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WSKAZÓWKI
Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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

B. 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;

C. uwzględniając wysłuchanie pt. „Broadening the scope of the EU Charter on Fundamental 
Rights (Article 51)?” [Rozszerzenie zakresu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
(Artykuł 51)?], zorganizowane przez Komisję Petycji w dniu 23 lutego 2016 r.;

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

E. 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,

1. potwierdza, że podstawowe prawo do wnoszenia petycji, zapisane w art. 44 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz w art. 20 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), jest jednym z filarów obywatelstwa europejskiego i kluczowym 
elementem demokracji uczestniczącej, a jego celem jest przybliżenie obywateli do UE w 
drodze otwartej, demokratycznej, włączającej i przejrzystej procedury;

2. przypomina, że coraz większa liczba petycji kierowanych do Parlamentu po wejściu w 
życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w grudniu 2009 r. powołuje się na ten 
akt jako podstawę prawną w przypadku zarzutów naruszenia praw podstawowych; 
zauważa, że petycje te mogą stanowić dowód poważnego strukturalnego braku podejścia 
opartego na prawach podstawowych przy opracowywaniu prawodawstwa i kształtowaniu 
polityki zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym oraz podczas wdrażania przepisów 
w państwach członkowskich; uważa, że zacieśnienie współpracy między Komisją Petycji 
a Agencją Praw Podstawowych (FRA) może być korzystne dla obywateli UE, szczególnie 
przy rozpatrywaniu petycji, ponieważ FRA mogłaby bezpośrednio reagować na obawy 
składających petycje dotyczące możliwych naruszeń praw podstawowych;

3. zauważa, że w kontekście Karty ważną rolę w zagwarantowaniu poszanowania praw 
podstawowych odgrywa też Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, nie tylko w 
kontekście samego art. 41 określającego prawo do dobrej administracji, ale również biorąc 

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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pod uwagę, że taka dobra administracja jest fundamentem zabezpieczenia innych praw 
podstawowych; przypomina wzorową pracę rzecznik podczas bieżącej kadencji 
Parlamentu między innymi w obszarze przejrzystości i wolności informacji, a także jej 
sprawozdanie specjalne w sprawie Fronteksu1, w szczególności w odniesieniu do prawa 
do wnoszenia skarg przysługującego osobom ubiegającym się o azyl i migrantom;

4. zauważa, że obywatele i rezydenci UE postrzegają wejście w życie Karty jako jeden z 
głównych sposobów, w jaki członkostwo w Unii przynosi wartość dodaną; wyraża 
przekonanie, że reforma Unii w celu zwiększenia  jej legitymacji i wartości w oczach 
obywateli i rezydentów może się powieść głównie dzięki rozszerzeniu zakresu ochrony 
praw podstawowych zapisanych w Karcie; podkreśla, że Karta praw podstawowych ma 
potencjał zaradzenia deficytowi demokratycznemu i można ją uznać za podstawę 
opracowania solidnej polityki społecznej, która eliminuje nierówności społeczno-
gospodarcze i umożliwia pełnoprawną Unię narodów;

5. wyraża zaniepokojenie, że Karta praw podstawowych ma zastosowanie w państwach 
członkowskich wyłącznie przy wykonywaniu prawa UE; przypomina, że wielu obywateli 
i rezydentów uważa jej stosowanie za niejasne i niezadowalające; podkreśla jednak, że 
Karta jest podstawowym źródłem prawa UE nie tylko dla instytucji, lecz również dla 
państw członkowskich; przypomina, że w celu zapewnienia skutecznego korzystania z 
praw podstawowych państwa członkowskie muszą też egzekwować postanowienia Karty 
oraz że jej ograniczone zastosowanie nie daje im swobody naruszania praw określonych w 
Karcie;

6. uważa, że duża liczba źródeł ochrony praw podstawowych (krajowych, unijnych i 
międzynarodowych) oraz złożoność ich interakcji nie może osłabiać samej ochrony; 
podkreśla, że bardziej rygorystyczna wykładnia i ściślejsze stosowanie Karty praw 
podstawowych wystarczyłyby do zapewnienia ochrony i propagowania praw 
podstawowych w całej Unii; uważa, że ta szersza wykładnia musi być zgodna z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w dziedzinie praw człowieka, ponieważ 
wynikają one ze spoczywającego na Unii obowiązku poszanowania międzynarodowego 
prawa zwyczajowego i ogólnych zasad prawa międzynarodowego publicznego;

7. uważa, że oczekiwania większości składających petycje dotyczące praw przysługujących 
im na mocy Karty są wysokie i znacznie wykraczają poza obecny zakres ich stosowania; 
podkreśla, że nadmiernie wąska lub niespójna wykładnia art. 51 oddala obywateli od UE; 
zachęca instytucje UE i państwa członkowskie do poprawy stosowania Karty w wyniku 
rozszerzenia jej zakresu zastosowania oraz wzywa Komisję do podjęcia działań 
gwarantujących, że wykładnia zakresu art. 51 będzie jak najbardziej spójna i szeroka, aby 
zapewnić uniwersalne i jednolite zastosowanie Karty w całej Unii i w odniesieniu do 
wszystkich obywateli; jest zdania, że powszechne stosowanie Karty jest warunkiem 
propagowania i konsolidacji obywatelstwa europejskiego oraz wzmocnienia uczestnictwa 
demokratycznego w UE; 

8. przyjmuje z zadowoleniem wysiłki Komisji w dziedzinie zwalczania dyskryminacji 
kobiet; przypomina, że art. 23 Karty stanowi, iż „[n]ależy zapewnić równość kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i 

1 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 
dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Fronteksu.
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wynagrodzenia”; zwraca uwagę, że zasada równości nie wyklucza utrzymania lub 
podejmowania środków zapewniających szczególne korzyści osobom płci niedostatecznie 
reprezentowanej;

9. uważa za konieczne podjęcie przez Unię zdecydowanych kroków, aby w uzupełnieniu 
ogólnych gwarancji wolności, równości i praw politycznych rozwijać w szczególności 
własne zaangażowanie w zagwarantowanie możliwości korzystania z praw społecznych 
określonych w Karcie; uważa, że w ten sposób obecne gwarancje praw obywatelskich i 
politycznych zostaną w końcu skorelowane ze wzmocnionymi prawami gospodarczymi, 
społecznymi i kulturalnymi, dzięki czemu Unia będzie działać zgodnie z zasadami 
uniwersalności, niezbywalności, niepodzielności, współzależności i wzajemnego 
powiązania praw człowieka; wyraża życzenie, aby zrównać Europejską kartę społeczną z 
Traktatami podobnie jak Kartę praw podstawowych;

10. nalega, aby art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 472/2013 w sprawie wzmocnienia 
nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do 
strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich 
stabilności finansowej1, który stanowi, że działania zmierzające do konsolidacji 
budżetowej wymagane po dostosowaniach makroekonomicznych muszą uwzględniać 
„potrzebę zapewnienia wystarczających środków na podstawowe obszary polityki, takie 
jak edukacja i opieka zdrowotna”, interpretować zgodnie z wymogami postanowień Karty 
regulujących kwestie społeczne oraz z zasadami Europejskiej karty społecznej;

11. wzywa do opracowania i wdrożenia kodeksu postępowania mającego zastosowanie do 
wszystkich pracowników zgodnie z Kartą praw podstawowych; wzywa do ustanowienia 
mechanizmów służących zapewnieniu zgodności, które zagwarantują wykrywanie, 
zgłaszanie i rozpatrywanie wszelkich niezgodności w odpowiednim czasie; uważa, że 
prawo domniemanych ofiar i sygnalistów do ochrony ich danych osobowych należy uznać 
za niezbywalne w całym procesie; apeluje o organizowanie szkoleń dla personelu z myślą 
o wyeliminowaniu dyskryminacji i nawoływania do nienawiści ze względu na płeć, 
orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy jakikolwiek inny status;

12. wzywa Radę do ostatecznego przyjęcia horyzontalnej dyrektywy UE w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji, która zagwarantowałaby zasadę niedyskryminacji 
zapisaną w Karcie; ubolewa nad faktem, że jest ona tak długo zablokowana, ponieważ jej 
przyjęcie pozwoliłoby na dalsze zagwarantowanie konkretnych praw podstawowych w 
Unii, ominięcie obecnej kolizji prawa w związku z art. 51 dzięki przyjęciu szczegółowych 
przepisów UE, które zostaną transponowane do prawa państw członkowskich, oraz na 
dostosowanie się do zobowiązań podjętych przez Unię w związku z przystąpieniem do 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

13. zauważa, że zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie skuteczności ochrony 
przysługującej obywatelom i rezydentom UE w ramach obecnego systemu dzięki 
rozszerzeniu zastosowania Karty, w szczególności w obszarze praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, jak również w odniesieniu do swobód obywatelskich, 
dyskryminacji i udziału demokratycznego; wzywa zatem Komisję, by zapewniła 
dołączanie niezależnej, partycypacyjnej i przejrzystej oceny skutków dotyczącej praw 
podstawowych do wszystkich nowych wnioskach ustawodawczych w celu uwzględniania 

1 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.
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tych praw i ich skutecznej ochrony we wszystkich odpowiednich obszarach polityki; 
proponuje dalszy rozwój i stosowanie koncepcji „praw podstawowych na etapie 
projektowania”, która propagowałaby uwzględnianie najwyższych norm w zakresie praw 
podstawowych w całym procesie kształtowania polityki od najwcześniejszych etapów; 
podkreśla, że istnienie, a jednocześnie brak stosowania artykułu, jak ma to miejsce w 
przypadku art. 9 TFUE w odniesieniu do wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony 
socjalnej, nie wzmacnia demokratycznego charakteru UE i jej państw członkowskich, a 
wręcz przeciwnie, tylko go dyskredytuje;

14. podkreśla znaczenie FRA w strukturach instytucjonalnych; ubolewa nad tym, że praca 
agencji nie jest włączana do oceny zgodności działań instytucjonalnych z prawami 
podstawowymi ani w regularny sposób do ekspertyz w sprawie dossier ustawodawczych 
mających znaczenie z punktu widzenia wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji Unii; 
ponownie podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma wykorzystywanie niezależnej i 
bezstronnej wiedzy fachowej do systematycznego przygotowywania kontroli zgodności 
we wszystkich sektorach działalności instytucji UE; uważa w związku z tym, że można by 
usystematyzować i usprawnić współpracę odpowiednich agencji (Europejskiego Instytutu 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz FRA) z instytucjami ustawodawczymi oraz 
instytucjami posiadającymi kompetencje operacyjne w tej dziedzinie, aby zwiększyć jej 
znaczenie; zwraca uwagę na opracowane przez FRA interaktywne narzędzie internetowe 
CLARITY, które ma ułatwić określanie najwłaściwszego organu spoza wymiaru 
sprawiedliwości dysponującego kompetencjami w zakresie praw człowieka w 
konkretnych kwestiach związanych z prawami podstawowymi;

15. jest głęboko przekonany, że choć zaproponowana przez Komisję strategia skutecznego 
wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez Unię Europejską stanowi dobry 
pierwszy krok po wejściu Karty w życie,  należy ją jednak pilnie zaktualizować; z 
zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdania Komisji w sprawie stosowania Karty oraz 
wzywa do przeglądu strategii opracowanej w 2010 r. w celu odzwierciedlenia nowych 
wyzwań i realiów, w których obliczu stoją instytucje, zwłaszcza w następstwie brexitu; 

16. podkreśla, że wszystkie instytucje, agencje i organy UE, w tym Frontex, jak również 
państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegać postanowień Karty praw 
podstawowych;

17. przypomina, że zarówno Traktaty, jak i Karta praw podstawowych UE 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 propagowania w 
państwach członkowskich kultury różnorodności językowej, wykraczającej poza języki 
urzędowe UE;

18. zauważa, że same państwa członkowskie mogą wdrożyć postanowienia Karty do swojego 
ustawodawstwa i mają moralny obowiązek, by to uczynić, nawet jeżeli nie dokonują 
bezpośredniej transpozycji prawa UE; ubolewa nad pogarszającym się stanem wolności 
mediów w kilku państwach członkowskich; wzywa państwa członkowskie do 
poszanowania wolności i pluralizmu mediów, a Komisję do podjęcia odpowiednich 
działań w celu ich monitorowania i egzekwowania; zachęca do utworzenia i promowania 
krajowych instytucji praw człowieka, które będą przyczyniać się do zapewnienia 
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poszanowania praw podstawowych w procesach kształtowania i realizowania polityki 
oraz pomagać indywidualnym osobom w konkretnych przypadkach; uważa, że arbitralne 
lub nadmierne stosowanie przemocy przez policję lub inne siły bezpieczeństwa państw 
członkowskich w stosunku do pokojowych zgromadzeń jest sprzeczne z postanowieniami 
Karty;

19. wzywa Komisję, by stosowała odważniejsze podejście do monitorowania środków 
przyjmowanych przez organy krajowe w celu wdrażania prawa UE, jeżeli obejmują 
kwestie dotyczące Karty praw podstawowych, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 
prawa te niekoniecznie są zagwarantowane w całej UE;

20. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do 
opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z 
niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, ponieważ 
stanowi to ważny krok w kontekście art. 26 Karty dotyczącego integracji osób 
niepełnosprawnych;

21. przyjmuje do wiadomości petycję nr 0657/2016 i podkreśla kluczowe znaczenie 
poszanowania art. 10 Karty dotyczącego wolności myśli, sumienia i religii we wszystkich 
państwach członkowskich oraz we wszystkich instancjach i instytucjach w sferze 
publicznej, a szczególnie w dziedzinie edukacji;

22. wzywa Komisję, pozostałe instytucje UE oraz organy państw członkowskich do 
regularnego i bezpośredniego konsultowania się z FRA w sprawach dotyczących praw 
podstawowych; wzywa ponadto, by w uzupełnieniu strategii politycznych państw 
członkowskich wprowadzić w ramach europejskiego zarządzania gospodarczego 
obowiązkową ocenę i przegląd obowiązującego prawodawstwa ramowego, aby 
zagwarantować jego zgodność z Kartą, w szczególności jej postanowieniami dotyczącymi 
kwestii społecznych; proponuje opracowanie tablicy wyników w zakresie praw 
podstawowych, aby monitorować poszanowanie praw podstawowych w państwach 
członkowskich;

23. uważa, że wprowadzanie w życie Karty w istotny sposób pomija jej aspekty wewnętrzne, 
szczególnie gdy państwa członkowskie wykonują kompetencje Unii; apeluje do Komisji, 
aby pilniej baczyła na pełne i spójne wdrażanie Karty przez państwa członkowskie; 
wzywa Komisję, by opracowała zintegrowane podejście do monitorowania przestrzegania 
art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 258–260 TFUE, co pozwoliłoby na 
terminowe zgłaszanie naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności, reagowania na 
nie oraz zapobieganie takim naruszeniom; przypomina obietnicę złożoną przez poprzednią 
Komisję, że stworzy nowe narzędzie, które będzie uzupełnieniem art. 7 TUE stosowanego 
jako „środek ostateczny” i które pod względem sankcji będzie wykraczało poza obecne 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby 
umożliwić reagowanie na oczywiste naruszenia praw podstawowych określonych w 
Karcie, szczególnie w sprawach z udziałem rządów państw członkowskich;

24. zdecydowanie nie zgadza się z Komisją, która opowiada się za restrykcyjną wykładnią art. 
51 ust. 1 Karty przy ocenie szeregu petycji składanych do Parlamentu, oraz podkreśla 
stanowczo, że instytucje UE muszą przestrzegać Karty we wszystkich okolicznościach i 
bez względu na odgrywaną rolę;
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25. podkreśla, że należy zapewnić poszanowanie Karty, a zwłaszcza jej postanowień 
dotyczących kwestii społecznych, oraz przestrzeganie jej na wszystkich etapach 
europejskiego semestru, w tym w ramach rocznej analizy wzrostu gospodarczego, a 
jednocześnie należy zaktualizować wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu; wzywa, by 
monitorować opracowywanie wskaźników społecznych i uwzględniać je w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów w ramach zintegrowanego podejścia;

26. podkreśla, że polityka oszczędności przyjęta na szczeblu UE i przez państwa 
członkowskie spowodowała ogromny wzrost nierówności społeczno-gospodarczych, 
przez co obywatele nie mogą w pełny i konkretny sposób korzystać z przysługujących im 
praw podstawowych;

27. przywołuje porozumienie polityczne między głównymi instytucjami UE i państwami 
członkowskimi w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej konwencji praw człowieka; 
podkreśla, że przystąpienie to jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 6 ust. 2 
TUE; uważa, że zakończenie tego procesu byłoby równoznaczne z wprowadzeniem 
dalszych zabezpieczeń praw podstawowych obywateli i rezydentów Unii oraz 
zapewniłoby spójne ramy ochrony praw człowieka w całej Europie; wzywa Komisję do 
podjęcia niezbędnych kroków w celu ostatecznego usunięcia barier prawnych 
uniemożliwiających zakończenie procesu przystąpienia i w razie potrzeby do 
sporządzenia projektu nowego porozumienia w sprawie przystąpienia, które usunie 
nieprawidłowości wskazane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii 
nr 2/13;

28. zwraca się do poszczególnych instytucji UE o rozważenie rozszerzenia zakresu 
zastosowania Karty, włącznie ze skreśleniem art. 51, w ramach kolejnego przeglądu 
Traktatu;

29. wyraża niezadowolenie z wykładni art. 51 i 52, które wprowadzają sztuczne sprzeczności 
między prawami a zasadami, zwłaszcza prawami obywatelskimi i prawami politycznymi a 
zasadami społecznymi i gospodarczymi; nawiązuje do stanowiska FRA przedstawionego 
w sprawozdaniu w sprawie praw podstawowych za rok 2017, iż Karta „w wyjątkowy 
sposób łączy w jednym dokumencie prawa obywatelskie, polityczne, społeczne i 
gospodarcze, nadając im równy status”: uważa, że w prawie UE i w porządkach 
konstytucyjnych państw członkowskich istnieje znaczący niedostatek praw społecznych i 
gospodarczych, które należy zdecydowanie wzmocnić, nadając 20 zasadom Europejskiej 
karty społecznej moc prawnie wiążącą dla wszystkich instytucji i wszystkich państw 
członkowskich.
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