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Wstęp 
 
XXI w. przynosi nowe wyzwania, takie jak globalizacja, bezpieczeństwo energetyczne, walka 
z ociepleniem klimatu, imigracja, zwalczanie terroryzmu, ale także otwiera nowe perspektywy. 
Europejskie społeczeństwo cechuje kreatywność i zdolności potrzebne do podjęcia tych 
wyzwań. Aby jednak zachować i umocnić wyznawane wartości, Europa musi się dostosować 
i przygotować do zmian. Musi również wypracować środki, które pozwolą jej zrealizować 
swoje zamiary.  
 
Państwa członkowskie nie mogą same podjąć obecnych i nadchodzących wyzwań: wyzwaniom 
tym można skutecznie sprostać tylko zbiorowo, wreszcie powstaną potrzebne do tego narzędzia. 
Jest to zadanie Unii Europejskiej (UE) i przyczyna, dla której musi ona posiadać dobre traktaty, 
dobre instytucje i dobre metody pracy. 
 
Instytucje i metody pracy muszą się opierać na uproszczonym procesie decyzyjnym, 
dostosowanym do przemian szybko zachodzących we współczesnym świecie. Muszą również 
być demokratyczne, gdyż europejskie społeczeństwo ma bardzo wysokie oczekiwania 
w zakresie legitymacji prawnej, przejrzystości i odpowiedzialności. Legitymacja prawna 
tworzenia wspólnej Europy musi się opierać nie tylko na czynach, ale również na sposobie 
działania. 
 
Chociaż traktat konstytucyjny ratyfikowała większość państw członkowskich, nie zdołał on 
jednak uzyskać jednomyślnego poparcia. Ogłoszony okres refleksji posłużył jednak Unii za 
odskocznię i pozwolił na określenie nowych możliwych kierunków rozwoju. 
 
Fakt, że proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego utknął w martwym punkcie, spowodował 
pilną konieczność zreformowania sposobu funkcjonowania Europy. 
 
Pokonano wiele etapów na drodze do wypracowania rozwiązania instytucjonalnego, do których 
należą ramy przyjęte przez Radę Europejską w czerwcu 2006 r., deklaracja berlińska z marca 
2007 r. czy też porozumienie ogólne z czerwca 2007 r. dotyczące elementów wymagających 
reformy. Równocześnie UE potwierdziła wobec swoich obywateli, że jest zdeterminowana do 
reformy swojej polityki, zarówno w zakresie wzrostu gospodarczego, jak i w zakresie tworzenia 
miejsc pracy, energii, migracji, zmian klimatycznych i innowacyjności.  
 
Na zakończenie okresu konsultacji politycznych Rada Europejska z czerwca 2007 r. podjęła 
decyzję o zwołaniu w lipcu tego roku konferencji międzyrządowej. W tym celu ustalono 
szczegółowy mandat do określenia poszczególnych elementów reformy. Zadaniem konferencji 
międzyrządowej było przyjęcie tekstu traktatu mającego wzmacniać skuteczność i legitymację 
demokratyczną rozszerzonej Unii oraz poprawić spójność jej działań zewnętrznych. 
 
Niniejsza notatka przedstawia drogę ku nowemu traktatowi i analizuje jego wpływ na politykę 
strukturalną i politykę spójności. Skupia się również na reakcjach i wkładzie najważniejszych 
podmiotów, instytucji europejskich i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, między 
innymi Parlamentu, Komisji, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Regionów, 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.  
 
Na zakończenie przedstawia rodzaje ratyfikacji przewidziane po zakończeniu procesu 
przyjmowania ostatecznego tekstu. 
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1.  Przygotowania do konferencji międzyrządowej 
 
Wkład Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 21 i 22 czerwca 
2007 r. przedstawiono w postaci sprawozdania Elmara Broka1 i Enrique Barona Crespo2 pt. 
„Kontynuacja procesu konstytucyjnego UE”. Sprawozdanie przyjęto znaczną większością 
głosów w dniu 7 czerwca 2007 r. 
 
Główne przesłanie sprawozdania to stwierdzenie, że Parlament Europejski przeciwstawi się 
wszelkim projektom nowego traktatu, które nie podniosą poziomu demokracji, przejrzystości 
i praw obywateli. Posłowie ponownie wyrazili poparcie dla treści i istoty traktatu 
konstytucyjnego, którą chcą zachować. Parlament Europejski nalegał w szczególności na 
zachowanie wszystkich podstawowych zasad, w tym podwójnego charakteru Unii (będącej 
zarówno unią państw, jak i unią obywateli), nadrzędności prawa europejskiego, nowej typologii 
aktów prawnych i procedur, hierarchii norm i osobowości prawnej UE. Posłowie zażądali 
również utrzymania Karty praw podstawowych i jej wiążącego prawnie charakteru.  
 
Parlament wzywa ponadto, by przyszły traktat uwzględniał „zasadnicze kwestie” podniesione 
w okresie refleksji i by wyjaśniał inne kwestie podjęte już w traktacie konstytucyjnym, takie 
jak: zwalczanie zmian klimatycznych, solidarność europejska w dziedzinie energii, spójna 
polityka migracji, europejski model społeczny w kontekście przemian demograficznych 
i globalizacji, zwalczanie terroryzmu, dialog międzykulturowy, skuteczne wspólne mechanizmy 
koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro (przy zachowaniu roli Europejskiego Banku 
Centralnego w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z traktatami), kryteria kwalifikowalności 
i procedury przystępowania do Unii.  
 
Ponadto posłowie przypomnieli, że Parlament Europejski „jako jedyna instytucja Unii 
Europejskiej wybrana w bezpośrednich wyborach powszechnych” powinien być w pełni 
włączony w prace konferencji międzyrządowej na wszystkich szczeblach „w większej mierze 
niż w czasie konferencji międzyrządowych w 2003 i 2004 r.”. 
 
Przesłanie to wzmocnił wspólny apel Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych 
27 państw członkowskich UE, których przedstawiciele zebrali się w Brukseli w dniu 12 czerwca 
2007 r., aby zażądać od Rady Europejskiej, by na posiedzeniu w dniu 21 i 22 czerwca 
poświęconym przyszłemu traktatowi UE zachowała istotę traktatu konstytucyjnego. Na tejże 
trzeciej wspólnej konferencji parlamentarnej, zatytułowanej „Przyszłość Europy: razem… ale 
jak?”, posłowie parlamentów państw członkowskich położyli również nacisk na poszanowanie 
zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz zaapelowali o przyznanie parlamentom 
krajowym większej roli kontrolnej we wspólnotowym procesie legislacyjnym, nie żądając 
jednakże więcej niż to, co już przewiduje projekt traktatu konstytucyjnego. 
 
1.1. Decyzje podjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej 
 
Negocjacje poprzedzające posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 21 i 22 czerwca 2007 r. były 
długie i trudne – z trudem, ale jednak udało się uzyskać porozumienie w sprawie zwołania 
i określenia mandatu konferencji międzyrządowej mającej sfinalizować i przyjąć nowy traktat 
UE. Wyjątkowo intensywne napięcia wystąpiły przy negocjowaniu z Polską kwestii głosowania 
podwójną większością. Wszyscy uczestnicy musieli zgodzić się na ustępstwa, jednak niemiecka 

                                                 
1 Członek Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów. 
2 Członek Partii Europejskich Socjalistów. 
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prezydencja (pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel) zdołała przełamać zastój w 
dyskusji i otworzyć drogę ku nowemu traktatowi, który podniesie skuteczność UE. 
 
Rada Europejska przyznała, że po dwóch latach niepewności co do procesu reformy traktatów 
nadeszła chwila, by rozwiązać tę kwestię i wyjść z impasu. W międzyczasie okres refleksji 
pozwolił na przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej i pomógł przygotować teren pod nowe 
rozwiązanie.  
 
W tym celu Rada Europejska zwróciła się do przyszłej (portugalskiej) prezydencji o zwołanie 
konferencji międzyrządowej przed końcem lipca 2007 r., niezwłocznie po spełnieniu wymogów 
prawnych. 
 
1.2. Zwołanie i przebieg konferencji międzyrządowej 
 
Prace konferencji międzyrządowej mają przebiegać zgodnie z mandatem przyjętym przez Radę 
Europejską. Konferencję otwarto 23 lipca 2007 r. i najprawdopodobniej przyjmie ona traktat 
reformujący UE na nieformalnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 18 i 19 października 
2007 r. w Lizbonie, a w każdym razie przed końcem 2007 r., aby zostawić wystarczająco dużo 
czasu na ratyfikację nowo powstałego traktatu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
w czerwcu 2009 r.  
 
Konferencja międzyrządowa odbędzie się pod łącznym przewodnictwem szefów państw lub 
rządów przy udziale członków Rady do spraw ogólnych i stosunków zewnętrznych. W pracach 
konferencji weźmie udział przedstawiciel Komisji. Parlament Europejski w osobach trzech 
przedstawicieli (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) zostanie ściśle 
i konkretnie włączony w prace konferencji. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-
Gert Pöttering będzie mógł brać udział w posiedzeniach konferencji międzyrządowej na 
szczeblu szefów państw i rządów. Obsługę sekretariatu konferencji zapewni biuro sekretarza 
generalnego Rady. 
 
Projekt aktu opracują eksperci w dziedzinie prawa (po dwóch w każdej delegacji). Następnie 
będą oni spotykać się regularnie począwszy od ostatniego tygodnia sierpnia w celu dokonania 
szczegółowego przeglądu aktu przed poddaniem go pod dyskusję na nieformalnym posiedzeniu 
zwanym „Gymnich” w dniu 7 i 8 września 2007 r. w Viana do Castelo w Portugalii, gdzie 
ministrowie podejmą najtrudniejsze kwestie.  
 
Chociaż najważniejsze prace konferencji międzyrządowej będzie prowadziła grupa prawników, 
to jednak portugalska prezydencja chce nadać jej otwarty i przejrzysty charakter, ponieważ 
adresatami tego procesu są nie tylko państwa członkowskie i instytucje, ale również obywatele. 
Z tego powodu wszystkie dokumenty konferencji międzyrządowej zostaną udostępnione na 
stronie internetowej prezydencji portugalskiej: www.eu2007.pt. 
 
1.3. Mandat konferencji międzyrządowej 
 
Rada Europejska z czerwca 2007 r. przyjęła precyzyjny mandat, będący owocem starannie 
wypracowanego kompromisu, co gwarantuje, że konferencja międzyrządowa będzie miała 
charakter bardziej techniczny niż polityczny i że nie będzie możliwości wysuwania 
                                                 
3 Patrz wyżej. 
4 Patrz wyżej. 
5 Członek Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. 
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dodatkowych wniosków. Pomimo licznych elementów pozytywnych kompromis ten oznacza, że 
nie zachowano pewnych zmian przyjętych na konferencji międzyrządowej w 2004 r. i że 
różnym państwom członkowskim przyznano pewno liczbę odstępstw. Usunięcie kilku 
elementów, z których część ma charakter symboliczny (flaga, hymn i dewiza UE), a także 
zmiany ograniczające czytelność traktatu okazały się niezbędne do uzyskania ogólnego 
porozumienia, możliwego do zaakceptowania dla wszystkich państw członkowskich.  
 
Dla Angeli Merkel szczyt był sukcesem, nie tylko dlatego, że pozwolił na osiągnięcie 
porozumienia co do przyszłości traktatu „zachowującego istotę konstytucji europejskiej”, ale 
również dlatego, że uniknięto – o włos – zerwania rozmów, co jej zdaniem spowodowałoby 
„utratę zaufania” i głębokie podziały w Europie. 
 
Portugalski minister spraw zagranicznych, obecny przewodniczący Rady UE Luis Amado 
oświadczył w imieniu prezydencji portugalskiej, że konferencja międzyrządowa będzie „ściśle 
przestrzegać otrzymanego mandatu”, tworzącego „podstawę i wyłączne ramy prac konferencji 
międzyrządowej”. 
 
Przyjęty jednogłośnie mandat konferencji międzyrządowej to w gruncie rzeczy o wiele więcej 
niż zwykły mandat. Wskazuje on w szczegółach treść nowego traktatu. Już sama uważna lektura 
konkluzji prezydencji pozwala zatem na zapoznanie się z treścią traktatu reformującego. Oto 
główne elementy porozumienia (wszystkie one będą miały zastosowanie bezpośrednio po 
wejściu w życie traktatu, czyli zasadniczo w 2009 r., za wyjątkiem głosowania podwójną 
większością): 
 
Uwagi ogólne. Przyszły traktat wprowadzi zmiany do dwóch obowiązujących traktatów: 
obecnego Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który zachowa swoją nazwę, i „Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, który zostanie przemianowany na „Traktat 
o funkcjonowaniu Unii” (TFU) (słowo Wspólnota zostanie zastąpione słowem Unia). Traktaty 
te nie będą miały charakteru konstytucyjnego. Zastosowana terminologia będzie tę zmianę 
odzwierciedlać: nie zostanie użyte słowo „konstytucja”, „minister spraw zagranicznych Unii” 
zostanie nazwany „wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa”, pojęcia „ustawa” i „ustawa ramowa” zostaną zarzucone, a zachowane zostaną 
obecne określenia „rozporządzenie”, „dyrektywa” i „decyzja”.  

Ponadto zmienione traktaty nie będą zawierały żadnego artykułu wspominającego symbole UE, 
takie jak flaga, hymn czy dewiza.  

W odniesieniu do nadrzędności prawa UE konferencja międzyrządowa przyjmie oświadczenie 
przypominające orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Artykuł dotyczący nadrzędności 
prawa Unii nie znajdzie się w TFU, ale konferencja międzyrządowa przyjmie następujące 
oświadczenie (nr 27), do którego załączy opinię Wydziału Prawnego Rady:  

 „Konferencja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
UE traktaty i przepisy prawa przyjęte przez Unię na podstawie traktatów są nadrzędne 
względem prawa państw członkowskich w dziedzinach określonych przez wspomniane 
orzecznictwo.  
 

Opinia Wydziału Prawnego Rady 
z dnia 22 czerwca 2007 r. 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że nadrzędność prawa wspólnotowego jest 
podstawową zasadą tegoż prawa. Zdaniem trybunału zasada ta jest nierozłącznie związana ze 
szczególnym charakterem Wspólnoty Europejskiej. Kiedy wydano pierwszy wyrok należący do 
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wspomnianego utrwalonego orzecznictwa (wyrok z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64 Costa 
przeciwko ENEL 1), traktat nie wspominał o tejże nadrzędności. Podobnie jest do tej pory. Fakt, 
że zasady nadrzędności nie zapisano w przyszłym traktacie, w niczym nie zmieni tej zasady ani 
obowiązującego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.” 

Karta praw podstawowych. Chociaż pełny tekst karty nie znajdzie się w traktacie, sama karta 
będzie miała charakter wiążący w całej UE oprócz Wielkiej Brytanii i Polski. Zostanie ponadto 
opatrzona jednostronnym oświadczeniem Polski (nr 51): 

„Karta w żaden sposób nie narusza prawa państw członkowskich do stanowienia 
ustawodawstwa w sferze moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności 
ludzkiej i poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka.” 

Na wniosek delegacji obu krajów protokół nr 7 precyzuje, że: 

 karta nie rozszerza zdolności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ani żadnego 
sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy 
ustawowe lub praktyki stosowane w Polsce lub w Zjednoczonym Królestwie są 
niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami karty;  

 żaden element karty nie może stwarzać praw, które mogą być dochodzone na drodze 
sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem 
przypadków, gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim 
prawie krajowym;  

 jeśli dane postanowienie karty odnosi się do praktyk i praw krajowych, ma ono 
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim 
prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki 
Polski lub Zjednoczonego Królestwa. 

 
Eksperci w dziedzinie prawa przygotowujący ostateczną wersję projektu osiągnęli w końcu 
konsensus. Pełny tekst karty zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, a w traktacie 
zostanie zawarte odniesienie do tej publikacji. Przed podpisaniem traktatu kartę proklamują 
również uroczyście przewodniczący wszystkich trzech instytucji (Rady, Komisji, Parlamentu 
Europejskiego). Odstępstwa dla Polski i Wielkiej Brytanii dotyczące stosowania karty na ich 
terytorium zostaną zapisane w protokołach. 
 
Postanowienia dotyczące instytucji. Zmiany instytucjonalne uzgodnione na konferencji 
międzyrządowej w 2004 r. zostaną włączone w części do traktatu o UE, a w części do traktatu 
o funkcjonowaniu UE.  
 
Nowy tytuł III traktatu o UE przedstawi łączną wizję systemu instytucjonalnego i zmiany 
wniesione w obecnym systemie, w artykułach dotyczących instytucji Unii, Parlamentu 
Europejskiego (nowy skład), Rady Europejskiej (przekształcenie w instytucję, obejmujące 
zasady głosowania i utworzenie funkcji przewodniczącego), Rady (wprowadzenie systemu 
głosowania podwójną większością oraz zmiany w systemie sześciomiesięcznego przewodnictwa 
Rady, z możliwością wprowadzenia w nim zmian), Komisji Europejskiej (nowy skład oraz 
wzmocnienie roli przewodniczącego), ministra spraw zagranicznych Unii (utworzenie nowej 
funkcji pod nazwą wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa) oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 
 
Rozszerzenie procedury współdecyzji. Częstsze sięganie po procedurę współdecyzji (liczba 
dziedzin z 37 wzrośnie do 86) sprawi, że Parlament Europejski i Rada będą równymi partnerami 
w tworzeniu przeważającej większości wspólnotowych aktów prawnych. Procedura ta będzie 
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miała zastosowanie w szczególności do pewnych dziedzin kluczowych, takich jak wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Parlament otrzyma również nowe ważne prerogatywy 
dotyczące budżetu i umów międzynarodowych.  

Rozszerzenie zasady głosowania większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowana 
będzie obowiązywać w 51 dodatkowych dziedzinach, w tym we współpracy sądowej 
i policyjnej, edukacji czy polityce gospodarczej. Jednomyślność będzie nadal wymagana 
w dziedzinie polityki zagranicznej, zabezpieczeń socjalnych, podatków i kultury. Wielka 
Brytania uzyskała odstępstwo w odniesieniu do współpracy sądowej i policyjnej. 
 
Podwójna większość. Ostatecznie przyjęte rozwiązanie przewiduje kilka etapów 
poprzedzających zastosowanie podwójnej większości jako takiej (55% państw członkowskich, 
w których zamieszkuje co najmniej 65% ludności UE) w 2017 r.:  

  utrzymanie postanowień traktatu z Nicei (ważenie głosów) do 31 października 2014 r.;  

  okres przejściowy od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2017 r., podczas którego zasada 
podwójnej większości będzie miała zastosowanie, jeżeli żadne państwo członkowskie 
nie wniesie o zastosowanie postanowień traktatu z Nicei.  

Ponadto do 31 marca 2017 r. każde państwo członkowskie będzie mogło powołać się na 
„kompromis z Joaniny”. Kompromis ten, przyjęty w 1994 r., pozwala prezydencji na 
wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie aktu, jeżeli część państw członkowskich chce się mu 
sprzeciwić, a ich liczba zbliża się do mniejszości pozwalającej na zablokowanie przyjęcia aktu, 
ale nie osiąga jej. Od 1 kwietnia 2017 r. stosowanie podwójnej większości z możliwością 
sięgnięcia po „kompromis z Joaniny” będzie łatwiejsze niż w okresie przejściowym. 
 
Stałe przewodnictwo. Wyznaczenie przewodniczącego Rady Europejskiej, stojącego na czele 
Unii przez dwuipółletnią kadencję z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Ta nowa 
instytucja zakończy system przewodnictwa rotacyjnego. Funkcja przewodniczącego będzie 
niepołączalna z jakimkolwiek stanowiskiem krajowym. 
 
Wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Na wniosek kilku 
krajów (Wielkiej Brytanii, Holandii, Republiki Czeskiej) usunięto tytuł „ministra 
europejskiego”. Przyszły „wysoki przedstawiciel” będzie wypełniał zadania wykonywane do tej 
pory przez wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB) oraz przez europejskiego komisarza ds. stosunków zewnętrznych. Będzie on 
wiceprzewodniczącym Komisji i będzie przewodniczył Radzie do spraw ogólnych. 
 
Ściślejsza współpraca, działania zewnętrzne, WPZiB. Postanowienia dotyczące ściślejszej 
współpracy zostały poprawione; działania takie będzie mogło zainicjować dziewięć państw 
członkowskich, nawet gdy liczba państw członkowskich przekroczy 27. Procedury dotyczące 
przystąpienia nowych uczestników będą miały charakter wspólnotowy, za wyjątkiem ściślejszej 
współpracy w dziedzinie obrony.  
 
Ponadto konferencja międzyrządowa przyjmie następujące oświadczenie (nr 30): „Konferencja 
podkreśla, że postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym utworzenia urzędu wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 
nie wpływają na obecne obowiązki państw członkowskich w zakresie kształtowania 
i prowadzenia własnej polityki zagranicznej ani na reprezentacje krajowe państw członkowskich 
w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.  
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Konferencja przypomina również, że postanowienia regulujące wspólną politykę bezpieczeństwa 
i obrony nie przesądzają o konkretnym kształcie polityki bezpieczeństwa i obrony państw 
członkowskich. Konferencja podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie pozostaną związane 
postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, a w szczególności podstawową 
odpowiedzialnością Rady Bezpieczeństwa i jej członków za utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa.”  
 
Ponadto zostanie jasno stwierdzone, że WPZiB podlega szczególnym zasadom i procedurom. 
Wprowadzona zostanie również odrębna podstawa prawna dla ochrony danych osobowych 
w dziedzinie WPZiB w odniesieniu do przetwarzania tego rodzaju danych przez państwa 
członkowskie wykonujące działania należące do WPZiB lub do EPBiO, a także do obiegu tego 
rodzaju danych. 
 
Współpraca sądowa. W rozdziale dotyczącym współpracy sądowej w sprawach cywilnych 
artykuł dotyczący takiej współpracy zostanie zmieniony, aby przyznać odpowiednią rolę 
parlamentom krajowym w ramach klauzuli łączącej w zakresie prawa rodzinnego. 
 
W rozdziałach na temat współpracy sądowej w sprawach karnych oraz współpracy policyjnej 
w artykułach dotyczących wzajemnego uznawania orzeczeń, norm minimalnych odnoszących 
się do określania przestępstw i kar, prokuratury europejskiej oraz współpracy policyjnej zostanie 
dodany nowy mechanizm, umożliwiający niektórym państwom członkowskim przyjmowanie 
dalszych środków w danej dziedzinie, a zarazem pozwalający pozostałym na niebranie udziału 
w tych działaniach.  
 
Ponadto zakres Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (1997) 
zostanie rozszerzony, aby obejmował na takich samych warunkach rozdziały na temat 
współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej w odniesieniu do 
Zjednoczonego Królestwa.  
 
Rozgraniczenie kompetencji. Konferencja międzyrządowa przyjmie oświadczenie (nr 28) 
dotyczące rozgraniczenia kompetencji, zgodnie z którą „... kompetencje nieprzyznane Unii 
w traktatach należą do państw członkowskich. Jeżeli traktaty przyznają Unii w określonej 
dziedzinie kompetencję dzieloną z państwami członkowskimi, państwa członkowskie wykonują 
swoje kompetencje w zakresie, w jakim Unia nie wykonała lub postanowiła zaprzestać 
wykonywania swoich kompetencji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy stosowne 
instytucje Unii postanowią uchylić dany akt prawodawczy, w szczególności w celu lepszego 
zapewnienia stałego poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.”  
 
Ponadto załączony zostanie protokół (nr 8) dotyczący kompetencji dzielonych. Uściśli on 
w szczególności, że „... gdy Unia prowadzi działania w pewnej dziedzinie, zakres wykonywania 
tej kompetencji obejmuje wyłącznie elementy regulowane przedmiotowym aktem Unii, 
w związku z czym nie obejmuje całej dziedziny”. 
 
Kontrola pomocniczości przez parlamenty krajowe. Parlamenty krajowe będą miały do 
dyspozycji mechanizm wczesnego ostrzegania (wzmocniony w stosunku do traktatu 
konstytucyjnego), pozwalający na wniesienie sprzeciwu wobec projektów prawodawstwa 
europejskiego, które ich zdaniem nie jest zgodne z zasadą pomocniczości. Termin wydania 
uzasadnionej opinii w tej sprawie zostanie wydłużony z sześciu do ośmiu tygodni. Komisja 
Europejska będzie miała obowiązek ponownego rozpatrzenia projektów zakwestionowanych 
przez zwykłą większość parlamentów krajowych. Będzie mogła wycofać lub utrzymać swój 
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wniosek bądź nanieść w nim poprawki. Jeżeli zdecyduje o utrzymaniu zakwestionowanego 
wniosku, będzie musiała uargumentować tę decyzję w opinii z uzasadnieniem. Opinia 
z uzasadnieniem, a także uzasadnione opinie parlamentów krajowych należy przekazać 
prawodawcy Unii w celu uwzględnienia ich w procedurze legislacyjnej.  
 
Spowoduje to uruchomienie specjalnej procedury. Przed zakończeniem pierwszego czytania 
w zwykłej procedurze legislacyjnej prawodawca (Rada i Parlament) zbada, czy wniosek 
legislacyjny jest zgodny z zasadą pomocniczości, ze szczególnym uwzględnieniem argumentów 
przywołanych przez większość parlamentów krajowych oraz uzasadnionej opinii Komisji. Jeżeli 
większością 55% członków Rady lub większością głosów wyrażonych w Parlamencie 
Europejskim prawodawca uzna, że wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek 
legislacyjny nie będzie dalej rozpatrywany. 
 
Klauzula elastyczności. W artykule dotyczącym tej klauzuli zostanie dodany ustęp stanowiący, 
że nie może on służyć za podstawę do osiągnięcia celu należącego do WPZiB.  
 
Konferencja międzyrządowa przyjmie również następujące oświadczenie (nr 37):  „Konferencja 
podkreśla, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej artykuł stanowiący integralną część systemu instytucjonalnego opartego na 
zasadzie przyznanych kompetencji nie może służyć jako podstawa rozszerzenia zakresu 
kompetencji Unii poza ramy stworzone wszystkimi postanowieniami traktatów ogólnie, 
a postanowieniami określającymi zadania i działania Unii w szczególności. W każdym 
przypadku artykuł ten nie może być wykorzystywany jako podstawa przyjęcia przepisów, które 
skutkowałyby w istocie zmianą traktatów z pominięciem procedury, którą traktaty w tym celu 
przewidują.” 
 
Usługi użyteczności publicznej. Dotyczący tej kwestii protokół nr 9:  

  uznaje zasadę powszechnego dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz ich zasadniczą rolę, a także „duże pole manewru” władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych w tej dziedzinie; 

  uściśla, że traktaty europejskie „nie mają żadnego wpływu na kompetencje państw 
członkowskich w zakresie usług niekomercyjnych świadczonych w interesie ogólnym”; 
uściślenie to wyjaśnia problem uznawany za zasadniczy dla europejskiego modelu 
społecznego. 

 
Bezpieczeństwo energetyczne. W artykule dotyczącym środków na wypadek poważnych 
utrudnień w zaopatrzeniu w niektóre produkty dodane zostanie odniesienie do poczucia 
solidarności między państwami członkowskimi i do szczególnego przypadku, jakim są dostawy 
energii.  
 
Dodany zostanie również nowy punkt dotyczący wspierania połączeń między sieciami 
energetycznymi. 
 
Zmiany klimatyczne. Wprowadzone zostanie nowe odniesienie do szczególnej konieczności 
zwalczania zmian klimatycznych w działaniach prowadzonych na skalę międzynarodową. 
 
Postanowienia końcowe. Unia Europejska będzie posiadała osobowość prawną, ale 
konferencja międzyrządowa przyjmie w tej sprawie następujące oświadczenie (nr 32):  
„Konferencja potwierdza, że fakt, iż Unia Europejska posiada osobowość prawną, w żaden 
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sposób nie upoważnia Unii do stanowienia prawa lub do działania wykraczającego poza 
kompetencje powierzone jej przez państwa członkowskie w traktatach.” 
 
Dodane zostaną artykuły dotyczące dobrowolnego odstąpienia danego państwa członkowskiego 
oraz procedury przeglądu.  
 
W artykule dotyczącym kryteriów kwalifikowalności i procedury przystąpienia do Unii 
odniesienie do zasad zostanie zastąpione odniesieniem do wartości Unii, dodane zostanie 
zobowiązanie do propagowania tych wartości, obowiązek informowania Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych o wnioskach o przystąpienie do Unii, a także 
odniesienie do uwzględnienia kryteriów kwalifikowalności uzgodnionych przez Radę 
Europejską. 
 
 
2. Wpływ traktatu reformującego na politykę strukturalną 

i politykę spójności 
 
Wejście w życie traktatu reformującego będzie największym przełomem od czasu podpisania 
traktatów rzymskich. Nowy traktat zawiera wiele nowych elementów, które będą miały 
niezaprzeczalny wpływ na działalność Parlamentu Europejskiego jako całości i komisji 
parlamentarnych w szczególności. Niektóre z tych nowych elementów będą miały 
konsekwencje horyzontalne, inne będą miały bardziej branżowy charakter. 
 
Należy stwierdzić, że bezpośrednią konsekwencją zmian w niektórych procedurach 
legislacyjnych będzie wzrost działalności normatywnej Parlamentu Europejskiego. Traktat 
reformujący ustanawia bowiem współdecyzję zwykłą procedurą legislacyjną. Nie jest to 
bynajmniej zmiana czysto terminologiczna; wyraża ona rzeczywiste bezprecedensowe 
rozszerzenie tej procedury, która od tej pory będzie miała zastosowanie do większości aktów 
legislacyjnych. Liczba podstaw prawnych podlegających współdecyzji wzrośnie z 37 do 86. 
 
Rozszerzenie zakresu stosowania większości kwalifikowanej i współdecyzji, wprowadzenie 
nowych szczególnych podstaw prawnych w niektórych branżach, utworzenie aktów 
wydawanych w ramach procedury delegowania, to elementy, które przyniosą wzrost 
działalności komisji parlamentarnych odpowiedzialnych za sprawy związane z polityką 
strukturalną i z polityką spójności6.  
 
Chociaż większość komentatorów kojarzy ściślejszą współpracę (czyli danie grupie co najmniej 
9 państw członkowskich możliwości pójścia dalej w kluczowych dziedzinach politycznych) ze 
współpracą policyjną i sądową oraz z polityką obrony, nie jest wykluczone, że niektóre państwa 
członkowskie zdecydują skorzystać z tej opcji w niektórych dziedzinach polityki strukturalnej 
i spójności. 
 
Ponadto nowy traktat przewiduje tzw. „klauzule łączące”, pozwalające na rozszerzenie zakresu 
stosowania większości kwalifikowanej i zwykłej procedury legislacyjnej. W przypadku 
procedury legislacyjnej będzie możliwe zastąpienie specjalnych procedur legislacyjnych zwykłą 

                                                 
6  Będą to przede wszystkim następujące komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kultury i Edukacji, Rozwoju 
Regionalnego, Rybołówstwa, Transportu i Turystyki. Komisji tych dotyczyć będzie wprowadzenie 4 podstaw 
prawnych w zwykłej procedurze legislacyjnej: 1 dla rolnictwa, 1 dla polityki regionalnej, 1 dla rybołówstwa i 1 dla 
transportu. 
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procedurą legislacyjną bez uciekania się do mechanizmu konferencji międzyrządowej, 
wymagającego ratyfikacji przez wszystkie państwa.  
 
Ogólna klauzula łącząca stanowi, że Rada Europejska może jednogłośnie, po zatwierdzeniu 
przez Parlament Europejski, zezwolić na zastosowanie zwykłej procedury legislacyjnej dla 
dowolnej obowiązującej podstawy prawnej, jeżeli żaden parlament krajowy nie zgłosi 
sprzeciwu w terminie sześciu miesięcy. 
 
Przewidziano również szczególne klauzule łączące, jak ma to miejsce obecnie w dziedzinie 
polityki społecznej, środowiska naturalnego i prawa rodzinnego. W tych przypadkach Rada 
będzie stanowić jednogłośnie po zasięgnięciu opinii Parlamentu. W uruchomienie tych klauzul 
łączących nie będą zatem zaangażowane parlamenty krajowe.  
 
Klauzule łączące to jedna z najważniejszych innowacji w traktacie. Otwierają one drogę do 
rozszerzenia stosowania nie tylko większości kwalifikowanej, ale również roli Parlamentu 
Europejskiego w dziedzinach, w których nie jest on jeszcze równorzędnym partnerem Rady. 
 
2.1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Wzrost uprawnień Parlamentu Europejskiego nie dotknie jednakowo wszystkich komisji 
zajmujących się polityką strukturalną i polityką spójności. Najistotniejsze zmiany w zakresie 
procedury zajdą w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa (jak zobaczymy później) w związku 
z wprowadzeniem współdecyzji, zwaną odtąd zwykłą procedurą legislacyjną. 
 
Jeżeli traktat reformujący wejdzie w życie, wszystkie zasadnicze decyzje w dziedzinie wspólnej 
polityki rolnej (WPR) będą podejmowane w trybie współdecyzji z udziałem Parlamentu 
Europejskiego (TFU7, art. 37 ust. 2a). Nie należy jednak wykazywać przesadnego optymizmu, 
ponieważ Parlament utraci zarazem dotychczasowe uprawnienia konsultacyjne w przypadku 
rozporządzeń i decyzji europejskich w tak zasadniczych kwestiach dla WPR, jak ustalanie cen, 
pomoc i środki kontroli podaży (TFU, art. 37 ust. 2a):  
„Na wniosek Komisji Rada przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy 
i ograniczeń ilościowych...” 
 
Druga ważna zmiana w dziedzinie rolnictwa to fakt, że nie będzie ono już należało do 
wyłącznych kompetencji Unii, a przejdzie do kategorii kompetencji dzielonych z państwami 
członkowskimi (TFU, art. 4 ust. 2d), co zapewni lepsze przestrzeganie zasady pomocniczości. 
Wynikiem tej zmiany będzie wygodniejsze usytuowanie WPR w architekturze instytucjonalnej. 
 
W odniesieniu do postanowień budżetowych traktat reformujący wprowadzi długo oczekiwaną 
zmianę merytoryczną, a mianowicie zniesienie podziału na wydatki obowiązkowe 
i nieobowiązkowe. Ten formalny podział wynikający z obowiązujących traktatów miał 
bezpośredni wpływ na WPR i pokrywał się w praktyce z dwoma istniejącymi filarami (polityka 
rynków z jednej strony i polityka rozwoju wsi z drugiej). Znaczenie tej zmiany poznamy 
dopiero podczas przyszłych corocznych debat budżetowych. 
 

                                                 
7 Przyszły traktat reformujący wprowadzi zmiany w dwóch obowiązujących traktatach: obecnym Traktacie o Unii 
Europejskiej (TUE), który zachowa swoją nazwę, i „Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską”, który 
zostanie przemianowany na „Traktat o funkcjonowaniu Unii” (TFU). 
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Można natomiast wyrazić uprawnione ubolewanie z powodu faktu, że cele WPR określone 
ponad pół wieku temu przeniesiono bez zmian do 33 ust. 1 (TFU): 

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego i racjonalny 
rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, 
zwłaszcza siły roboczej, 

b)  zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, 
zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących 
w rolnictwie, 

c) stabilizacja rynków, 

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, 

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.  
 
Ta przestarzała definicja nie obejmuje oczywiście większości składników nowej WPR, takich 
jak: nadrzędność celu dotyczącego stabilnych dochodów nad pozostałymi, znaczenie rozwoju 
wsi, mechanizmy i zasady obowiązujące już w polityce rynków (powszechne oddzielenie 
pomocy od produkcji, uwarunkowania ekologiczne, modulacja, dyscyplina finansowa, 
elastyczne zarządzanie), uznanie wielofunkcyjności rolnictwa, nowe wymagania społeczeństwa 
wobec rolnictwa (ochrona konsumentów i środowiska naturalnego, różnorodność biologiczna, 
obrona dobrostanu zwierząt), niezbędna zgodność WPR z systemem wielostronnym (wspólna 
organizacja rynków) oraz porozumienia dotyczące preferencji (Mercosur, AKP, Euromed). 
 
Oczywiście w tej kwestii nadal potrzebna jest pogłębiona refleksja w celu określenia nowych 
celów, bardziej odpowiadających bezprecedensowemu rozwojowi rolnictwa w ostatnich 
50 latach. Bez wątpienia jedną z głównych przyczyn, które zważyły na braku woli do zmiany 
rozdziału dotyczącego rolnictwa w traktacie, były rozbieżności między Radą a pozostałymi 
instytucjami w kwestii koncepcji nowej WPR. Należy mieć nadzieję, że te długo oczekiwane 
zmiany zostaną wprowadzone przy okazji kolejnego przeglądu. 
 
2.2. Komisja Kultury i Edukacji 
 
Polityka kulturalna dość późno otrzymała podstawy prawne (na podstawie traktatu 
z Maastricht), jednak traktat reformujący nada kulturze nowy impuls, przyczyniając się do 
wzbogacenia działań wspólnotowych w tym wymiarze.  
 
Jest o niej mowa już w preambule traktatu, która wspomina o czerpaniu inspiracji 
z „kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy”. 
 
Art. 3 ust. 3 traktatu wśród celów Unii wymienia poszanowanie „bogatej różnorodności 
kulturowej i językowej” oraz o „zapewnienie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 
Europy”.  
 
Kultura należy do dziedzin, w których Unia ma kompetencje w zakresie prowadzenia działań 
w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań państw członkowskich, nie 
zastępując jednak ich kompetencji w tych dziedzinach (TFU, art. 6e). Nie chodzi oczywiście 
o prowadzenie polityki ujednolicania, co byłoby sprzeczne z celami dotyczącymi różnorodności 
kulturowej w samej UE, ale o wzmocnienie rozwoju współpracy kulturalnej na szczeblu 
wspólnotowym (TFU, art. 151 ust. 2).  
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„Działanie Unii zmierza do zachęcenia do współpracy między państwami członkowskimi oraz, 
jeżeli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:  

a)  pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich,  

b)  zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,  

c)  niehandlowej wymiany kulturalnej,  

d)  twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.”  
 
Ostatni z wymienionych celów osiągnięto w szczególności poprzez uwzględnienie kultury 
w pozostałych dziedzinach polityki Unii, przez co została ona mocniej zaakcentowana. 
 
Jednak główna innowacja w traktacie dotyczy wyraźnego zaliczenia sportu do dziedzin, 
w których Unia może prowadzić działania wspierające, koordynacyjne lub uzupełniające (TFU, 
art. 6e). Obecnie sportu dotyczy wiele różnych artykułów i rozdziałów TWE, nawet jeśli nie ma 
w nich bezpośredniego odniesienia do sportu jako takiego. Są to zwłaszcza art. 39 do 55 
(swobodny przepływ osób, usług i kapitału), art. 81 do 89 (polityka konkurencji), art. 149 i 150 
(edukacja, szkolenia, młodzież), art. 151 (kultura) oraz art. 152 (zdrowie publiczne).  
 
Artykuły te będą nadal miały zastosowanie, jednakże traktat reformujący wprowadzi pewne 
zasadnicze zmiany. Od tej pory słowo „sport” znajdzie się w tytule rozdziału. Dzięki temu, jako 
objęty nową podstawą prawną, sport będzie podlegał zwykłej procedurze legislacyjnej. Ponadto 
art. 149 TWE otrzymał następujące brzmienie: 
 
  w ust. 1 dodaje się następujący akapit: 

„Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, 
uwzględniając jego szczególny charakter i jego struktury oparte na zasadzie 
dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną.”; 

 
   w ust. 2 na końcu piątego tiret dodano słowa „... i zachęcania młodych ludzi do 

udziału w życiu demokratycznym Europy.”;  
 
 dodano ostatnie tiret o następującym brzmieniu: 

„- rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności 
we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między organizacjami 
odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej 
i psychicznej sportowców, w szczególności najmłodszych spośród nich.” 

 
Sformułowanie tych artykułów, dotyczących społecznych i wychowawczych funkcji sportu, ale 
również niektórych aspektów sportu zawodowego, wskazuje, że UE chce iść w kierunku 
ponownego wyważenia swoich kompetencji w tej dziedzinie w stosunku do obecnej sytuacji. 
Podobnie zmieniony art. 149 ust. 3 nadaje międzynarodowy wymiar środkom, jakie Unia może 
przyjąć w dziedzinie sportu, a zarazem zachęca do współpracy i inicjatyw podejmowanych 
wspólnie z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. 
 
Inna ważna zmiana: traktat wprowadza głosowanie kwalifikowaną większością w dziedzinie 
kultury, zastępując głosowanie jednomyślne (art. 151 ust. 5). Ta zmiana w procedurze 
legislacyjnej skróci negocjacje dotyczące programu kulturalnego, pozwalając zarazem zapisać 
w nim rzeczywiste priorytety. Jeżeli traktat reformujący zostanie ratyfikowany, uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego zostaną znacznie wzmocnione. 
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Ponadto traktat poprawi kontrolę parlamentarną polityki handlowej UE, do tej pory praktycznie 
nieistniejącą. Zmiana ta będzie miała znaczenie dla Komisji Kultury i Edukacji, ponieważ 
handel zakłada wymianę usług kulturalnych i audiowizualnych (art. 188c TFU). 
 
Należy jednak ubolewać, że w nowym traktacie nie znajdzie się Karta praw podstawowych. 
Zyska ona jednak charakter wiążący (art. I-6 ust. 1) w całej UE za wyjątkiem Polski i Wielkiej 
Brytanii. Będzie to miało wpływ na niektóre dziedziny należące do właściwości Komisji 
Kultury i Edukacji, w szczególności dla: edukacji i szkolenia zawodowego (art. 14 i 15 karty), 
polityki komunikacji (art. 11, 41, 42 i 44) oraz wielojęzyczności (art. 21 i 22). 
 
Artykuły dotyczące edukacji, szkolenia zawodowego i młodzieży (art. 149 i 150) nie uległy 
zmianie. 
 
2.3. Komisja Rozwoju Regionalnego 
 
Traktat reformujący wprowadza kilka istotnych zmian, które w razie ratyfikacji będą miały duże 
znaczenie dla działalności Komisji Rozwoju Regionalnego. Odpowiada to wieloletnim 
oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego.  
 
Zmiany te, idące w parze z lepszym określeniem podziału kompetencji w Unii, stanowią 
wyraźny i znaczny postęp, ponieważ łatwiej będzie odtąd określić najodpowiedniejszy szczebel 
właściwości. 
 
Pierwsza ważna zmiana dotyczy wprowadzenia pojęcia „spójności terytorialnej” i uznania jej 
za jeden z celów (art. I-3 ust. 3). Spójność terytorialna została również wymieniona wśród 
kompetencji dzielonych Unii (TFU, art. I-4c).  
 
Po wielokrotnych wnioskach Parlamentu Europejskiego nowy tytuł XVII TFU będzie 
poświęcony „Spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”. W art. 158, definiującym 
politykę spójności, dodano nowy akapit. Określa on dokładniej i bardziej wyczerpująco regiony 
objęte tą polityką: 
 
„Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, 
obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i obszarom, które cierpią na skutek 
poważnych lub trwałych trudności naturalnych lub demograficznych, takim jak najbardziej na 
północ wysunięte regiony o bardzo słabym zaludnieniu oraz regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie.” 
 
Ponadto oświadczenie nr 17 konferencji międzyrządowej stwierdza: „... termin ,regiony 
wyspiarske’ zawarty w artykule 158 może obejmować państwa wyspiarskie w całości 
z zastrzeżeniem, że spełniają one określone kryteria.” 
 
Inna ważna zmiana dotyczy procedury legislacyjnej stosowanej przy głosowaniu nad 
rozporządzeniem ogólnym mającym zastosowanie do funduszy strukturalnych. Procedurę zgody 
zastępuje zwykła procedura legislacyjna (TFU, art. 161), dająca Parlamentowi Europejskiemu 
tak wyczekiwane uprawnienia i czyniąca z niego równoprawnego partnera Rady. 
 
Karta praw podstawowych, chociaż nie została wpisana do traktatu, uznaje wyraźnie 
w preambule „tożsamość krajową państw członkowskich oraz organizację ich organów 
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym”. 
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Ponadto traktat reformujący (art. I-5 § 3) rozszerza zakres zastosowania zasady pomocniczości 
już nie tylko na określenie stosunków między instytucjami europejskimi a państwami 
członkowskimi, ale również na organy lokalne i regionalne: 
 
„... Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii.”  
 
Art. I-8A ust. 3 potwierdza skądinąd, że decyzje należy podejmować „w sposób jak najbardziej 
otwarty i zbliżony do obywatela”. 
 
Jeśli chodzi o postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie naruszenia zasady 
pomocniczości, art. 8 protokołu stanowi, że skargi „może kierować również Komitet Regionów 
w odniesieniu do aktów prawnych, dla przyjęcia których Traktat o funkcjonowaniu Unii 
przewiduje konsultację z komitetem”. Ta nowa prerogatywa powinna zachęcić w przyszłości do 
jeszcze ściślejszej współpracy między Parlamentem Europejskim a Komitetem Regionów. 
 
Wprowadzono również nowe postanowienia dotyczące regionalnej pomocy państwowej. 
Obecny art. 87 ust. 2c TWE przewiduje odstępstwo dla pomocy państwowej przeznaczonej dla 
regionów niemieckich, które odczuły skutki podziału Niemiec. TFU zmienia to postanowienie 
i przewiduje możliwość jego uchylenia: 

„Pięć lat po wejściu w życie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję 
uchylającą postanowienia niniejszego artykułu.” 

 
Po licznych zaleceniach Parlamentu Europejskiego wzmocniono postanowienia szczególne dla 
regionów najbardziej oddalonych w obecnym art. 87 ust. 3a poprzez dodanie fragmentu zdania 
(poniżej wytłuszczoną czcionką):  

3.  Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: 

a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których 
poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan 
niedostatecznego zatrudnienia, oraz regionów, o których mowa w artykule III-4248, ze 
względu na ich sytuację strukturalną, gospodarczą i społeczną. 

Jeśli chodzi o spójność gospodarczą i społeczną, szczególną uwagę zwrócono na pomoc 
państwową dla „obszarów wiejskich, obszarów podlegających przemianom przemysłowym, 
najbardziej na północ wysuniętych regionów o bardzo słabym zaludnieniu oraz regionów 
wyspiarskich, transgranicznych i górskich” (TFU art. 158). 
 
Ponadto protokół 9 uznaje zasadę powszechnego dostępu do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym oraz ich zasadniczą rolę, a także „duże pole manewru” władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych w tej dziedzinie; 

 

                                                 
8 Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Azory, wyspa Reunion, Madera i Wyspy Kanaryjskie. 
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Ewentualny brak ratyfikacji traktatu reformującego miałby negatywny wpływ na proces 
decyzyjny w polityce regionalnej i polityce spójności. 
 
Po pierwsze, Parlament Europejski nie mógłby korzystać ze zwykłej procedury legislacyjnej. 
Parlament podkreślał już, że przy przyjmowaniu rozporządzenia ogólnego procedura zgody nie 
pozwala mu na wystarczające włączenie się w decyzje dotyczące funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności, ponieważ nie może wprowadzać poprawek do wniosku Komisji lub do 
wspólnego stanowiska Rady, w przeciwieństwie do procedury współdecyzji.  
 
Należy ubolewać nad obecnym brakiem w traktatach jasnej podstawy prawnej dla spójności 
terytorialnej. Wobec braku wiążącej podstawy prawnej terytorialny wymiar polityki spójności, 
będący niezbędnym i nieodłącznym uzupełnienia celu, jakim jest spójność gospodarcza 
i społeczna, może być pomijany przez państwa członkowskie w ich programach operacyjnych.  
 
2.4. Komisja Rybołówstwa 
 
Jak już wspomniano, wzrost uprawnień Parlamentu Europejskiego nie dotknie jednakowo 
wszystkich komisji zajmujących się polityką strukturalną i polityką spójności. Oprócz rolnictwa 
najistotniejsze zmiany w zakresie procedury zajdą w dziedzinie rybactwa w związku 
z wprowadzeniem zwykłej procedury legislacyjnej. 

Rybactwo (za wyjątkiem zachowania zasobów biologicznych mórz, która pozostaje wyłączną 
kompetencją UE) wymieniono w art. 4 ust. 2d, który uściśla kompetencje dzielone przez Unię 
i państwa członkowskie. 
 
Zgodnie z obowiązującym traktatami rybactwo to jedyna dziedzina wspólnej polityki 
europejskiej, w której proces decyzyjny podlega w całości procedurze konsultacji. Zmieniony 
art. 37 ust. 2a TFU przewiduje rozszerzenie zwykłej procedury legislacyjnej na wspólną 
politykę rybacką. 
 
Jeżeli nowy traktat wejdzie w życie, Parlament Europejski uzyska wreszcie rzeczywiste 
uprawnienia w procesie decyzyjnym dotyczącym głównych wytycznych dla tego sektora. 
 
Istotna zmiana formalna dotyczy wprowadzenia pojęcia „rybactwo” do tytułu II TFU, chociaż 
nadal występuje ono obok pojęcia „rolnictwo”. Natomiast rozdział ten nadal nie zawiera 
odrębnych postanowień dotyczących wspólnej polityki rybackiej i akwakultury.  
 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat wspólna polityka rybacka przeszła bez wątpienia znaczną 
ewolucję i jest dziś niezaprzeczalnie jedną z dziedzin wspólnotowej polityki branżowej, dążącą 
do realizacji własnych celów. Jednak nowy traktat nie określa szczególnych celów ani środków, 
przy pomocy których należałoby te cele osiągnąć. Niektóre cele ustalone w art. 33 ust. 1 TFU 
oraz środki do ich osiągnięcia, o których mowa w art. 33 ust. 2, dotyczą tylko wspólnej polityki 
rolnej, pomimo że artykuły te mają się mieć zastosowanie zarówno do rolnictwa, jak i do 
rybactwa (por. wyżej, pkt 3.1.). 
 
Sytuacja jest bardzo dwuznaczna ze względu na niezwykle odmienny charakter obu sektorów. 
Niestety w traktacie reformującym nie ma żadnego odniesienia do eksploatacji żywych zasobów 
wodnych i produktów akwakultury w długiej perspektywie w kontekście zrównoważonego 
rozwoju, przy zapewnieniu równowagi między aspektami społecznymi, gospodarczymi 
i dotyczącymi ochrony środowiska. Sektor miał w tej mierze duże oczekiwania, które jednak nie 
zostały spełnione. 
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Należy również ubolewać, że nowy traktat nie wymienia wyraźnie wśród funduszy 
strukturalnych instrumentu finansowego orientacji rybołówstwa. 
 
Parlament z zadowoleniem przyjmuje natomiast uznanie w traktacie reformującym zasady 
pomocniczości i stwierdza, że w dziedzinie rybactwa utworzenie regionalnych komitetów 
doradczych można uznać za zgodne z tą ważną zasadą oraz za krok na drodze powrotnej do 
zarządzania połowami na bardziej zlokalizowanym poziomie decyzyjnym (art. I-5 ust 3). 

„... Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym…” 

Parlament Europejski wielokrotnie naciskał, by jego aprobata (w procedurze zgody) była 
wymagana do przyjmowania wszelkich międzynarodowych porozumień w zakresie 
rybołówstwa. Nowy art. 188 N (TFU), który zastąpił art. 300 (TWE), jest odpowiedzią na te 
żądania, a docelowo mógłby prowadzić do wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego 
w zawieraniu tego rodzaju porozumień. 
 
2.5. Komisja Transportu i Turystyki 
 
Polityka transportu od dawna prowadzona jest na szczeblu wspólnotowym, dlatego też zmiany 
wprowadzone w traktacie reformującym są mniej istotne. 
 
Politykę transportu wymieniono w art. 4 ust. 2 TFU, który uściśla kompetencje dzielone przez 
Unię i państwa członkowskie, zwłaszcza w lit. g (transport) i h (sieci transeuropejskie). 
Art. 78 TWE wprowadza drobną zmianę, odnosząc się do trudności przeżywanych przez 
Niemcy z powodu podziału państwa: 

„Pięć lat po wejściu w życie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję 
uchylającą postanowienia niniejszego artykułu.” 
 
Nowy ustęp 2 w art. 80 (TFU) zatwierdza oficjalnie praktykę współdecyzji, stosowaną już de 
facto w dziedzinie żeglugi morskiej i transportu lotniczego: 

„Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą legislacyjną, mogą 
ustanowić odpowiednie przepisy dla żeglugi morskiej i transportu lotniczego. Stanowią one po 
konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.” 
 
Natomiast w dziedzinie turystyki wprowadzono kilka nowych ważnych postanowień. 

Dziedzinę tę wymieniono w art. 6 ust. 2 TFU, który stanowi, że Unia posiada kompetencje do 
prowadzenia działań o znaczeniu europejskim w celu wspierania, koordynacji lub uzupełniania 
działań państw członkowskich.  

Traktat reformujący da ponadto jasną podstawę prawną, umożliwiającą Parlamentowi 
Europejskiemu przewidywanie działań wspierających, które pozwolą na wzmocnienie 
tożsamości sektora turystycznego. Nowy rozdział XXI TFU będzie poświęcony turystyce jako 
takiej. Jego art. 176B stanowi, że: 
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„Unia uzupełnia działania państw członkowskich w sektorze turystycznym, w szczególności 
poprzez wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw Unii w tym sektorze. W tym celu działania 
Unii skierowane są na: 

a) zachęcanie do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w tym 
sektorze,  

b) wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności poprzez 
wymianę dobrych praktyk.” 

 
Główna nowość w projekcie dotyczy jednak procedury legislacyjnej. Jeżeli nowy traktat 
zostanie ratyfikowany, Unia będzie mogła w celowy sposób tworzyć prawodawstwo 
w dziedzinie turystyki w celu ustanowienia „szczególnych środków mających na celu 
uzupełnienie działań prowadzonych w państwach członkowskich i zmierzających do realizacji 
celów, o których mowa w niniejszym artykule”, prawodawstwo to nie będzie jednak mogło 
dotyczyć „ujednolicania przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich” (TFU, 
art. 176D ust. 2). 
 
 
3. Rola poszczególnych instytucji europejskich 
 
Art. 48 Traktatu o UE przyznaje Parlamentowi Europejskiemu i Komisji prawo wydawania 
opinii o zwołaniu konferencji międzyrządowej przez przewodniczącego Rady w celu przyjęcia 
uzgodnionych zmian do naniesienia w traktatach. W przypadku zmian instytucjonalnych 
w dziedzinie pieniądza Rada zasięga opinii Europejskiego Banku Centralnego. 
 
W związku z tym Rada Ministrów w dniu 16 lipca 2007 r. dała bez przeprowadzania debaty 
formalne zielone światło dla otwarcia konferencji międzyrządowej (w dniu 23 lipca 2007 r.) 
mającej sfinalizować nowy Traktat o UE w oparciu o mandat negocjacyjny przyjęty przez Radę 
Europejską w czerwcu 2007 r.  
 
3.1. Parlament Europejski 
 
(Demokratycznie) najważniejsza jest opinia Parlamentu Europejskiego, ponieważ odbywa się 
w nim publiczna debata, w której szeroko przedstawiane są wszelkie opinie. 
 
Formalnie Parlament Europejski interweniuje dwukrotnie w toku procedury: najpierw 
wypowiada się na temat zwołania konferencji międzyrządowej, a następnie na temat 
opracowanego przez nią dokumentu. Jego ostateczna opinia nie jest wiążąca, ale może mieć 
wpływ na stanowisko niektórych parlamentów krajowych. 
 
Parlament Europejski znaczną większością głosów pozytywnie zaopiniował (sprawozdanie Jo 
Leinena9) rozpoczęcie prac konferencji międzyrządowej w dniu 11 lipca 2007 r.10 Chociaż 
Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mandat „zachowuje wiele z istoty traktatu 
konstytucyjnego, a mianowicie jednolitą osobowość prawną Unii oraz zniesienie podziału na 
filary, rozszerzenie głosowania kwalifikowaną większością głosów w Radzie oraz procedurę 
współdecyzji z udziałem Parlamentu i Rady, elementy demokracji uczestniczącej, prawnie 
wiążący status Karty praw podstawowych, wzmocnienie spójności działań zewnętrznych Unii 

                                                 
9 Członek Partii Europejskich Socjalistów. 
10 Dokument A6-0279/2007 
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Europejskiej oraz zrównoważony pakiet instytucjonalny”, to jednak wyraża również pewne 
zastrzeżenia.  
 
Posłowie wyrażają ubolewanie, że mandat ten „przewiduje rezygnację z niektórych ważnych 
elementów uzgodnionych podczas konferencji międzyrządowej w 2004 r., takich jak pojęcie 
traktatu konstytucyjnego, symbole Unii, zrozumiałe nazwy aktów prawych Unii, jasne 
stwierdzenie nadrzędności prawa Unii oraz definicja określająca Unię Europejską jako unię 
państw i obywateli, a także przewiduje dłuższą zwłokę we wprowadzeniu innych elementów”. Są 
również zaniepokojeni faktem, iż mandat umożliwia udzielanie niektórym państwom 
członkowskim coraz większej liczby odstępstw dotyczących wdrażania podstawowych 
przepisów traktatów, które to odstępstwa mogą doprowadzić do osłabienia spójności Unii. 
 
Dla większości posłów kompromis ten jest ceną za dokonany postęp, ale w czasie debaty nad 
przebiegiem i wynikiem posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2007 r. wyrażono niejedną 
opinię krytyczną – zdaniem niektórych posłów przygotowywany traktat będzie niezrozumiały. 
 
Natomiast zdaniem przewodniczącego Parlamentu, Hansa-Gerta Pötteringa, „kompromis ten 
pozwoli na przeprowadzenie reform niezbędnych, by Unia Europejska stała się bardziej 
demokratyczna i skuteczniejsza. Nowy traktat znacznie wzmocni uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego, a zatem demokrację w Unii. Prawa podstawowe, których Parlament Europejski 
zawsze bronił i które stanowiły centralny element traktatu konstytucyjnego, będą prawnie 
wiążące. Dzięki reformie traktatów urzeczywistnione zostaną zasady, których Parlament 
Europejski zawsze bronił.” 
 
Sprawozdanie stwierdza ponadto, że Parlament Europejski chce odgrywać „aktywną rolę” 
zarówno w czasie negocjacji, jak i po ich zakończeniu. Po uzyskaniu informacji od swoich 
trzech przedstawicieli (Elmara Broka, Enrique Barona Crespo i Andrew Duffa) Parlament 
przedstawi w razie potrzeby propozycje dotyczące konkretnych kwestii w ramach mandatu. Po 
wyborach w 2009 r. Parlament przedstawi nowe propozycje dotyczące porozumienia 
konstytucyjnego, którego celem będzie udoskonalenie funkcjonowania UE.  
 
Opinia podkreśla również zamiar Parlamentu dotyczący zagwarantowania pełnej przejrzystości 
prac poprzez opublikowanie wszystkich dokumentów roboczych konferencji międzyrządowej. 
Ponadto będzie on kontynuował otwarty dialog z parlamentami krajowymi i społeczeństwem 
obywatelskim przez cały czas trwania konferencji międzyrządowej i procesu ratyfikacji, który 
po niej nastąpi. 
 
Na koniec Parlament wzywa właściwą komisję do zbadania możliwości wprowadzenia zmian 
w regulaminie PE, aby mógł w swoich działaniach i w swoich miejscach pracy nadać oficjalny 
charakter fladze i hymnowi Unii Europejskiej wybranym w traktacie konstytucyjnym. 
 
3.2. Komisja Europejska 
 
Opinia Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2007 r.11 podsumowuje udoskonalenia, jakie 
przyniesie nowy traktat dla istoty i funkcjonowania Unii, i popiera je pod warunkiem 
przestrzegania bez zmian zatwierdzonego przez Radę mandatu konferencji międzyrządowej. 
Warunek ten wyjaśnia, dlaczego w tym przypadku organizacja konferencji międzyrządowej nie 
jest krokiem wstecz ani w dziedzinie demokracji, ani w zakresie przejrzystości w stosunku do 
ustaleń Konwentu: w mandacie zapisano w istocie zasadnicze wyniki prac Konwentu. 
                                                 
11 Dokument COM(2007)0412 wersja ostateczna 
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Zdaniem Komisji pytanie brzmi, czy Europa jest w stanie przyjąć środki odpowiadające 
oczekiwaniom i aspiracjom obywateli: czy jej elementy składowe są gotowe do połączenia 
wysiłków na rzecz wspólnej przyszłości. Aby wykorzystać swój potencjał, UE potrzebuje 
unowocześnienia i reformy.  

Komisja uważa, że mandat konferencji międzyrządowej godzi realizm polityczny z ambicjami 
i da UE solidne podstawy instytucjonalne i polityczne do urzeczywistniania ambicji jej obywateli. 
Mandat stanowi odpowiednią podstawę do przeprowadzania sprawnej i skutecznej konferencji 
międzyrządowej, zdolnej do przyjęcia traktatu w celu jego szybkiej ratyfikacji.  

Opinia Komisji podkreśla udoskonalenia, jakie przyniesie UE i jej obywatelom traktat 
reformujący, idąc za treścią mandatu: 

    Europa bardziej demokratyczna i przejrzysta: wzrośnie rola Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych; Radę będzie cechowało większe otwarcie; 
milion obywateli będzie mogło zwrócić się do Komisji o przedstawienie mającej dla nich 
znacznie inicjatywy i łatwiej będzie można się dowiedzieć, kto co robi na szczeblu 
europejskim i krajowym; 

   Europa skuteczniejsza, posiadająca skuteczne i zarazem sprawne instytucje i metody 
pracy; opinia Komisji opisuje, jak traktat reformujący przyspieszy proces decyzyjny 
w nowoczesnych instytucjach Unii liczącej 27 członków; poprawi się zdolność działania 
w dziedzinach należących obecnie do podstawowych priorytetów Unii; zasady 
głosowania będą uproszczone i sprawiedliwsze, a instytucje odbiurokratyzowane; 

   Europa praw i wartości, solidarności i bezpieczeństwa, jasno głosząca wartości i cele 
Unii; Karta praw podstawowych, podsumowująca prawa obywatelskie, polityczne, 
gospodarcze i społeczne, których Unia będzie musiała przestrzegać; większa solidarność 
i bezpieczeństwo w dziedzinach takich, jak polityka energetyczna; nowe przepisy 
dotyczące zmian klimatycznych, ochrony ludności, pomocy humanitarnej i zdrowia 
publicznego oraz wzmocnienie kompetencji Unii w zakresie wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości; 

   Europa jako podmiot polityki międzynarodowej: instrumenty europejskiej polityki 
zewnętrznej zostaną połączone, zarówno w odniesieniu do strategicznego rozwoju, jak 
i do wdrażania polityki; traktat reformujący da Europie silniejszą pozycję w rozmowach 
ze światowymi partnerami; dzięki nowej organizacji instytucjonalnej wzmocni spójność 
między poszczególnymi elementami polityki zewnętrznej UE – gospodarcza, polityczna 
i dyplomatyczna siła Europy będzie służyła jej interesom i wartościom w całym świecie.  

Opinia Komisji podsumowuje, że taki traktat reformujący umożliwi Unii wprowadzenie zmian, 
zapewnienie Europejczykom większego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz możliwości 
kształtowania procesu globalizacji. Komisja apeluje do wszystkich uczestników konferencji 
międzyrządowej o stworzenie warunków sprzyjających przyjęciu i ratyfikacji traktatu 
reformującego przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.  

 
3.3. Europejski Bank Centralny 
 
Opinia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęta w dniu 5 lipca 2007 r.12 jest 
obowiązująca w przypadku przyjmowania przez konferencję międzyrządową zmian 
w dziedzinie walutowej, co istotnie miało miejsce. EBC koncentruje się oczywiście na tej 
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kategorii zmian, wydając pozytywną dla nich opinię, pod warunkiem, że w przyszłym traktacie 
znajdą się wszystkie zmiany przewidziane w traktacie konstytucyjnym i tylko one, aby uniknąć 
pojawienia się nowości i niespodzianek.  
 
Innowacje walutowe są rozproszone po różnych tekstach oficjalnych. Po zebraniu ich przez 
EBC uwidacznia się ich znaczenie: 

  do celów UE należeć będzie ustanowienie unii gospodarczej i walutowej posługującej 
się walutą euro, a także stabilność cen; 

  EBC zyskuje status pełnoprawnej instytucji, uznana zostaje jego niezależność 
finansowa; 

  potwierdzone zostają wyłączne kompetencje UE w zakresie polityki walutowej krajów 
strefy euro; 

  wskazana została perspektywa jednego przedstawicielstwa strefy euro na zewnątrz, 
w międzynarodowych instytucjach finansowych; 

  wzmocnione zostaje zarządzanie strefą euro poprzez zwiększenie uprawnień 
nadzorczych Komisji w razie nadmiernych deficytów budżetowych oraz poprzez 
niezależną zdolność decyzyjną eurogroupy. 

Istnienie eurogroupy powinno zatem zostać uznane, co przewidywały dotyczące jej 
postanowienia traktatu konstytucyjnego. Mandat określony przez szefów państw i rządów 
przewiduje istotnie załączenie do obecnych traktatów protokołu w sprawie eurogroupy (nr 3), 
zawartego na konferencji międzyrządowej w 2004 r. i ustalającego warunki posiedzeń 
ministrów finansów państw należących do strefy euro. Eurogroupa powinna pozostać 
nieformalnym organem bez uprawnień decyzyjnych, ale specjalne procedury głosowania 
w Radzie Ecofin powinny przewidywać, że w niektórych sprawach wyłączne prawo głosu będą 
miały państwa członkowskie posługujące się euro. Tak będzie w przypadku dotyczących ich 
środków w zakresie polityki budżetowej i gospodarczej oraz jednego przedstawicielstwa 
w instytucjach i na forach międzynarodowych. 
 
 
4. Opinie innych instytucji europejskich 
 
Chociaż ich opinie nie są prawnie wiążące, dwie inne instytucje europejskie o charakterze 
doradczym wypowiedziały się, chcąc dostarczyć wskazówek w kwestii swoich priorytetów 
w odniesieniu do nowego traktatu. 
 
4.1. Komitet Regionów 
 
W opinii z dnia 6 czerwca 2007 r.13 Komitet Regionów domaga się zachowania istoty traktatu 
konstytucyjnego i zobowiązania za strony szefów państw i rządów do szybkiego zakończenia 
procesu reformy traktatów bez wracania do kwestii juz uzgodnionych przez samorządy 
terytorialne i na ich rzecz, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzegania zasady pomocniczości 
i dobrego rządzenia, a także spójności terytorialnej UE. Przez „istotę, którą należy zachować” 
rozumie w szczególności:  

  uznanie różnorodności kulturowej i językowej; 
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  uznanie autonomii regionalnej i lokalnej; 

  nową definicję zasady pomocniczości; 

  zdefiniowanie narzędzi zarządzania zasadami pomocniczości i proporcjonalności 
w dwóch odrębnych protokołach;  

  uznanie zasady konsultacji, a tym samym ściślejszego włączenia lokalnych 
i regionalnych organów władzy w opracowywanie, wdrażanie i ocenę polityki 
wspólnotowej; 

  uwzględnianie skutków prawodawstwa wspólnotowego dla lokalnych i regionalnych 
organów władzy; 

  danie parlamentom regionalnym posiadającym uprawnienia legislacyjne możliwości 
włączenia się w procedurę wczesnego ostrzegania wprowadzoną w mechanizmie 
kontroli ex ante w odniesieniu do stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności; 

  zrównanie mandatu członków Komitetu Regionów z mandatem posłów do Parlamentu 
i członków Komisji; 

  nowy system regulujący liczbę jego członków i ich zastępców oraz zasady ich 
mianowania, zastępujący system obecny i opierający się na kryteriach politycznych lub 
terytorialnych; 

  włączenie spójności terytorialnej do celów Unii i zobowiązanie ze strony państw 
członkowskich do wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 

  uznanie szczególnego statusu regionów najbardziej oddalonych. 

 
Zdaniem Komitetu Regionów wszystkie te elementy należy naświetlić w oczach obywateli 
i wspierać prawo komitetu do kierowania spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w razie nieprzestrzegania zasady pomocniczości. 
 
Komitet Regionów uważa również, że w oczach wielu obywateli cel UE w XXI w. nie jest jasny 
i że nie można oczekiwać od obywateli czytania długich technicznych traktatów. Proponuje 
w związku z tym opracowanie jednostronicowej deklaracji intencji UE, o długoterminowej 
ważności, stanowiącej uzupełnienie przyszłych traktatów, na którą instytucje europejskie 
mogłyby celowo kierować uwagę obywateli. 
 
4.2. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
 
W rezolucji przyjętej w dniu 31 maja 2007 r.14 bardzo dużą większością głosów Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wzywa, by przyszły traktat UE odpowiadał 
wymogom Unii liczącej 27 członków i pozwalał jej uzgadniać nowe działania polityczne 
i podejmować decyzje niezbędne do stawiania czoła licznym stojącym przed nią wyzwaniom.  
 
W tej kwestii EKES domaga się, by projekt traktatu konstytucyjnego „nadal był podstawą 
negocjacji, które powinny zachowywać istotę decyzji przyjętych przez Konwent Europejski 
i podpisanych przez wszystkich szefów państw i rządów”, zwłaszcza postępy dokonane na polu 
demokracji i w obszarze instytucjonalnym, między innymi w kwestii praw podstawowych.  
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Konkretnie mówiąc, EKES domaga się wpisania w przyszłym traktacie części I (cele, instytucje, 
struktura UE), części II (Karta praw podstawowych) i części IV (postanowienia ogólne 
i końcowe). Postanowienia instytucjonalne i proceduralne części III (dziedziny polityki Unii), 
wychodzące poza obowiązujące już prawa, powinny natomiast znaleźć się w części I.  
 
EKES uważa, że rozdział dotyczący demokracji, zawierający postanowienia w zakresie zasad 
udziału społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu opinii i w procesie decyzyjnym, należy 
do istoty traktatu konstytucyjnego. EKES nie sprzeciwia się natomiast zmianie nazwy traktatu, 
„mając na uwadze nieporozumienia powstałe w niektórych państwach członkowskich z powodu 
określenia ‘konstytucja’”.  
 
EKES nalega, by mimo krótkiego czasu trwania konferencji międzyrządowej i jej 
ograniczonego mandatu organizacje społeczeństwa obywatelskiego miały możliwość 
uczestniczenia w niej z głosem doradczym. Zgłasza również gotowość zorganizowania we 
współpracy z portugalską prezydencją UE spotkań poświęconych informowaniu i dialogowi 
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, jak miało to miejsce w czasie prac Konwentu 
Europejskiego. 
 
 
5. Opinie i oświadczenia społeczeństwa obywatelskiego 
 
W przededniu konferencji międzyrządowej przedstawiciele europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego wypowiedzieli się szeroko w sprawie treści kompromisu i stosowności 
zachowania niektórych zasadniczych punktów zawartych w traktacie konstytucyjnym. 
 
5.1. Zgromadzenie Regionów Europy 
 
Riccardo Illy, przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy (ZRE) i regionu Friuli – 
Wenecja Julijska (Włochy), zaapelował do przedstawicieli mieszkańców Europy o upewnienie 
się, że „w nowym traktacie reformującym zachowano interesy regionów”. ZRE będzie ściśle 
współpracowało z konferencją międzyrządową i upewni się co do przestrzegania zobowiązania 
podjętego przez państwa członkowskie w mandacie negocjacyjnym do włączenia aspektu 
regionalnego w reformę traktatu. Riccardo Illy podkreśla również, że będzie współpracował 
z trzema przedstawicielami Parlamentu Europejskiego na konferencję międzyrządową. 
 
ZRE zobowiązuje się również do aktywnego informowania obywateli na szczeblu regionalnym 
o zasadniczych klauzulach traktatu: „Jest absolutnie konieczne, by obywatele nie mieli 
wrażenia, że nie uwzględnia się ich punktu widzenia. To spowodowałoby tylko zwiększenie 
dystansu między nimi a UE.” 
 
5.2. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 
 
John Monks, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, wskazał 
w swoim stanowisku, że jeśli nowy traktat nie nada wiążącego charakteru Karcie praw 
podstawowych, to związki zawodowe zorganizują kampanię przeciwko niemu i będą wzywać 
Parlament Europejski do niewyrażenia nań zgody. Wiadomo tymczasem, że niektóre parlamenty 
krajowe uzależniają zatwierdzenie aktów europejskich od zaaprobowania ich przez Parlament 
Europejski.  
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John Monks zaapelował również „o wspieranie praw podstawowych, to znaczy prawa do 
strajku, do negocjacji, do informowania pracowników i konsultacji z nimi, do ochrony 
pracowników przed niesprawiedliwymi zwolnieniami, do ochrony socjalnej i dobrych warunków 
pracy”. 
 
5.3. Europejski Ruch Międzynarodowy 
 
„Obywatele nie są szczególnie zainteresowani architekturą (Europy), ale jej wynikami. Nie 
interesuje ich silnik, ale chcą, by pojazd dowiózł ich na miejsce przeznaczenia” – oświadczył 
Pat Cox, przewodniczący Europejskiego Ruchu Międzynarodowego (ERM). „Dolejcie paliwa 
do baku, nie rozcieńczajcie paliwa, które już w nim jest!” – dodał. W imieniu ERM były 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego wezwał do unikania sytuacji, w której kompromis 
podpisany przez 27 członków byłby „najmniejszym wspólnym mianownikiem”. Elementy 
traktatu konstytucyjnego, które należy zachować, dotyczą jego zdaniem zaangażowania 
obywateli, a do takich należą obywatelska inicjatywa prawodawcza i Karta praw 
podstawowych. 
 
5.4. Młodzi Europejscy Federaliści 
 
W przeddzień konferencji międzyrządowej Młodzi Europejscy Federaliści (MEF) zebrali kilka 
tysięcy podpisów na ulicach 20 miast europejskich. MEF rozpoczęli w kwietniu tego roku 
kampanię mobilizacyjną na rzecz referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego. Chcą zebrać 
co najmniej milion podpisów na poparcie swojego żądania. Ich zdaniem referendum powinno 
się odbyć w 2009 r., w tym samym czasie, co wybory europejskie. 
 
 
5.5. Federal Union 
 
Federal Union (utworzona w Wielkiej Brytanii w celu obrony federalizmu w tym kraju, 
w Europie i na świecie) zajęła stanowisko w debacie na temat przeprowadzenia w Wielkiej 
Brytanii referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego, która to debata wiąże się z przyszłą 
treścią traktatu. Autorzy stanowiska analizują cztery opcje:  

 traktat powinien być ratyfikowany przez parlament, a nie w drodze referendum, gdyż 
mógłby w ten sposób stać się plebiscytem poparcia dla rządu;  

 referendum jest niezbędne bez względu na treść traktatu, by bezpośrednio zaangażować 
obywateli;  

 tak dla referendum, ale traktat powinien być jasny i prosty i dotyczyć kwestii 
zasadniczych;  

 referendum jako rozwiązanie narzuca się tylko pod warunkiem, że traktat 
w wystarczającej mierze skupia się na kwestiach zasadniczych; jest to argument rządu 
laburzystowskiego i konserwatywnej opozycji, chociaż inaczej rozumieją oni pojęcie 
„traktatu koncentrującego się na kwestiach zasadniczych”.  

Federal Union wnioskuje, że jeśli referendum ma się odbyć, to będzie miało szanse powodzenia 
tylko pod warunkiem, że rząd poda „uczciwe i przekonujące argumenty o potrzebie 
wprowadzenia traktatu, by uczynić Europę skuteczniejszą, bardziej demokratyczną 
i przejrzystą”. 
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5.6. Grupa Amato 
 
Grupa Amato, kierowana przez obecnego włoskiego ministra spraw wewnętrznych Giuliana 
Amato i licząca takie osobistości, jak komisarz Margot Wallström i Danuta Hübner, byli 
premierzy Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis i Paavo Lipponen, a także byli 
komisarze Chris Patten, Michel Barnier i Antonio Vitorino, przedstawiła propozycję 
zredukowanego i uproszczonego traktatu dla UE. Akt ten, liczący tylko 70 artykułów, zawiera 
całą część instytucjonalną traktatu konstytucyjnego, a także zmienioną wersję części 
IV (postanowienia ogólne i końcowe), zawiera również klauzulę nadającą prawnie wiążący 
charakter Karcie praw podstawowych. Nowości wprowadzone w części III traktatu 
konstytucyjnego (obszary polityki Unii) uwzględniono w formie poprawek do obowiązujących 
traktatów, zawartych w protokołach dodatkowych. 
 
5.7. Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji 
 
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Instytut Europejski Uniwersytetu CEU San 
Pablo w Madrycie i Fundacja im. Rafaela del Pino opracowały studium zatytułowane „Jak 
wyjść z europejskiego impasu konstytucyjnego?”.  
 
Studium to, opracowane przez grupę profesorów uniwersyteckich i innych międzynarodowych 
specjalistów ds. europejskich, opisuje obecną sytuację w UE i sposoby uporania się z nią 
z naukowego i prawnego punktu widzenia, a także przedstawia sugestie i preferencje. Studium 
odpowiada na trzy zasadnicze pytania:  

A) Po co nam akt konstytucyjny? Punkt wyjścia jest taki sam, jak w słynnym „raporcie 
Cecchiniego” dotyczącym kosztów „nieutworzenia wspólnej Europy”, z tą różnicą, że analiza 
nie dotyczy już wyłącznie zagadnień gospodarczych. Koszty nieprzyjęcia traktatu 
konstytucyjnego przeanalizowano z czterech punktów widzenia: skuteczności, demokracji, 
widoczności i przejrzystości. We wszystkich tych aspektach badanie dowodzi, że zasady 
konstytucyjne są dla Europy bardzo użyteczne, a nawet niezbędne. 

B) Niedostatki projektu Konwentu. Dotyczą one zwłaszcza nowych wyzwań, na przykład zmian 
klimatycznych. 

C) Sposoby na wyjście z impasu. Zbadano cztery scenariusze:  

  udoskonalenie obecnych traktatów poprzez ich modyfikację, bez wprowadzania 
nowego traktatu; 

  zredukowanie obecnego projektu i przekształcenie go w minitraktat; 

  utrzymanie istoty obecnego projektu i usunięcie aspektów konstytucyjnych; 

  udoskonalenie obecnego projektu (traktat plus).  

Autorzy studium popierają czwarte rozwiązanie, uwzględniając w szczególności wymóg 
sprostania nowym wyzwaniom światowym. Studium wskazuje i uściśla 38 propozycji mających 
na celu zarówno udoskonalenie, jak i uproszczenie projektu. 
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6. Opinie obywateli europejskich 
 
W pierwszym półroczu 2007 r. ponad 1 800 obywateli z 27 państw członkowskich UE wzięło 
udział w serii krajowych konsultacji w sprawie przyszłości UE. Projekt konsultacji obywateli 
europejskich to jedno z sześciu przedsięwzięć paneuropejskich mających na celu oddanie głosu 
obywatelom, sfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach „okresu refleksji” po 
odrzuceniu konstytucji europejskiej we Francji i Holandii. 
 
W dniu 10 maja 2007 r. delegacja obywateli, którzy wzięli udział w konsultacjach, spotkało 
w Parlamencie Europejskim wiceprzewodniczącą Komisji Margot Wallström, 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Gérarda Onestę i posła do PE (a także byłego premiera 
i członka Prezydium Konwentu) Jeana-Luca Dehaene, aby przekazać im listę postulatów 
powstałą w wyniku konsultacji. Obywatele przedstawili w czasie konsultacji krajowych trzy 
priorytety polityczne: 

  UE powinna odgrywać większą rolę w działaniach politycznych związanych 
z dobrobytem społecznym i rodziną oraz gwarantować podstawowe normy; 

  UE powinna znaleźć wspólne rozwiązanie kwestii integracji i imigracji; 

  UE powinna zwiększyć swoje uprawnienia, by móc prowadzić wspólną politykę 
energetyczną. 

 
W przededniu posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 21 i 22 czerwca 2007 r. wyniki sondażu 
eurobarometru wskazują, że dwie trzecie Europejczyków (66%) są przychylne idei konstytucji 
europejskiej, co oznacza poprawę o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania 
eurobarometru.  
 
Ponadto 69% Europejczyków raczej optymistycznie lub bardzo optymistycznie widzi przyszłość 
UE. Ogólnie rzecz biorąc, omawiane wydanie eurobarometru wykazuje zatem znaczną poprawę 
stanu opinii publicznej w odniesieniu do UE i jej instytucji w porównaniu z sondażem z jesieni 
2006 r.  
 
66% Europejczyków opowiada się za europejską konstytucją, przy czym odnotowano 
zasadnicze zmiany w porównaniu z sondażem z jesieni 2006 r.: poparcie dla konstytucji wzrosło 
o 13 punktów procentowych w Hiszpanii, o 6 punktów w Estonii i o 5 punktów w Niemczech, 
na Węgrzech i w Polsce (69%!). W tym samym okresie znacznie spadło ono w Grecji (-11 
punktów procentowych) i w mniejszej mierze na Cyprze i w Finlandii (po -6 punktów).  
Należy też podkreślić, że w żadnym kraju liczba przeciwników konstytucji nie przekracza liczby 
jej zwolenników. Dotyczy do zwłaszcza dwóch krajów, które odrzuciły konstytucję 
w referendum – poparcie wynosi odpowiednio 68% we Francji i 55% w Holandii. Zwolennicy 
„nie” stanowią jednak znaczną część opinii publicznej w Finlandii (43% „przeciw”, o 4 punkty 
procentowe mniej niż liczy obóz „za”) i w Wielkiej Brytanii (36% „przeciw”, o 7 punktów 
procentowych mniej niż liczy obóz „za”). 
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7. Co jeszcze zostało do zrobienia? 
 
Po podpisaniu traktatu konieczna będzie ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie 
w drodze referendum lub w procedurze parlamentarnej. Co do zasady traktaty zmieniające (to 
znaczy mające na celu zmianę niektórych artykułów obowiązujących traktatów) mogą być 
ratyfikowane w procedurze parlamentarnej. Jednak kilka państw członkowskich zapowiedziało 
już organizację referendum, co powoduje obawę o powstanie efektu domina. 
 
Według badania opublikowanego przez Centrum Polityki Europejskiej (European Policy 
Centre)15 sytuacja jest bardzo złożona. 
 
Tylko Irlandia jest prawnie zobowiązana do zorganizowania referendum, a premier Bertie 
Ahern potwierdził, że zostanie ono zorganizowane w 2008 r. Rząd irlandzki wydaje się 
przekonany o jego pozytywnym wyniku, pod warunkiem, że nie pogorszy się sytuacja 
gospodarcza. 
 
18 krajów z pewnością nie zorganizuje referendum (Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja). 
 
Natomiast sytuacja wciąż jeszcze nie jest pewna w 8 państwach członkowskich. 
 
W Danii konstytucja przewiduje referendum w przypadku przeniesienia elementów 
suwerenności na organizację ponadnarodową. Ostateczna decyzja nie zostanie jednak podjęta 
wcześniej niż jesienią, po zbadaniu treści aktu przez ministerstwo sprawiedliwości. Jednak na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2007 r. duńska delegacja negocjowała na podstawie 
bardzo wyraźnie określonego mandatu w imieniu głównych partii politycznych 
i wynegocjowała 9 punktów, które z pewnością oznaczają konieczność przeprowadzenia 
referendum. 
 
Luksemburg i Hiszpania to jedyne dwa kraje, które ratyfikowały traktat konstytucyjny 
w drodze referendum i prawdopodobnie będą musiały powtórzyć tę procedurę. Jak się jednak 
wydaje, oba rządy stawiają na ratyfikację przez parlament. 
 
Rząd Holandii zdecydował w dniu 21 września 2007 r., że ratyfikuje przyszły traktat 
reformujący Unii Europejskiej w drodze zwykłego głosowania w parlamencie, nie organizując 
kolejnego referendum. Idzie w ten sposób za opinią holenderskiej Rady Stanu, która po 
zbadaniu projektu aktu dyskutowanego obecnie przez konferencję międzyrządową doszła do 
wniosku, że przyszły traktat będzie się znacznie różnił od traktatu konstytucyjnego odrzuconego 
przez naród holenderski w czerwcu 2005 r., a zarazem nie zmieni obowiązujących traktatów UE 
w sposób na tyle zasadniczy, by konieczne było ponowne zasięgnięcie opinii publicznej. 
 
W Polsce niedawne powstanie w samej koalicji rządowej eurosceptycznego sojuszu, który 
tworzy Liga Rodzin Polskich (LPR) i Samoobrona, nie powinno – według oświadczenia 
polskiego premiera Jarosława Kaczyńskiego – stanowić problemu dla ratyfikacji przyszłego 
traktatu reformującego. Rząd nie zdecydował jednak jeszcze, czy traktat zostanie ratyfikowany 
w drodze referendum powszechnego, czy na drodze zwykłego głosowania w parlamencie. 
 

                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, lipiec 2007 r. 
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Portugalia zobowiązała się poddać traktat konstytucyjny pod referendum. Toczące się 
w parlamencie rozmowy dotyczą pytania, czy zobowiązanie to powinno obejmować również 
traktat reformujący, chociaż rząd robi, co może, by uniknąć tego scenariusza. 
 
W Republice Czeskiej socjaldemokratyczna opozycja domaga się referendum, jednak rząd nie 
chce ryzykować zakłócenia czeskiej prezydencji w UE (od stycznia 2009 r.). Chociaż decyzja 
Polski może wpłynąć na decyzję Republiki Czeskiej, większościowy prąd polityczny sprzyja 
ratyfikacji w drodze parlamentarnej. 
 
Brytyjski premier Gordon Brown i jego poprzednik Tony Blair zgadzają się, że dzięki licznym 
uzyskanym odstępstwom referendum nie będzie w Wielkiej Brytanii konieczne, z czym nie 
zgadzają się konserwatyści i eurosceptyczna prasa brytyjska. Konserwatyści odrzucają projekt 
traktatu reformującego zaproponowany przez portugalską prezydencję, uznając go za „kopię 
poprzedniej europejskiej konstytucji”. Zapowiedzieli już, że jeśli referendum nie zostanie 
przeprowadzone, to będą popierać organizację „prywatnego” referendum. Wielu posłów 
laburzystowskich może się do tego apelu przyłączyć. Jeśli Gordon Brown będzie zmuszony 
ustąpić pod naciskami, końcowy wynik będzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
negatywny. 
 
Jeśli chodzi o 18 krajów, które ratyfikują traktat na drodze parlamentarnej, 13 może to zrobić 
w głosowaniu zwykłą lub bezwzględną większością głosów (Niemcy, Bułgaria, Cypr, Estonia, 
Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowenia, Szwecja), co nie powinno 
być większym problemem.  
 
Sytuacja może być natomiast bardziej złożona w krajach, gdzie wymagana będzie większość 
kwalifikowana i gdzie uzyskanie tej większości może się okazać równie trudne, jak pozytywny 
wynik referendum. 
 
Większość 2/3  
Taka większość jest wymagana w obu izbach w Austrii, Belgii, Finlandii i Polsce w razie 
przekazywania uprawnień (w przeciwnym razie zwykła większość). W Austrii i Finlandii 
większość tę można będzie uzyskać bez większych problemów.  
 
W Belgii wymogowi większości 2/3 towarzyszy wymóg kworum 2/3 obecnych w czasie 
głosowania oraz uzyskania pozytywnej opinii zgromadzeń regionalnych, co zapowiada 
procedurę długą i trudną ze względu na stałe napięcia między poszczególnymi wspólnotami.  
 
W Polsce rząd musi jeszcze zdecydować, która zasada głosowania zostanie zastosowana 
(większość zwykła czy 2/3). Ponieważ klimat polityczny w Polsce jest trudny do przewidzenia, 
pozostaje mieć nadzieję, że proeuropejska opozycja zdoła przechylić szalę w chwili głosowania. 
 
Większość 3/5  
Wymaga we Francji, na Słowacji i w Republice Czeskiej w razie przekazania uprawnień 
(w przeciwnym razie zwykła większość).  
 
Wprowadzona w 2004 r. poprawka do konstytucji francuskiej zawiera artykuł odnoszący się 
bezpośrednio do traktatu konstytucyjnego. W związku z tym potrzebna będzie prawdopodobnie 
kolejna poprawka (zatwierdzona większością 2/3 głosów). Aby to się udało, rząd będzie 
potrzebował poparcia opozycji socjalistycznej. 
 
Na Słowacji większość 3/5 głosów wydaje się do osiągnięcia. 

PE 397.235 27



Traktat reformujący i jego wpływ na politykę strukturalną i politykę spójności 

 
Natomiast obecny rząd czeski jest raczej eurosceptyczny – na głosowaniu zaważą głosy 
opozycji. 
 
Większość 5/6 
Taka większość jest wymagana w Danii w razie przekazywania uprawnień (w przeciwnym razie 
zwykła większość). Ostateczna decyzja w tej sprawie spodziewana jest na jesieni, po zbadaniu 
treści aktu przez ministerstwo sprawiedliwości. 
 

*          *          * 
W każdym wypadku, mając na uwadze liczne niewiadome procesu ratyfikacji, w interesie 
rządów państw członkowskich będzie włączenie w debatę społeczeństwa obywatelskiego, które 
– słusznie bądź niesłusznie – czuje obecnie, że jest wykluczone, jego głosy są mało lub wcale 
nie są wysłuchiwane. Zatwierdzenie aktu opracowanego na konferencji międzyrządowej przez 
wszystkie zainteresowane podmioty będzie miało kluczowe znaczenie w głosowaniu (czy to 
w parlamentach, czy w referendum). 
 
Niezbędne będą intensywne wysiłki pedagogiczne i wyjaśniające, by odeprzeć wszelkie 
usiłowania eurosceptycznej propagandy zmierzające do odwrócenia uwagi obywateli od 
zawartych w akcie postępów demokratycznych. Bez tego nowy akt, jeszcze mniej czytelny 
z powodu licznych deklaracji i odstępstw, może łatwo paść ofiarą stronniczych i cząstkowych 
interpretacji przeciwników traktatu. 
 
W tym kontekście Parlament Europejski powinien rozpocząć pogłębiony dialog, wykazując 
wolę i gotowość do wysłuchania i większego włączenia europejskich obywateli w określanie 
zasad, które następnie będą miały do nich zastosowanie. Cel odpowiada wyrażanej jednogłośnie 
woli przywrócenia – w trudnym okresie budowania wspólnej Europy – silnych więzi między 
obywatelami a reprezentującymi ich instytucjami.  
 
W tym sensie inicjatywa agory obywatelskiej, zapoczątkowana przez Parlament w czerwcu 
2006 r., wychodzi naprzeciw potrzebom europejskich obywateli, którzy chcą poszukiwać 
informacji i je otrzymywać. Ma ona potrójny cel: 

  przełamać dystans między wybranymi przedstawicielami a obywatelami, zasypując 
przepaść między instytucjami europejskimi a obywatelami Unii; 

  przełamać dystans między różnymi sektorami europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, dążąc do uzgodnień między wybranymi przedstawicielami 
a obywatelami, ale także między dużymi grupami europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, które w większości przypadków nic o sobie nie wiedzą; 

  przełamać dystans powstały w wyniku egoizmu krajowego, umożliwiając 
przezwyciężenie blokad wynikających z odruchów nacjonalistycznych, i przekroczyć 
granice państw, by podmioty kluczowe dla danej sprawy skonfrontowały swoje 
przekonania z przekonaniami sąsiadów. 

Konkretnych wyników tych godnych pochwały zamiarów dostarczą na jesieni spotkania 
odbywające się w ramach agory obywatelskiej. 
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