęp: 10.02.2017].

20 Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991 r.
21 Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008 r.
22 Kategoria A broni palnej obejmuje wszystkie rodzaje broni niedopuszczone do kupo-

wania i posiadania na terenie kraju przez osoby fizyczne. W Polsce poszczególne kategorie
broni odpowiadające wymogom unijnym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej
odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli na-
bywania i posiadania broni. Źródło: Dz. U. z 2011 r., nr 191, poz. 1140.
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cego kodeks graniczny Schengen23 w celu uwzględnienia w kodeksie gra-
nicznym faktu stworzenia systemu wjazdu/wyjazdu i systemu rejestracji po-
dróżnych. Zabiegi te mają pomóc w zapobieganiu i wczesnym reagowaniu
na zagrożenia płynące spoza Unii Europejskiej, w szczególności zwiększyć
stopień  wykrywalności  przypadków  nielegalnych  migracji  oraz  zapobiec
przedostawaniu się na terytorium Unii Europejskiej osób mogących stano-
wić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

System wjazdu/wyjazdu
System wjazdu/wyjazdu EES (ang.  Entry/Exit System) jest rozwiąza-

niem zaproponowanym przez Komisję Europejską 6 kwietnia 2016 roku24

w celu gromadzenia informacji dotyczących czasu i miejsca wjazdu oraz
wyjazdu podróżnych przekraczających zewnętrzne granice państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. System wjazdu/wyjazdu ma zapewnić przede
wszystkim:

 wyeliminowanie opóźnień, przyspieszenie i poprawę jakości odpra-
wy  granicznej  –  poprzez  szybkie  dostarczanie  funkcjonariuszom  straży
granicznej informacji  o odprawianym podróżnym, dostarczanie informacji
o wydanej  odmowie  wjazdu  oraz  dostarczanie  podróżnym  informacji
o maksymalnej  możliwej  długości  ich pobytu na terytorium Unii  Europej-
skiej a także możliwości automatyzacji odpraw granicznych podróżnych;

 zapewnienie możliwości identyfikacji podróżnych „nadmiernie prze-
dłużających pobyt”25 – dzięki systemowi wjazdu/wyjazdu każde przedłuże-
nie pobytu będzie rejestrowane, co umożliwi wykrywanie przypadków nie-
legalnych  migrantów,  którzy  dostali  się  do  Unii  Europejskiej  w  sposób
zgodny z prawem, jednak nie opuścili jej terytorium przed upływem wyzna-
czonego terminu pobytu, co przyczyni się do zmniejszenia liczby nielegal-
nych migrantów przebywających na terenie Unii Europejskiej;

 zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego i walkę z przestępczo-
ścią i terroryzmem – poprzez rejestrowanie osób podejrzanych o popełnie-
nie przestępstwa, posiadających przeszłość kryminalną czy będących ofia-
rami przestępstw takich jak handel ludźmi. Popełnianie przestępstw trans-
granicznych wiąże się niejednokrotnie  z częstym przekraczaniem granic
przez te same osoby, a system wjazdu/wyjazdu umożliwi  dokładne reje-
strowanie tych osób, będzie więc uzupełnieniem Systemu Informacyjnego
Schengen26.

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/399z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (ko-
deks graniczny Schengen).

24 W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska dokonała zmian we wniosku Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącym utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu. 

25 Osoby pozostające na terytorium Unii Europejskiej po przekroczeniu daty dozwolo-
nego pobytu otrzymują status nielegalnych migrantów.

26 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  ustanawiające  system
wjazdu/wyjazdu  w  celu  rejestrowania  danych  dotyczących  wjazdu  i  wyjazdu  obywateli
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System  wjazdu/wyjazdu  będzie  więc  stanowił  swoistą  bazę  danych
osób wkraczających na terytorium Unii Europejskiej, co pozwoli na znacz-
nie lepszą kontrolę podróżnych przez straż graniczną. Wprowadzenie sys-
temu wjazdu/wyjazdu wiąże się jednak z pobieraniem większej ilości da-
nych od podróżnych, co może spotkać się ze społecznym oporem. Z dru-
giej strony warto zastanowić się, czy uzasadnione jest tworzenie kolejnych
systemów granicznych, zamiast skupienia na rozszerzeniu i poprawie jako-
ści już funkcjonującego Systemu Informacyjnego Schengen.

ETIAS
Europejski  System  Informacji  o  Podróży  oraz  Zezwoleń  na  Podróż

ETIAS (ang.  European Travel Information and Authorisation  System) ma
stać  się  europejskim  rozwiązaniem  naśladującym  amerykański  system
ESTA (ang. Electronic System for Travel Authorization) utworzony w 2009
roku,  którego  zadaniem jest  rejestrowanie  i  autoryzacja  obcokrajowców
planujących podróż na terytorium Stanów Zjednoczonych27. Należy zwrócić
uwagę, że system ESTA nie jest tożsamy z systemem wizowym Stanów
Zjednoczonych i dotyczy tylko obywateli państw objętych programem Visa
Waiver Program28. Dzięki systemowi ESTA obcokrajowcy nie muszą starać
się o wizę, zaś rząd Stanów Zjednoczonych zyskuje realny wgląd w to, kto
i w jakim czasie przebywa na terytorium państwa.

Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż ma
stać się integralną częścią systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen29.
ETIAS obejmował  będzie  obywateli  państw korzystających  z możliwości
wjazdu na terytorium państw strefy Schengen w ramach umów o ruchu
bezwizowym30. System ETIAS ma stanowić zarówno ułatwienie dla przy-
jezdnych  obcokrajowców,  gdyż  znacznie  skróci  czas  odprawy na przej-
ściach granicznych, jak i element w znaczny sposób podnoszący poziom
bezpieczeństwa  na  terytorium  Unii  Europejskiej.  Osoby  korzystające
z ETIAS zobowiązane będą wypełnić wniosek za pośrednictwem Internetu

państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw
trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz
określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniają-
ce rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.

27 https://esta.cbp.dhs.gov/esta [dostęp: 10.02.2017].
28 Visa Waiver Program jest programem rządowym Stanów Zjednoczonych, umożliwia-

jącym obywatelom państw objętych programem bezwizowy wjazd na terytorium USA w ce-
lach turystycznych i biznesowych, na okres do 90 dni. Źródło: https://travel.state.gov/ con-
tent/visas/en/visit/visa-waiver-program.html [dostęp: 11.02.2017].

29 https://www.euimmigration.org/etias-eu-visa.html [dostęp: 11.02.2017].
30 Należy pamiętać, że choć strefa Schengen w znacznej mierze pokrywa się z teryto-

rium Unii Europejskiej, to jednak przynależność do niej nie jest tożsama z przynależnością
do UE. Obecnie (stan na styczeń 2017) w skład strefy Schengen wchodzą cztery państwa
niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein
i Islandia.  Z drugiej  strony nie  wszystkie  państwa  Unii  Europejskiej  są stronami  Układu
z Schengen. Wyjątek stanowią: Wielka Brytania, Cypr, Irlandia, Chorwacja, Bułgaria oraz
Rumunia. Źródło: https://udsc.gov.pl [dostęp: 11.02.2017].
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oraz uiścić opłatę wjazdową. Tak przedłożony wniosek zostanie automa-
tycznie zestawiony z unijnymi bazami danych o bezpieczeństwie (takimi
jak SIS, bazy danych Interpolu, ECRIS i inne) a w razie „trafienia”, czyli
zgodności  danych na wniosku z danymi znajdującymi się w bazach da-
nych, wniosek ten zostanie przetworzony ręcznie przez jednostkę ETIAS
w celu  uniknięcia  dwuznaczności  przy  sprawdzaniu  automatycznym.  Po
weryfikacji podróżny dostanie czasowe zezwolenie na wjazd lub uzasad-
nioną odmowę wjazdu. W przypadku podróży drogą lotniczą przy braku ze-
zwolenia  podróżny może dostać  odmowę wejścia  na pokład  statku po-
wietrznego. W każdym przypadku ostateczna decyzja należeć będzie do
funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy po zestawieniu ze sobą wszel-
kich informacji z baz danych, dokumentów paszportowych oraz zezwolenia
ETIAS zezwolą lub odmówią wjazdu do strefy Schengen31. 

Wdrożenie systemu ETIAS przyczyni się do lepszej kontroli osób wjeż-
dżających na terytorium Unii Europejskiej, co w efekcie podniesie poziom
bezpieczeństwa osób już przebywających i  mieszkających w państwach
członkowskich, pomoże w zapobieganiu przedostawaniu się na terytorium
UE osób nieuprawnionych i zmniejszy ilość przestępstw popełnianych już
na terytorium Unii Europejskiej przez osoby z zewnątrz.

Walka z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy
Terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym, wieloaspektowym i trudnym

do jednoznacznego zdefiniowania.  Według Tomasza Białka terroryzm to
wywieranie politycznego wpływu poprzez niezgodne z prawem stosowanie
przymusu,  przemocy,  powiązane  z  łamaniem podstawowych  norm spo-
łecznych oraz obowiązujących reguł walki politycznej,  zastraszanie i ma-
nipulowanie, a także osiąganie politycznych celów, przy wykorzystaniu ak-
tów przemocy,  tworzących atmosferę zagrożenia,  utrudnianie  funkcjono-
wania wrogiego układu społecznego, wymuszanie decyzji  i działań prze-
ciwnika  poprzez  zastosowanie  szantażu  siłowego32.  Z  kolei  Centralna
Agencja Wywiadowcza przyjmuje, że terroryzm to groźba użycia przemocy
lub użycie przemocy dla celów politycznych przez pojedyncze jednostki lub
grupy ludzi, niezależnie od tego, czy działają na rzecz, czy w opozycji do
władzy państwowej, w sytuacji, gdy działania te mają zastraszyć lub prze-
razić nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także inne osoby33. To tylko nielicz-
ne z wielu różnorodnych,  mocno rozbieżnych definicji  terroryzmu. Jedno
jest pewne – podstawowym celem terroryzmu jest sianie terroru, czyli stra-

31 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161116/factsheet_-_etias_pl.pdf  [dostęp:
13.02. 2017].

32 T. Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
2005, s. 145-146.

33 E. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, Warszawa 2009, nr 1, s. 55.
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chu w grupach, państwach, społeczeństwach. Strach ten pozwala terrory-
stom dowolnie manipulować ludźmi, by osiągać zamierzone cele.

Choć terroryzm nie zawsze jest związany bezpośrednio z bezpieczeń-
stwem granic, to jednak stanowi jedno z największych współczesnych za-
grożeń bezpieczeństwa Unii Europejskiej,  dlatego przyjęcie odpowiedniej
polityki i wprowadzenie efektywnych zmian prawnych w tym zakresie jest
kluczowe.  Terroryzm jest  zjawiskiem ponadnarodowym,  a grupy terrory-
styczne działające na terytorium jednego państwa najczęściej finansowane
są z innego, dlatego w swoim projekcie instytucje unijne połączyły zjawisko
terroryzmu z procederem prania brudnych pieniędzy. Obecnie trwają prace
nad reformą dyrektywy dotyczącej finansowania terroryzmu i prania brud-
nych pieniędzy, w szczególności w zakresie zwiększenia kontroli nad prze-
pływami  finansowymi  z państw trzecich oraz przeciwdziałania  ewentual-
nym zagrożeniom wynikającym ze stosowania nowych technologii w trans-
akcjach finansowych. W grudniu 2016 roku Rada ogłosiła oficjalne stano-
wisko negocjacyjne w sprawie projektu dyrektywy o praniu brudnych pie-
niędzy i finansowaniu terroryzmu34, zgodnie z którym nowa dyrektywa ma
wejść w życie 27 czerwca 2017 roku.

Reforma unijnej polityki migracyjnej
Reforma polityki migracyjnej Unii Europejskiej stanowi odrębny priory-

tet legislacyjny instytucji unijnych. Ze względu na rosnący problem niekon-
trolowanych  migracji  i  wynikający  z  nich  kryzys  migracyjny,  jakiego  do-
świadcza Europa w ostatnich latach, polityka migracyjna stała się jednym
z 10 priorytetów ustanowionych przez Jean-Claude’a Junckera, przewodni-
czącego Komisji Europejskiej, już na samym początku jego urzędowania
w 2014 r. Razem z 9 innymi priorytetami polityka migracyjna stała się jed-
ną z najbardziej  istotnych kwestii  na cały  okres funkcjonowania  Komisji
Junckera35.

Reforma polityki migracyjnej ma opierać się przede wszystkim na re-
formie wspólnego europejskiego systemu azylowego, stworzeniu Planu In-
westycji  Zewnętrznych  (polegającego  na  pomocy  w  tworzeniu  nowych
miejsc pracy w krajach zewnętrznych w celu zmniejszenia skali zjawiska
migracji  zarobkowych,  w  szczególności  w  przypadku  najbiedniejszych
warstw społecznych), oraz co najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa – stworzeniu pakietu dotyczącego legalnej migracji. Komisja Europej-
ska prowadzi liczne działania w celu poprawy polityki migracyjnej, skupia-
jąc się przede wszystkim na pomocy finansowej państwom trzecim, zwal-
czaniu zjawiska nielegalnej migracji oraz prowadzeniu efektywnej polityki
powrotów.  Komisja  okresowo  publikuje  postępy  w  swoich  działaniach.

34 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15605-2016-INIT/en/pdf  [dostęp:
27.02.2017].

35 https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en [dostęp: 27.02.2017].
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Zgodnie z najnowszą publikacją36 1 marca 2017 roku Komisja Europejska
przedstawiła uaktualniony plan działania w zakresie powrotów oraz zbiór
zaleceń dla państw członkowskich, które mają usprawnić przebieg proce-
dur  powrotu.  Plan  ten  jest  wynikiem  dyskusji  prowadzonych  podczas
szczytu na Malcie, który odbył się 3 lutego 2017 roku37. Najnowszy plan
Komisji w zakresie powrotów obejmuje zwiększenie wsparcia finansowego
dla państw członkowskich, poprawę wymiany informacji w zakresie decyzji
nakazujących  powrót,  zapewnienie  wsparcia  państwom  członkowskim
przez  Europejską  Straż  Graniczną  i  Przybrzeżną  FRONTEX,  wymianę
praktyk  w  celu  ujednolicenia  i  podniesienia  jakości  procesu  reintegracji
oraz  przyjęcie  zindywidualizowanego  podejścia  w  porozumieniu  z  pań-
stwami trzecimi w celu wspólnego zarządzania procesami migracyjnymi.
Z kolei na poziomie zaleceń Komisja zasugerowała, by państwa członkow-
skie poprawiły koordynację działań organów i służb, zwiększyły skutecz-
ność procedur powrotu i zapobiegały ucieczkom poprzez zatrzymywanie
osób, które przekroczyły termin swojego pobytu na terytorium Unii i dostały
decyzję nakazującą powrót, a także podjęły działania zapobiegające nad-
użyciom w zakresie korzystania z systemu azylowego. Państwa członkow-
skie powinny również do 1 czerwca 2017 roku stworzyć programy dobro-
wolnych wspomaganych powrotów i rozpowszechniać informacje na ich te-
mat  w  celu  rozpropagowania  wspomaganych  powrotów  i  reintegracji38.
Wszystkie  te  działania  są  wynikiem  zasygnalizowanej  przez  państwa
członkowskie  potrzeby  wzmocnienia  krajowych  systemów administracyj-
nych w zakresie powrotów, przeglądu polityki migracyjnej w zakresie po-
wrotów oraz analizy sposobów wykorzystywania unijnych i krajowych na-
rzędzi wspomagających procedury powrotu.

Obecny powszechnie problem migracji stanowi realne zagrożenie bez-
pieczeństwa  Unii  Europejskiej  zarówno  na  płaszczyźnie  społecznej,  jak
i gospodarczej oraz kulturowej. Mieszanie się ludności europejskiej z licz-
nymi obywatelami państw trzecich prowadzi do wyjałowienia tradycji kultu-
rowych i religijnych, wywołuje niepokoje społeczne związane z zagrożenia-
mi napływającymi z zewnątrz oraz napotyka na problem niewydolności go-
spodarczej wynikającej z ograniczonej ilości miejsc pracy dla napływowej
ludności. Prężny system azylowy i otwarta, wielokulturowa Europa to zjawi-
sko wielce pozytywne, otwartość ta nie może jednak mieć miejsca kosztem
jej obywateli.

36 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/20170302_eam_state_of_play_en.pdf [dostęp: 02.03.2017].

37 Komunikat prasowy: Europejski program w zakresie migracji – Komisja przedstawia
nowe środki na rzecz racjonalnej i wiarygodnej polityki UE w zakresie powrotów, Bruksela,
2 marca 2017 r.

38 Tamże.
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Podsumowanie

Zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa39 bezpieczeństwo jednostki jest
fundamentem,  bez którego  niemożliwy  jest  rozwój  i  samorealizacja  po-
szczególnych osób, a co z tego wynika – tworzenie się, sprawne funkcjo-
nowanie i rozwój społeczeństw, narodów, państw i społeczności międzyna-
rodowych. Nie tylko dla sprawnego, ale funkcjonowania w ogóle, społecz-
ności zrzeszonej pod egidą Unii Europejskiej, niezbędne jest zapewnienie
przez instytucje unijne bezpieczeństwa każdego obywatela UE, a w efek-
cie – dążenie do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.

Choć poczucie bezpieczeństwa danej jednostki jest kategorią bardzo
subiektywną,  to  jednak  znaczący wpływ  na nie  ma obecność  realnych,
obiektywnych zagrożeń. W przypadku gdy mowa o bezpieczeństwie całej
społeczności  Unii  Europejskiej,  należy  traktować  je  jako  sumę  odczuć
jednostek, jakimi są jej obywatele. Dopiero zapewnienie świadomości bra-
ku zagrożeń każdemu człowiekowi doprowadzi do wzrostu poczucia bez-
pieczeństwa całej społeczności. Wzrost poczucia bezpieczeństwa będzie
miał zaś odzwierciedlenie w rzeczywistym podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa, gdyż obywatele czujący się bezpiecznie to jednocześnie obywa-
tele bardziej ufni wobec rządzących i podejmowanych przez nich decyzji,
bardziej otwarci na zmiany i bardziej chętni do współpracy w celu tworze-
nia wspólnej, lepszej i bezpieczniejszej Europy.

A  świadomość  bezpieczeństwa  wynikać  będzie  jedynie  z  podjęcia
rzeczywistych,  skutecznych  działań  przez  instytucje  Unii  Europejskiej
zgodnych z określonymi wcześniej celami. Można więc uznać, że kluczowe
dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej nie jest samo określenie priory-
tetów legislacyjnych związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa
obywateli  w zakresie nie tylko ochrony zewnętrznych granic, ale bezpie-
czeństwa w ogóle, lecz przede wszystkim sprecyzowanie możliwości pod-
jęcia konkretnych działań w zakresie szybkiego określenia sposobów reali-
zacji poszczególnych zamierzeń i rzeczywiste wprowadzenie zmian.
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 IMPROVEMENT OF THE SECURITY OF BORDERS IN
THE LIGHT OF THE LEGISLATIVE PRIORITIES OF

THE EU IN 2017

The  following  paper  discusses  the  latest  decisions  taken  by  the
European Union on the subject of law-making alterations regarding safety
measures  within  the  European  Union,  especially  in  the  context  of  the
security of its borders. The EU institutions have given these changes top
legislative priority as of the year 2017. The paper focuses on presenting
various types of border security threats. It  subsequently correlates them
with the remaining 2017 EU legislative priorities and aims at determining
whether the enhanced border security measures, particularly in the field of
preventing  and combating cross-border  crimes,  may result  in  increased
security level within the EU.
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