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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. wskazuje, że potrzebne jest dalsze promowanie i wzmocnienie ochrony oraz pełne 

rozwinięcie praw podstawowych zgodnie z traktatami i Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej oraz, konkretniej, zapewnienie przestrzegania i promowania przez UE, jej 

instytucje i wszystkie państwa członkowskie wartości Unii Europejskiej określonych w 

art. 2 i wszystkich odnośnych artykułach Traktatu UE; podkreśla, że instytucje 

europejskie powinny stać na czele tych dążeń, i zaznacza, że państwa członkowskie 

powinny dawać przykład, jeśli chodzi o skuteczną realizację tych zobowiązań; 

2. podkreśla, że przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności (ECHR) znacząco pomaga w ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności obywateli UE i państw członkowskich; przyjmuje do 

wiadomości opinię nr 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której 

Trybunał stwierdził, że projekt porozumienia w sprawie przystąpienia UE do ECHR jest 

niezgodny z prawem UE; wzywa Komisję i Radę do jak najszybszego zajęcia się 

zastrzeżeniami wysuniętymi przez Trybunał, aby zapewnić pełne przestrzeganie 

obowiązku przystąpienia do ECHR zapisanego w art. 6 ust. 2 Traktatu UE i jak najprędzej 

wznowić negocjacje w taki sposób, aby nadać wartość ochronie praw w UE; 

3. zwraca uwagę, że wszystkie wnioski ustawodawcze, w tym dotyczące porozumień 

międzynarodowych i ogólnie wszystkich strategii politycznych UE, powinny być 

poddawane kontroli celem zapewnienia ich zgodności z Kartą praw podstawowych; 

wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby zapewniły stałą zgodność wdrażania ogółu 

prawodawstwa UE – w szczególności programów dostosowania gospodarczego i 

finansowego, które negatywnie wpłynęły na warunki życiowe wielu ludzi – z Kartą praw 

podstawowych i Europejską kartą społeczną (art. 151 TFUE), w szczególności w 

odniesieniu do ochrony praw gospodarczych i społecznych; 

4. uważa, że przypadki łamania praw oraz przypadki nadużyć lub nierówności w państwach 

członkowskich podważają demokrację i praworządność, a także zaufanie obywateli do 

instytucji Unii Europejskiej; kładzie nacisk na rolę Parlamentu – jako jedynej 

bezpośrednio wybieranej instytucji – w kontroli wniosków ustawodawczych i polityki w 

celu zapewnienia ich zgodności z Kartą; zwraca się do unijnego ustawodawcy o 

propagowanie wartości UE zgodnie z art. 3 TUE, a szczególnie integracji i równości 

zgodnie z art. 8, 9 i 10 TFUE;  

5. przypomina, że w tym kontekście bardziej niż kiedykolwiek należy zapewnić spójność 

między aspektami wewnętrznymi i zewnętrznymi – w tym w porozumieniach 

międzynarodowych – ochrony i promowania praw człowieka w Unii Europejskiej, oraz 

podkreśla, że ustawodawstwo i polityka w dziedzinie bezpieczeństwa i wymiaru 

sprawiedliwości oraz wymiar zewnętrzny polityki Unii powinny być zgodne z Kartą praw 

podstawowych, a także ECHR, ponieważ celem polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i 

wymiaru sprawiedliwości musi być ochrona wolności i praw podstawowych; 
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6. podkreśla, że istotne jest, aby we wszystkich państwach członkowskich zapewnić 

skuteczną i spójną ochronę praworządności oraz zapobieganie naruszeniom praw 

podstawowych, oraz uznaje, że praworządność ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania 

naruszeniom praw podstawowych; przypomina, że prawa podstawowe stanowią 

nieodłączną część wartości UE i że art. 7 Traktatu UE przewiduje mechanizm reagowania 

na wszelkie poważne, stałe naruszenia lub poważne ryzyko poważnego naruszenia przez 

państwo członkowskie wartości, o których mowa w art. 2 TUE, oraz podkreśla, że art. 7 

należy stosować jednakowo do wszystkich państw członkowskich w celu 

zagwarantowania równego traktowania; 

7. w związku z tym odnosi się przychylnie do ramowych przepisów UE dotyczących 

wzmocnienia praworządności przyjętych przez Komisję w dniu 11 marca 2014 r. oraz do 

decyzji Rady do Spraw Ogólnych z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

stałego dialogu między państwami członkowskimi w Radzie na temat stanu 

praworządności w UE, ponieważ oba mechanizmy powinny być stosowane przed 

wszczęciem postępowania na mocy art. 7 TUE, a ponadto wzywa Komisję i Radę do 

regularnego informowania Parlamentu; 

8. zarazem zwraca uwagę na poważne przeszkody związane ze sposobem jego stosowania, 

szczególnie na fakt, że formalne stwierdzenie poważnego i stałego naruszenia 

podstawowych wartości Unii w jednym z państw członkowskich zgodnie z art. 7 ust. 2 

TUE wymaga osiągnięcia jednomyślności w Radzie; 

9. wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do utworzenia dodatkowego mechanizmu 

skutecznej kontroli nad przestrzeganiem praw podstawowych i praworządności w 

państwach członkowskich; uważa, że bez uszczerbku dla już istniejących mechanizmów 

dotyczących poważnych i stałych naruszeń ta alternatywna propozycja powinna: 

 a)  zmienić mandat Agencji Praw Podstawowych UE tak, aby jego zakres obejmował 

nadzór nad sytuacją w dziedzinie praw podstawowych i praworządności w każdym 

państwie członkowskim zarówno w ramach stosowania prawa Unii Europejskiej, jak i 

poza tymi ramami, tak aby umożliwić podawanie do publicznej wiadomości 

informacji o naruszeniu praw podstawowych przez państwo członkowskie; 

 b)  umożliwić Komisji wszczynanie – na podstawie wniosków zawartych w 

sprawozdaniach sporządzanych przez Agencję Praw Podstawowych – postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z 

naruszeniami na podstawie art. 2 TUE w celu skutecznego zapewnienia wysokiego 

poziomu ochrony praw podstawowych w państwach członkowskich; 

10. podkreśla znaczenie współpracy między instytucjami UE i parlamentami krajowymi, a 

także między takimi organami a Radą Europy i innymi organizacjami; zaznacza, że 

ochrona praw mniejszości stanowi podstawową zasadę demokracji, i z ubolewaniem 

przyjmuje wszelkie formy dyskryminacji mniejszości oraz osób i społeczności 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, do których odnosi się art. 2 TUE, oraz 

odnotowuje decyzję Rady w sprawie monitorowania stanu praw człowieka w Unii 

Europejskiej; 

11. przypomina o kluczowym znaczeniu terminowej i prawidłowej transpozycji i wdrożenia 
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prawa UE, zwłaszcza gdy ma ona wpływ na prawa podstawowe i ich rozwój; 

12. zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia w UE przejrzystości instytucjonalnej, 

demokratycznej rozliczalności oraz otwartości oraz apeluje do właściwych instytucji UE i 

wszystkich państw członkowskich o: 

 – nasilenie działań mających na celu szybki przegląd rozporządzenia (WE) nr 

1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji, w celu zapewnienia jak największej przejrzystości 

oraz uproszczonych procedur w zakresie publicznego dostępu do informacji i 

dokumentów; w związku z tym wzywa Komisję do ponownego podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej europejskiego aktu w sprawie dostępności w formie 

instrumentu horyzontalnego, który będzie w stanie wspomóc rozwój ochrony osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnić spójność wszystkich strategii politycznych UE w 

tym zakresie; 

 – zaproponowanie przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej (rozporządzenie (UE) nr 211/2011) podczas bieżącej kadencji, aby 

poprawić jego funkcjonowanie poprzez wprowadzenie zmian mających na celu 

usunięcie wszelkich barier administracyjnych, organizacyjnych i finansowych, z 

powodu których nie wszyscy obywatele europejscy mogą w pełni korzystać z 

możliwości wywierania demokratycznego wpływu za pośrednictwem europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej zgodnie z traktatami; wzywa też Komisję, aby zawarła w 

swoim wniosku niezbędne przepisy pozwalające uniknąć sytuacji, w której niektóre 

grupy obywateli, np. obywatele niewidomi lub obywatele mieszkający za granicą, 

byliby pozbawieni możliwości korzystania z prawa do popierania inicjatyw 

obywatelskich, gdyż takie wykluczenie stanowi ograniczenie równości i 

zaangażowania obywateli; 

 – zaproponowanie przeglądu dyrektywy 93/109/WE ustanawiającej szczegółowe 

warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie 

członkowskim, którego nie są obywatelami, aby pomóc obywatelom UE 

zamieszkałym w państwie innym niż własne w udziale w wyborach europejskich w 

kraju zamieszkania; wzywa państwa członkowskie, aby umożliwiły głosowanie w 

wyborach europejskich wszystkim swoim obywatelom, w tym obywatelom 

mieszkającym poza UE, w szczególności poprzez zorganizowanie w odpowiednim 

czasie kampanii informacyjnej; 

 – zwraca uwagę, że rosnąca grupa ludności jest zupełnie pozbawiona praw w wyborach 

krajowych, ponieważ nie może głosować ani w kraju pochodzenia, ani w kraju 

zamieszkania; 
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