


 



 

1 
 

 

 

 

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ 

DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE 
I SPRAWY KONSTYTUCYJNE 

 
WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY 

WEWNĘTRZNE 
 

„LIZBONIZACJA”  

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

OCENA POSTĘPU, NIEDOCIĄGNIĘĆ I WYZWAŃ DLA 
DEMOKRATYCZNEJ ROZLICZALNOŚCI W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, 

BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 
 

STUDIUM 
 

Treść 
Studium to zawiera analizę osiągnięć Parlamentu Europejskiego (PE) w 
zakresie stanowienia prawa i kształtowania polityki dotyczącej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE w okresie od wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego do końca pierwszej połowy 2013 r. Studium 
ukazuje PE w nowym, postlizbońskim środowisku instytucyjnym, 
dokumentując jego przemianę w „decydenta na gruncie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości‟ oraz jego nowe uprawnienia 
do kształtowania i tworzenia polityki, obejmujące europejską agendę 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Autorzy studium stwierdzili 
z jednej strony, że w postlizbońskiej rzeczywistości PE stał się aktywnym 
współwłaścicielem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
UE, dynamicznie przystosowując się do nowej, postlizbońskiej roli i 
uprawnień, a z drugiej strony wskazali szereg zmian i nowych wyzwań, 
które pojawiły się w związku z wykonywaniem przez PE demokratycznej 
rozliczalności w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości od 2009 r. Wspomniane zmiany i wyzwania wymagają 
krytycznej refleksji w kontekście nowej kadencji parlamentarnej 2014-
2019 oraz etapu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE 
po roku 2014 (po programie sztokholmskim). 
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STRESZCZENIE 

 

Traktat lizboński ostatecznie postawił rozliczalność parlamentarną i kontrolę demokratyczną 
w centrum unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, uznając 
Parlament Europejski (PE) za współustawodawcę w całym spektrum zagadnień politycznych 
związanych z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz formalizując rolę 
komisji parlamentarnej odpowiedzialnej za wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy 
wewnętrzne – komisji LIBE – jako decydenta w sprawach przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, posiadającego nowe uprawnienia do kształtowania i 
tworzenia polityki związanej z unijną agendą bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego. 

Ocena osiągnięć PE w zakresie tworzenia prawa i kształtowania polityki dotyczącej 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE między 2009 r. a połową 2013 r. 
pokazuje, że traktat lizboński przyczynił się do osiągnięcia przez Parlament Europejski 
dojrzałości w roli decydenta i współwłaściciela przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Podczas VII kadencji komisja LIBE dynamicznie 
przystosowała się do nowej roli i uprawnień, z powodzeniem kierując 
międzyinstytucjonalnymi procesami decyzyjnymi i odnajdując się w nowym, postlizbońskim 
krajobrazie instytucjonalnym. Komisja LIBE wniosła konkretny i namacalny wkład w treść 
przyjętego ustawodawstwa UE dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, przyczyniła się do wzrostu kontroli demokratycznej w ramach współpracy 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także do stworzenia nowych 
metod pracy oraz praktyk prowadzenia negocjacji w sprawie skomplikowanych 
dokumentów legislacyjnych.  
Nabyciu nowych, wynikających z traktatu uprawnień oraz przystosowaniu się do roli 
współwłaściciela unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości towarzyszy 
jednak szereg zmian i wyzwań. 

Choć Traktaty wyraźnie umiejscawiają PE w samym centrum instytucjonalnego 
kształtowania i podejmowania decyzji w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, to szereg kontrowersji wynikłych między PE a jego odpowiednikami 
instytucjonalnymi od 2009 r. pokazuje, że Rada i Komisja nie uświadomiły sobie 
jeszcze zasadniczo w pełni całego zakresu nowych uprawnień PE. 
Międzyinstytucjonalne dyskusje dotyczące takich spornych kwestii jak zarządzanie strefą 
Schengen czy współpraca UE z USA w ramach tzw. walki z terroryzmem są czytelnymi 
przykładami trudności, z jakimi musi się mierzyć Parlament, by Rada uznała jego status. 
Trudności te pojawiły się jednocześnie z wyrównawczymi strategiami na rzecz 
legitymizacji w związku z dążeniem PE do tego, by Rada i Komisja uznały 
Parlament za zaufanego i uznanego prawnie współustawodawcę, a także do 
zneutralizowania postrzegania parlamentarnej komisji LIBE jako rzecznika praw 
podstawowych i podmiotu „konfrontacyjnego‟.  
Dążenie Parlamentu do legitymacji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
oznacza, że podczas gdy komisja LIBE pomyślnie dostosowała swą pracę do nowego, 
pluralistycznego międzyinstytucjonalnego, postlizbońskiego procesu decyzyjnego, 
Parlament wykazywał tendencję do przyjmowania lub przyswajania sposobów pracy, które 
w przeszłości bardziej charakteryzowały Radę czy Komisję. Doprowadziło to do powstania 
tendencji zmierzającej w kierunku większej elastyczności, mniejszej formalizacji i 
wczesnego osiągania porozumień kompromisowych z rotacyjną prezydencją i Radą w 
ramach procedur ustawodawczych, przy jednoczesnym wzroście „technokratyzacji‟ i 
pewnego stopnia depolityzacji wewnętrznych metod pracy Parlamentu, co czasami 
kolidowało z kontrolą praw podstawowych, przejrzystością i odpowiedzialnością w procesie 
decyzyjnym. Wysiłki na rzecz legitymacji postawiły w związku z tym komisję LIBE przed 
fundamentalnym dylematem dotyczącym jej tożsamości jako współustawodawcy w 
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przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zwłaszcza polityki bezpieczeństwa) 
oraz strażnika podstawowych praw i kontroli demokratycznej. Na tym tle ocena osiągnięć 
ustawodawczych PE w zakresie unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w środowisku postlizbońskim nie może opierać się na koncepcji 
„odpowiedzialnego‟ partnera instytucjonalnego dostosowanej jedynie do logiki efektywności 
i szybkości. Punktem odniesienia powinny być tu raczej uznane kompetencje komisji LIBE 
(określone w regulaminie PE) służące zapewnieniu demokratycznej kontroli, 
proporcjonalności i przestrzegania praw podstawowych oraz które z natury prowadzą do 
kontrowersji i konfrontacji stanowiących podstawowy składnik zdrowej, europejskiej 
demokracji.  
W rzeczywistości postlizbońskiej komisja LIBE stopniowo przyjęła rolę jednostki 
„tworzącej politykę‟ poprzez przyjmowanie sprawozdań z własnej inicjatywy oraz 
rezolucji dotyczących istotnych zagadnień związanych z przestrzenią wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Mimo że PE nie przysługuje prawo inicjatywy 
ustawodawczej uznane przez Traktaty, to działania związane z „tworzeniem polityki‟ 
umożliwiły mu wysuwanie własnych inicjatyw politycznych i strategii dotyczących WSiSW. 
To spowodowało jednak wyjście na jaw szeregu powiązanych niedociągnięć i 
niespójności, dotyczących nie tylko międzyinstytucjonalnych odpowiedników Parlamentu 
(w szczególności Komisji Europejskiej), ale także własnej pracy politycznej i ustawodawczej 
PE. Przykładem tego są niespójności dotyczące polityki wewnętrznej, wynikające z 
ustanowienia i działalności Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i 
Prania Pieniędzy (CRIM). 
Ponadto komisja LIBE nadal odgrywa istotną rolę podmiotu promującego prawa 
podstawowe oraz rządy prawa w ramach współpracy w unijnej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co częściowo wynika z postlizbońskiego, prawnie 
wiążącego charakteru Karty praw podstawowych UE. Jednakże nowa rola PE w 
kształtowaniu i tworzeniu polityki bezpieczeństwa UE (policja i sądownictwo karne) 
spowodowała, że Parlament stanął przed problemami dotyczącymi ochrony praw 
podstawowych, podobnymi do tych, z którymi od dawna mają do czynienia Rada i 
Komisja. Komisja LIBE funkcjonuje w oparciu o szereg instrumentów i zabezpieczeń w celu 
zagwarantowania kontroli własnej pracy ustawodawczej oraz ogólnie pracy PE pod kątem 
przestrzegania praw podstawowych, jednak z uwagi na słaby stopień rozwinięcia tych 
narzędzi oraz ich fragmentaryczność, ich pełne zastosowanie w ramach ogółu procedur 
ustawodawczych jest ograniczone. 
Szereg zmian i nowych wyzwań stojących przed komisją LIBE w ramach działań 
ustawodawczych i tworzenia polityki w rzeczywistości postlizbońskiej wymaga krytycznej 
refleksji i podjęcia rozważań przed rozpoczęciem nowego etapu unijnej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz przed nadchodzącym odnowieniem składu 
PE i Komisji Europejskiej w 2014 r. Parlamentarna komisja LIBE powinna przejąć w całości 
agendę polityczną i ustawodawczą przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
dążąc do ugruntowania własnej „tożsamości ustawodawczej i politycznej‟, głęboko 
zakorzenionej w jej demokratycznej rozliczalności oraz mandacie i zadaniach związanych z 
prawami podstawowymi. PE powinien znaleźć innowacyjne sposoby skuteczniejszego i 
spójniejszego wykorzystania tej tożsamości ustawodawczej, która powinna 
zdecydowanie opierać się na nadrzędnych ramach wewnętrznej, horyzontalnej 
„rozliczalności, przejrzystości i strategii w zakresie praw podstawowych”. 

 



 




