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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 44 
i 51,

– uwzględniając badanie zatytułowane „The interpretation of Article 51 of the EU Charter 
of Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures” [Wykładnia art. 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: 
dylemat węższego lub szerszego stosowania Karty do środków krajowych], 
opublikowane w lutym 2016 r. przez Departament Tematyczny C Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Wewnętrznej;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia 
unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych1, 
w szczególności jej ust. 20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej2, w szczególności 
jej ust. 45,

A. mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) uznaje prawa, wolności i 
zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 
2000 r., w brzmieniu dostosowanym dnia 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która ma 
taką samą moc prawną jak Traktaty;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 51 Karty jej postanowienia obowiązują między 
innymi instytucje, organy, urzędy i agencje Unii; mając na uwadze, że zgodnie z art. 51 
ust. 1 postanowienia Karty mają zastosowanie do państw członkowskich „wyłącznie w 
zakresie, w jakim stosują one prawo Unii”;

C. mając na uwadze, że art. 51 ust. 1 stanowi również, że instytucje i organy Unii 
„popierają […] stosowanie” Karty; mając na uwadze, że Karta nie jest jedynie zbiorem 
zakazów, lecz że powinna być również postrzegana jako narzędzie do podejmowania 
środków zapewniających skuteczne wypełnianie jej postanowień;

D. mając na uwadze, że art. 6 TUE podkreśla również, że prawa podstawowe, 
zagwarantowane w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, muszą stanowić 
część prawa Unii jako zasady ogólne prawa;

E. mając na uwadze, że art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
odnosi się do podstawowych praw socjalnych, w tym praw wskazanych w Europejskiej 
karcie społecznej;

                                               
1 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162.
2 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 201.
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F. mając na uwadze, że w badaniu z listopada 2017 r. dotyczącym stosowania Karty praw 
podstawowych w ramach instytucjonalnych UE1 stwierdza się między innymi znaczenie 
Karty dla działań Komisji realizowanych na mocy Traktatu ustanawiającego Europejski 
Mechanizm Stabilności (Porozumienie ustanawiające EMS) oraz w kontekście 
europejskiego semestru; mając na uwadze, że w zarządzaniu gospodarczym Unii 
niewiele uwagi poświęca się prawom socjalnym określonym w Karcie; mając na 
uwadze, że prawa te muszą zostać uznane za rzeczywiste prawa podstawowe;

G. mając na uwadze, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w swoich 
opiniach zatytułowanych „Poprawa dostępu do środków prawnych w obszarze biznesu i 
praw człowieka na szczeblu UE” oraz „Wyzwania i możliwości w zakresie 
wprowadzania w życie Karty praw podstawowych”2 sformułowała szereg zaleceń 
dotyczących skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych3;

1. stwierdza, że Karta praw podstawowych musi być stosowana z pełnym poszanowaniem 
europejskiej konwencji praw człowieka, a jednocześnie uznaje znaczenie Europejskiej 
karty społecznej i europejskiego filaru praw socjalnych i wzywa Komisję do 
przyspieszenia procedury przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka 
oraz do nadania większej wagi badaniu możliwości przystąpienia UE do Europejskiej 
karty społecznej,

2. wzywa Komisję do wyjaśnienia zakresu art. 51 Karty praw podstawowych, ponieważ 
różne wykładnie przyczyniają się do nieporozumień i powodują, że stosowanie Karty 
jest niejasne i niezadowalające4;

3. wzywa Komisję do zapewnienia państwom członkowskim wskazówek co do tego, w 
jaki sposób prawa podstawowe powinny być brane pod uwagę przy wdrażaniu prawa 
Unii;

4. podkreśla, że art. 51 ust. 1 Karty wzywa do promowania praw i zasad określonych w 
tym artykule oraz wskazuje na związek między wartościami Unii a Kartą, a także z 
kryteriami kopenhaskimi dotyczącymi przystąpienia państw trzecich do Unii; ubolewa, 
że jak dotąd UE nie dysponuje kompleksowym mechanizmem ochrony demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, zgodnie z zaleceniem Parlamentu zawartym w 
jego rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r.5, który umożliwiałby systematyczne 
monitorowanie rozwoju sytuacji w instytucjach i organach UE oraz w państwach 
członkowskich domagających się podjęcia działań w celu ochrony i przestrzegania 
praw, wolności i zasad zapisanych w Karcie; sugeruje w szczególności, aby warunki 
dotyczące praw podstawowych określone w kryteriach kopenhaskich nie były 
wykorzystywane wyłącznie jednorazowo jako warunki wstępne przystąpienia, ale by 

                                               
1 „The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework” [Wdrożenie 
Karty praw podstawowych w ramach instytucjonalnych UE], Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny C – Prawa obywatelskie i sprawy konstytucyjne, listopad 2017 
r.
2 Opinia FRA – 1/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
3 Opinia FRA – 4/2018 z dnia 24 września 2018 r.
4 Zob. na przykład pkt 2.3 opinii FRA 4/2018 z dnia 24 września 2018 r.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0456.
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państwa członkowskie poddawały się okresowej ocenie w odniesieniu do tych praw;

5. z niepokojem zauważa, że Karta praw podstawowych ma w państwach członkowskich 
zastosowanie wyłącznie przy wdrażaniu prawa UE i zachęca poszczególne instytucje 
UE do rozważenia rozszerzenia zakresu stosowania Karty w ramach następnego 
przeglądu Traktatu;

6. wzywa Komisję, pozostałe instytucje UE oraz rządy krajowe i regionalne do 
regularnego konsultowania się z Agencją Praw Podstawowych w przypadkach 
dotyczących praw podstawowych; wzywa ponadto do wprowadzenia w ramach 
europejskiego semestru obowiązkowej oceny i obowiązkowego przeglądu 
przestrzegania postanowień Karty przez państwa członkowskie;

7. wyraża zaniepokojenie z powodu braku systematycznych ocen skutków dotyczących 
praw podstawowych poprzedzających przyjęcie wniosków ustawodawczych przez 
Komisję, oraz wzywa Komisję, Radę i Parlament do przeprowadzania niezależnych i 
kompleksowych kontroli zgodności oraz ocen skutków dotyczących praw 
podstawowych w odniesieniu do każdego wniosku ustawodawczego, a tym samym do 
uwzględniania praw podstawowych we wszystkich odpowiednich obszarach polityki;

8. wzywa Komisję, Radę i Parlament do zapewnienia systematycznych form konsultacji z 
organami i instytucjami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie praw człowieka 
ogólnie, a w szczególności w odniesieniu do Karty praw podstawowych; wskazuje w 
tym względzie na Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz odpowiednie 
organy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych;

9. przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł1, że Komisja musi w pełni 
przestrzegać postanowień Karty również w zadaniach powierzonych jej na mocy 
Porozumienia ustanawiającego EMS, w szczególności w odniesieniu do podpisywania 
protokołów ustaleń, i że to samo dotyczy zaleceń dla poszczególnych krajów w 
kontekście europejskiego semestru; wzywa Komisję do regularnego włączania oceny 
skutków dotyczącej praw podstawowych do zarządzania polityką społeczną i 
gospodarczą na szczeblu UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z 
postanowieniami Karty dotyczącymi kwestii społecznych;

10. zwraca uwagę, że luki w transpozycji i prawidłowym wdrażaniu prawa Unii w 
państwach członkowskich mogą mieć realny wpływ na korzystanie z praw 
podstawowych UE; w tym kontekście przypomina o roli Komisji jako strażniczki 
Traktatów i o tym, że zatem to ostatecznie – jeśli nie przede wszystkim – na niej 
spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania praw podstawowych, w 
razie potrzeby w drodze postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; w związku z tym apeluje o bardziej zdecydowane przewodzenie 
działaniom na rzecz odpowiedniego wdrożenia prawodawstwa UE, szczególnie w 
zakresie prawa do ochrony środowiska zapisanego w art. 37 Karty, przez bardziej 
sumienne, zdeterminowane i wnikliwe postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; przypomina znaczenie szybkiego 
wprowadzenia i odpowiedniego wdrożenia filaru „dostęp do wymiaru sprawiedliwości” 

                                               
1 Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 20 września 2016 r., Ledra Advertising Ltd i inni przeciwko Komisji 
Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC), ECLI:EU:C:2016:701.
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w ramach konwencji z Aarhus;

11. podkreśla, że stosowanie Karty obejmuje również agencje UE; stwierdza w związku z 
tym, że za każdym razem, gdy przepisy lub decyzje ustanawiające agencje są 
opracowywane lub zmieniane, należy uwzględnić odniesienie do konieczności 
przestrzegania przez agencje, w ramach ich stosownych mandatów, Karty i prawa 
międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka; wzywa wszystkie agencje do 
przyjęcia strategii dotyczącej praw podstawowych, uwzględniającej kodeks 
postępowania ich pracowników oraz niezależny mechanizm do wykrywania i zgłaszania 
przypadków naruszenia praw podstawowych; zachęca w szczególności Frontex i 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) do pełnego przestrzegania 
Karty, nie tylko w ramach ich ogólnych strategii politycznych, ale także w codziennych 
działaniach straży granicznej i przybrzeżnej oraz urzędników zajmujących się 
kwestiami dotyczącymi azylu, oddelegowanych do pracy w tych agencjach;

12. wzywa do bezzwłocznego przyjęcia horyzontalnej unijnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej1 dającej dodatkową gwarancję praw podstawowych w Unii 
Europejskiej w wyniku przyjęcia konkretnego unijnego prawodawstwa, co pozwoli 
uniknąć kolizji prawa, z jaką mamy do czynienia obecnie w związku z art. 51;

13. przypomina o znaczeniu zasady pomocniczości i jednocześnie zachęca państwa 
członkowskie do pełnego stosowania Karty zgodnie z europejską konwencją praw 
człowieka oraz do wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, 
Unią i jej agencjami; przypomina i zachęca, aby sądy krajowe uznawały wartość Karty 
oraz dokonywały wykładni pozytywnej Karty i stosowały postanowienia Karty;

14. podkreśla, że Karta jest prawdopodobnie głównym narzędziem obrony, promowania i 
osiągania wartości Unii poprzez jej wdrażanie w określonych obszarach polityki i 
działalności politycznej; podkreśla, że kluczową sprawą jest zachowanie tych wartości 
przez UE zarówno w polityce zewnętrznej, jak i w sprawach wewnętrznych, przez 
rozszerzanie zakresu stosowania Karty wśród obywateli i rezydentów UE oraz przy 
przyjmowaniu uchodźców i migrantów;

15. podkreśla, że wszystkie unijne instytucje, agencje i organy, w tym Frontex, oraz 
państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegać postanowień Karty praw 
podstawowych;

16. przypomina, że zarówno Traktaty, jak i Karta praw podstawowych zawierają 
odniesienie do ochrony mniejszości narodowych i do dyskryminacji ze względu na 
język; apeluje o podjęcie konkretnych kroków administracyjnych w instytucjach UE, 
aby zachęcić rządy krajowe do znalezienia zrównoważonych rozwiązań i do 
propagowania kultury różnorodności językowej w ich państwach członkowskich, 
wykraczającej poza języki urzędowe UE; 

17. zachęca do utworzenia i promowania krajowych instytucji praw człowieka, które będą 
przyczyniać się do zapewnienia poszanowania praw podstawowych przy 

                                               
1 Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 
(COM/2008/0426)
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opracowywaniu i wdrażaniu polityki i przepisów, a także zapewniają wsparcie osobom 
w konkretnych przypadkach;

18. stwierdza, że nadal istnieją luki w dostępie do środków odwoławczych dla 
pochodzących z państw trzecich ofiar naruszeń praw podstawowych związanych z 
działalnością przedsiębiorstw i wzywa, aby w umowach zewnętrznych UE, w 
szczególności w umowach handlowych i inwestycyjnych, stosowane były dostępne, 
tanie i nieskomplikowane biurokratycznie mechanizmy umożliwiające ofiarom 
rozwiązanie kwestii takich nadużyć, w przypadku gdy dana spółka ma siedzibę w UE;

19. podkreśla, że prawa obywateli Unii zostały wzmocnione przez europejską inicjatywę 
obywatelską, wdrożoną w 2012 r. na mocy traktatu lizbońskiego, która daje 
obywatelom UE prawo do zwracania się do Komisji o zaproponowanie nowych 
przepisów UE; zauważa, że do tej pory podjęto cztery udane inicjatywy, z których trzy 
doprowadziły do powstania nowych przepisów;

20. wzywa Komisję do regularnego przeprowadzania oceny wpływu na prawa człowieka 
przed zawarciem umów zewnętrznych, w szczególności umów handlowych;

21. podkreśla znaczenie ustanowienia zasad niezbędnych dla ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności i praw podstawowych 
w państwach członkowskich; popiera wprowadzenie mocnych i spójnych klauzul 
dotyczących praw podstawowych w tekstach normatywnych projektów rozporządzeń 
ustanawiających fundusze UE.

22. potępia bezprecedensową i odosobnioną decyzję Polski, aby odmówić przyjęcia 
konkluzji Rady w sprawie zastosowania Karty praw podstawowych, co miało miejsce 
podczas posiedzenia ministrów sprawiedliwości w dniu 11 października 2018 r. w 
Luksemburgu;

23. przypomina o porozumieniu politycznym między głównymi instytucjami UE a 
państwami członkowskimi w sprawie przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw 
człowieka; uważa, że zakończenie tego procesu byłoby równoznaczne z 
wprowadzeniem dalszych zabezpieczeń praw podstawowych obywateli i rezydentów 
Unii; zwraca się o podjęcie niezbędnych kroków w celu usunięcia barier prawnych 
uniemożliwiających zakończenie procesu akcesyjnego. 
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