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Program „Sprawiedliwość” na lata 2021–2027 
W maju 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego nowy program 
„Sprawiedliwość” w ramach nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. W negocjacjach 
trójstronnych osiągnięto wczesne porozumienie z Radą w drugim czytaniu, nad którym Parlament ma głosować 
na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2021 r. 

Kontekst 
Praworządność jest jedną z podstawowych wartości UE (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, TUE), a Unia 
posiada kompetencje dzielone z państwami członkowskimi w zakresie rozwijania unijnej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 4 ust. 2 lit. j) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
TFUE). W tym celu rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych (art. 81 TFUE) oraz w sprawach 
karnych (art. 82 TFUE), w oparciu o wzajemne uznawanie wyroków, a także zbliżanie ustawodawstw w 
wybranych dziedzinach. Aby przyczynić się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości 
opartej na wzajemnym uznawaniu i zaufaniu, w szczególności dzięki wspieraniu współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych i karnych, na potrzeby WRF na lata 2014–2020 współprawodawcy ustanowili program 
„Sprawiedliwość” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1382/2013. Program ten zastąpił trzy odrębne 
programy finansowania realizowane w ramach WRF na lata 2007–2013 („Wymiar sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych”, „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” i „Profilaktyka narkotykowa i 
informacja o narkotykach”). Budżet programu „Sprawiedliwość” wyniósł 378 mln EUR. Program ten wszedł 
w zakres podklastru „Wartości” w budżecie UE, obok programów takich programów, jak: „Prawa, równość 
i obywatelstwo”, „Kreatywna Europa” i „Europa dla Obywateli”. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska 
opublikowała sprawozdanie z oceny okresowej realizacji programu, w którym stwierdzono, że przyczynił 
się on istotnie do przestrzegania wartości UE, w tym praworządności, oraz pomógł państwom 
członkowskim zwiększyć skuteczność ich systemów wymiaru sprawiedliwości.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
W WRF na lata 2021-2027 Komisja zaproponowała utworzenie nowego Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i 
Wartości”, który obejmowałby program „Prawa i Wartości” (łącząc wcześniejsze programy „Prawa, równość 
i obywatelstwo” oraz „Europa dla Obywateli”), a także nowy etap programu „Sprawiedliwość”, na które 
przeznaczono łącznie 641 mln EUR. W ramach nowych WRF w maju 2018 r. Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący rozporządzenia ustanawiającego nowy program „Sprawiedliwość”. Komisja zamierza 
przeznaczyć na jego realizację 305 mln EUR (w cenach z 2018 r.), czyli mniej niż pula środków finansowych 
na poprzedni program (na lata 2014–2020). Program przyczyniałby się do dalszego rozwoju europejskiej 
przestrzeni sprawiedliwości w oparciu o praworządność, wzajemne uznawanie i wzajemne zaufanie. Celami 
szczegółowymi programu są ułatwianie i wspieranie współpracy sądowej, wspieranie i propagowanie 
szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w celu pielęgnowania wspólnej kultury prawnej i sądowej, jak 
również kultury sprzyjającej praworządności, ułatwianie powszechnego skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i skutecznych środków odwoławczych, a także zapewnienie praw procesowych 
podejrzanych i ofiar. Stanowi to kontynuację poprzedniego etapu programu.  
W porównaniu z rozporządzeniem (UE) nr 1382/2013 nacisk na praworządność jest wyraźnie widoczny. W 
preambule nowego wniosku Komisja wyraźnie odwołuje się do art. 2 i 3 TUE dotyczących wartości i celów 
UE. Artykuł 3 wniosku, określający cele programu, wyraźnie odnosi się do „europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości opartej na praworządności” oraz do wspierania „kultury praworządności”. W motywie 16 
wspomniano, że „[f]inansowanie powinno również przyczynić się do jednolitego rozumienia unijnych 
wartości [i] praworządności”. Komisja byłaby uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu 
opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym poprzez wprowadzenie zmian do 
załącznika do rozporządzenia, aby zmienić lub uzupełnić wykaz odnośnych wskaźników. W przeciwnym 
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razie, podejmując decyzje na mocy rozporządzenia, Komisja wydawałaby akty wykonawcze w ramach 
procedury komitetowej (art. 17 wniosku).  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
6 lutego 2019 r. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(LIBE) przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku. 13 lutego 2019 r. na posiedzeniu plenarnym przyjęto 
poprawki, a sprawa została odesłana do wspólnej komisji do negocjacji międzyinstytucjonalnych. W 
następstwie „wspólnego porozumienia” osiągniętego na dwóch posiedzeniach trójstronnych dotyczących 
większości części wniosku (z wyłączeniem w szczególności aspektów finansowych) 17 kwietnia 2019 r. 
Parlament przyjął rezolucję ustawodawczą w pierwszym czytaniu. Główne zmiany polegały na zwiększeniu 
puli środków finansowych do 316 mln EUR w cenach z 2018 r. Domagano się w nim także wdrożenia 
programu w oparciu o programy prac przyjęte przez Komisję w drodze aktu delegowanego. Parlament 
zaproponował także uwzględnienie klauzuli, zgodnie z którą przy realizacji programu należy dążyć do 
propagowania równości płci, praw dziecka..., ochrony ofiar oraz skutecznego stosowania zasady równych 
praw i niedyskryminacji. W odniesieniu do procedury komitologii przewidzianej w rozporządzeniu 
Parlament zwrócił się o zapewnienie w Komitecie równowagi płci oraz odpowiedniej reprezentacji 
mniejszości i innych wykluczonych grup. W preambule Parlament zaproponował bezpośrednie odniesienie 
do osób LGBTQI oraz do objętego wnioskiem rozporządzenia w sprawie warunkowości w zakresie 
praworządności. 
Negocjacje wznowiono w grudniu 2020 r. po osiągnięciu porozumienia w sprawie WRF. Współprawodawcy 
osiągnęli wstępne porozumienie zatwierdzone 17 lutego 2021 r. przez Coreper, w imieniu Rady, a 5 lutego 
2021 r. przez komisje JURI i LIBE. Ostateczny tekst zawiera zaproponowaną przez Parlament klauzulę 
dotyczącą uwzględniania aspektu płci oraz odniesienia do osób LBGTQI, a także do przyjętego niedawno 
rozporządzenia w sprawie ogólnej warunkowości. Wnioski Parlamentu o wdrożenie programu za 
pośrednictwem programów prac (przyjętych w formie aktów delegowanych) oraz o zapewnienie 
równowagi płci i reprezentacji organizacji pozarządowych w procedurach komitologii nie zostały jednak 
uwzględnione. 19 kwietnia 2021 r. Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przy 
czym Węgry i Polska złożyły oświadczenia krytyczne, w których uzasadniły swój sprzeciw wobec przyjęcia 
wniosku. Państwa te zakwestionowały kompetencję UE w odniesieniu do wartości, nie zgodziły się na 
odniesienia do osób LGBTQI, koncepcję „płci społeczno-kulturowej”, a także na odniesienie do 
rozporządzenia w sprawie warunkowości. W dniu 26 kwietnia komisje LIBE i JURI mają wspólnie głosować 
nad zaleceniem do drugiego czytania, w związku z czym oczekuje się, że dossier to zostanie poddane pod 
głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej. 
 

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0208(COD) Program 
„Sprawiedliwość” na lata 2021–2027. komisje przedmiotowo 
właściwe: LIBE i JURI; współsprawozdawczynie: Katarina 
Barley (S&D, Niemcy) i Heidi Hautala (Verts/ALE, Finlandia). 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. „Legislacyjny 
rozkład jazdy”:  
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