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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. podkreśla, że art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych stanowi, iż państwa członkowskie 
muszą szanować prawa, przestrzegać zasad i popierać ich stosowanie; ubolewa, że 
według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) niektóre państwa 
członkowskie wydają się nie podejmować wystarczających wysiłków w celu 
propagowania wiedzy na temat postanowień Karty lub ich wdrażania; 

2. wzywa państwa członkowskie do inicjowania opartych na dowodach inicjatyw i 
strategii politycznych mających na celu propagowanie wiedzy na temat Karty i jej 
wdrażanie na szczeblu krajowym; wzywa państwa członkowskie, aby stosowały 
kontrolę na podstawie art. 51 w celu ustalenia na wczesnym etapie, czy dana sprawa 
sądowa lub dane dossier ustawodawcze budzi wątpliwości w odniesieniu do Karty; 
uważa, że podręcznik FRA dotyczący zakresu stosowania Karty mógłby posłużyć za 
inspirację w tym względzie; 

3. zdecydowanie popiera szybkie wznowienie negocjacji w sprawie przystąpienia Unii 
Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka, w następstwie opinii nr 2/13 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.1; ponownie 
podkreśla, jak ważne jest przyspieszenie procesu akcesyjnego, aby wzmocnić ochronę 
praw podstawowych w Unii oraz pozycję Unii w dyskusjach nad praworządnością, a 
także przypomina, że należy stale informować Parlament zgodnie z art. 218 ust. 10 
TFUE;

4. podkreśla, że niezawisłe sądownictwo jest podstawą praworządności i prawa do 
skutecznej ochrony prawnej2; zaleca odejście od aktualnego podejścia, które zakłada 
poruszanie kwestii dotyczących praworządności w poszczególnych krajach w sposób 
doraźny, oraz wzywa do opracowania kryteriów i ocen kontekstowych, które 
ułatwiałyby państwom członkowskim rozpoznawanie i rozwiązywanie wszelkich 
ewentualnych problemów w zakresie praworządności w sposób regularny i 
porównawczy;

5. przypomina, że podczas zbliżającej się konferencji w sprawie przyszłości Europy 
można by określić wstępnie zdefiniowane, ale niewyczerpujące priorytety polityczne, 
takie jak wartości europejskie oraz podstawowe prawa i wolności3;;

6. przyznaje, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wpłynie na 
prawa obywateli, o których mowa w części drugiej TFUE i w tytule V Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że wspólny nadzór Parlamentu Europejskiego i Parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa nad wdrażaniem i stosowaniem umowy o wystąpieniu byłby 

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 Karty.
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy. Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0010, ust. 
7.
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korzystny, i z zadowoleniem przyjąłby wiadomość o utworzeniu wspólnej struktury w 
tym celu4.

4 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i monitorowania 
przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o wystąpieniu. Teksty przyjęte, 
P9_TA(2020)0006, ust. 22.


