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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE UE2

Proszę przeczytać tekst i dopasować umieszczone pod tekstem odpowiednie nagłówki.

Obywatele UE, podróżując po Unii, przekraczają 
granice niemal niezauważalnie, gdyż układ 
z Schengen zniósł kontrole na granicach 
wewnętrznych UE (nie dotyczy to granic z BG, 
CY, IE, RO i GB). UE stara się też chronić swoich 
obywateli przed międzynarodową przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem, a także zadbać o ich 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i ochronę praw 
podstawowych. (...)

1. ________________________________________________

W Karcie praw podstawowych zapisano wszystkie 
prawa osobiste, cywilne, polityczne, ekonomiczne 
i społeczne wynikające z obywatelstwa UE. (...)
UE podejmuje działania w imieniu obywateli UE, 
aby chronić ich przed dyskryminacją ze względu 
na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną. W erze wszechobecnego 
internetu UE walczy o prawo każdego do ochrony 
danych osobowych.

2. ________________________________________________

Osoby podróżujące po UE mają nieograniczony 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kraju, 
w którym przebywają. Oznacza to również, 
że przestępcy nie mogą uniknąć kary za swoje 
czyny, uciekając do innego kraju UE. W celu 
zagwarantowania, że orzeczenia wydane przez 
sądy w kraju UE będą uznawane i wykonywane 
w innych krajach UE, pogłębiana jest współpraca 
pomiędzy organami sądowymi poszczególnych 
krajów. Współpraca ta ma szczególne znaczenie w 
takich przypadkach, jak postępowanie cywilne w 
sprawie rozwodu, opieki nad dzieckiem, roszczeń 
alimentacyjnych czy też upadłości bądź niepłacenia 
rachunków, gdy stronami są osoby zamieszkałe w 
różnych krajach. Aby ułatwić walkę z poważnymi 
przestępstwami, takimi jak korupcja, przemyt 
narkotyków i terroryzm, Unia powołała europejską 
sieć sądową. Z kolei europejski nakaz aresztowania 
zastępuje długotrwałe procedury ekstradycji: 
skazani przestępcy, którzy uciekli za granicę, są 
bezzwłocznie przekazywani z powrotem do kraju, 
w którym zostali lub zostaną osądzeni.

3. ________________________________________________

Wspólne minimalne normy i procedury mające 
zastosowanie do osób ubiegających się o azyl 
mają zagwarantować wysoki poziom ochrony tym, 
którzy jej potrzebują, zabezpieczając jednocześnie 
krajowe systemy azylowe przed nadużyciami. 
Normy te określają między innymi sposób i 
miejsce rozpatrywania wniosków o azyl, zasady 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl, status 
azylanta oraz rolę, jaką w tej kwestii odgrywają 
organy krajowe. Kraje UE opracowują też 
obecnie spójną unijną politykę imigracyjną, która 
wykorzysta szanse, jakie niesie ze sobą legalna 
imigracja, a jednocześnie sprosta wyzwaniom 
imigracji nielegalnej. (...) Współpracą operacyjną 
między państwami członkowskimi zarządza unijna 
agencja ds. granic zewnętrznych – FRONTEX.

4. ________________________________________________

Unijne strategie w zakresie spraw wewnętrznych 
obejmują przede wszystkim walkę z 
terroryzmem, zorganizowaną przestępczością, 
cyberprzestępczością i radykalizacją  postaw 
prowadzącą do aktów przemocy. Ich celem jest 
między innymi zwalczanie nielegalnego handlu 
bronią palną, handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego dzieci . Celem strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE jest poprawa bezpieczeństwa 
wewnętrznego przez współpracę w zakresie 
egzekwowania prawa, zarządzania granicami, 
ochrony ludności i zarządzania klęskami 
żywiołowymi. Celem UE jest również zacieśnienie 
współpracy między krajowymi siłami policyjnymi, 
zwłaszcza w ramach Europolu.
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