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Sprawozdanie Komisji na temat praworządności 
z 2021 r. 

Roczne sprawozdania na temat praworządności, zainicjowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r., 
służą monitorowaniu, które umożliwia Komisji gromadzenie danych o stanie praworządności w każdym z 27 
państw członkowskich UE. Drugie sprawozdanie na temat praworządności opublikowano w lipcu 2021 r., a 
trzecie ma zostać opublikowane w 2022 r. Na drugiej majowej sesji plenarnej Parlament ma przyjąć rezolucję w 
sprawie drugiego rocznego sprawozdania.  

Kontekst  
Praworządność jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, która na mocy art. 2 TUE jest wiążąca dla 
wszystkich państw członkowskich. Różne instrumenty, takie jak tablica wyników wymiaru sprawiedliwości i 
europejski semestr, umożliwiają instytucjom UE monitorowanie przestrzegania praworządności. W razie 
stwierdzenia naruszeń dostępne są mechanizmy zapobiegawcze, takie jak ramy na rzecz praworządności i część 
zapobiegawcza art. 7 TUE. Ponadto istnieją mechanizmy sankcji, w tym postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, które mogą skutkować sankcjami wobec ociągających się państw (art. 
260 TFUE), a także środki tymczasowe do momentu wydania prawomocnego wyroku (art. 279 TFUE); sankcje 
przewidziane w art. 7 TUE, które mogą skutkować zawieszeniem prawa głosu w Radzie; oraz ogólne 
rozporządzenie w sprawie warunkowości z 2020 r., które – w przypadku naruszeń praworządności mających 
wpływ na interesy finansowe UE – umożliwia zawieszenie lub cofnięcie unijnego finansowania, zwłaszcza z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z którego korzysta dane państwo członkowskie.  
Roczne sprawozdania na temat praworządności to nowy mechanizm monitorowania w unijnym zestawie 
narzędzi na rzecz praworządności. W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Komisji Ursula von der 
Leyen zobowiązała się do utworzenia kompleksowego europejskiego mechanizmu praworządności 
obejmującego wszystkie państwa członkowskie. Obiektywne roczne sprawozdania Komisji Europejskiej 
stanowią jego część. W lipcu 2019 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „Umocnienie praworządności w Unii – plan 
działania”, w którym określono główne cechy takiego mechanizmu.  
Po pierwszym rocznym sprawozdaniu na temat praworządności, opublikowanym we wrześniu 2020 r., w lipcu 
2021 r. ukazało się drugie sprawozdanie.  

Drugie roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności (2021)  
Drugie roczne sprawozdanie Komisji na temat praworządności wzoruje się na pierwszym i obejmuje cztery 
obszary tematyczne: 1) system wymiaru sprawiedliwości, 2) ramy walki z korupcją, 3) pluralizm mediów i wolność 
mediów oraz 4) inne kwestie instytucjonalne związane z mechanizmami kontroli i równowagi. W sprawozdaniu 
z 2021 r. szczególny nacisk położono na wyzwania związane z praworządnością wynikające z pandemii COVID-
19. Komisja podkreśliła, że pandemia „jeszcze bardziej uwypukliła znaczenie praworządności dla naszych 
demokracji”, ale jednocześnie była „testem warunków skrajnych pod kątem praworządności”.  
Porównując wersje z 2020 r. i 2021 r., Komisja zauważyła, że odnotowano „wiele pozytywnych zmian w zakresie 
praworządności w państwach członkowskich, w których podjęto działania następcze w związku z wcześniej 
zidentyfikowanymi wyzwaniami”.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
Propozycja cyklicznego przeglądu praworządności  
Od wielu lat Parlament Europejski proponuje uzupełnienie istniejących mechanizmów cyklicznym przeglądem 
praworządności w ramach szerszego paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, aby 
monitorować przestrzeganie tych wartości w państwach członkowskich. Chociaż takie propozycje nie zostały w 
pełni uwzględnione przez Komisję Europejską, można jednak uznać, że zainicjowane we wrześniu 2020 r. roczne 
sprawozdania na temat praworządności powstały z inspiracji Parlamentu, który zasugerował cykliczny przegląd. 
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Rezolucja Parlamentu w sprawie pierwszego rocznego sprawozdania Komisji na temat 
praworządności  
24 czerwca 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pierwszego rocznego sprawozdania. 
Parlament przyjął sprawozdanie z zadowoleniem i uznał, „że zasadnicze znaczenie ma ustanowienie 
europejskiej struktury monitorowania i egzekwowania praworządności w Unii”. Zachęcił też Komisję do 
dalszego rozwijania tego nowego instrumentu. Konsternację Parlamentu wywołało, że naruszenia o różnej 
wadze jakościowej potraktowano w sprawozdaniu tak samo, bez wystarczającego rozróżnienia między 
odosobnionymi naruszeniami a naruszeniami systemowymi. Ogólnie rzecz biorąc, Parlament uznał, że 
sprawozdanie jest zbyt opisowe i nie zawiera właściwej analizy. Zdaniem Parlamentu w sprawozdaniu za 2020 
r. brakowało perspektywy ogólnounijnej, ponieważ nie określono w nim przekrojowych tendencji na 
szczeblu UE.  
W przyszłości Komisja powinna poszerzać szczegółową wiedzę na temat poszczególnych krajów i zwiększać 
zdolności do szybszego reagowania na negatywny rozwój sytuacji w państwach członkowskich. W rezolucji 
Parlament powtórzył swój pomysł zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego na mocy art. 295 TFUE, aby 
uzupełnić istniejące narzędzia paktem UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. Chociaż 
sprawozdanie roczne jest narzędziem monitorowania, powinno ono jednak prowadzić do przyjęcia jasnych 
zaleceń dla państw członkowskich i być podstawą do podjęcia decyzji o uruchomieniu innych mechanizmów – w 
szczególności art. 7 TUE, rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości i ram na rzecz praworządności 
– lub wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed TSUE.  

Projekt rezolucji w sprawie drugiego rocznego sprawozdania Komisji na temat 
praworządności  
20 kwietnia 2022 r. komisja LIBE przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania Komisji w sprawie 
praworządności z 2021 r. W procedurę zaangażowane były komisje CONT i JURI (art. 57 Regulaminu), a do komisji 
BUDG i PETI zwrócono się o opinie. W sprawozdaniu ponownie podkreślono, że w sprawozdaniach potrzebne są 
konkretne zalecenia dla poszczególnych krajów oraz skuteczne działania następcze. Dodano także, że obecny 
zestaw narzędzi służących ochronie wartości UE powinien zostać wzmocniony i usprawniony oraz stać się 
„jednolitym kompleksowym mechanizmem UE”. Jeżeli chodzi o działania następcze Komisji w reakcji na 
rezolucję Parlamentu w sprawie pierwszego sprawozdania, należy zauważyć, że Komisja nie rozszerzyła zakresu 
sprawozdania, jak postulował Parlament, o wszystkie wartości zapisane w art. 2 TUE – Parlament uważa 
natomiast, że między praworządnością, demokracją i prawami podstawowymi istnieje nierozerwalny związek. 
W sprawozdaniu wezwano Komisję do zorganizowania we wrześniu corocznego Tygodnia Wartości UE, 
podczas którego roczne sprawozdanie na temat praworządności zostanie formalnie przedstawione i omówione.  
Komisja LIBE jest zaniepokojona, że w sprawozdaniu Komisji Europejskiej nie dokonano rozróżnienia między 
celowym odstępstwem od zasady praworządności a incydentalnymi problemami. Zgodnie ze sprawozdaniem 
każdemu rozdziałowi dotyczącemu poszczególnych krajów powinny towarzyszyć konkretne zalecenia, które 
Komisja zobowiązała się uwzględnić począwszy od trzeciego sprawozdania (oczekiwanego w 2022 r.). Ponadto 
chciałaby, aby dodano rozdział oceniający instytucje UE pod kątem podziału władzy, rozliczalności oraz 
mechanizmów kontroli i równowagi. Jeżeli chodzi o systemy wymiaru sprawiedliwości, komisja LIBE uważa, że 
Komisja Europejska powinna zawrzeć konkretne zalecenia dotyczące wzmocnienia niezależności sądów, nie 
tylko sędziów i rad sądownictwa, ale również ochrony niezależności prawników i ich samorządów, a także 
niezależności prokuratury i poszczególnych prokuratorów.  
Jeżeli chodzi o inne części sprawozdania, komisja LIBE ubolewa, że nie w pełni uwzględniono powagę sytuacji 
jeśli chodzi o wolność mediów, w szczególności kontrolę państwa, strategiczne pozwy i kampanie oszczerstw w 
niektórych państwach członkowskich. Ponadto wzywa Komisję Europejską, aby dokładniej opisała systemowe 
kampanie dezinformacyjne i obce ingerencje, które mają na celu podważenie zaufania społecznego do 
instytucji państwowych i niezależnych mediów. Jeśli chodzi o rozdział dotyczący mechanizmów kontroli i 
równowagi, komisja LIBE chce, aby Komisja Europejska przekształciła go w rozdział dotyczący demokracji oraz 
mechanizmów kontroli i równowagi, w którym analizuje szczegółowo potencjalne zagrożenia dla procesu 
demokratycznego. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2180(INI); komisja przedmiotowo właściwa: LIBE. Sprawozdawczyni: Terry 
Reintke (Verts/ALE, Niemcy). Więcej informacji w briefingu pt. „The European Commission's annual rule of law reports: A 
new monitoring tool” [Roczne sprawozdania Komisji Europejskiej na temat praworządności: nowe narzędzie 
monitorowania]. 
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