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WSKAZÓWKI

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

Nowy traktat – długo oczekiwane rozwiązanie problemu prawnej i instytucjonalnej 
schizofrenii w polityce związanej z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości...

1. przychylnie odnosi się do następujących udoskonaleń wynikających z nowego traktatu 
dotyczących polityki związanej z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości:

a) nadanie charakteru prawnie spójnego, obowiązującego i przejrzystego – na poziomie 
traktatu – związkowi istniejącemu między prawami podstawowymi określonymi w 
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz powiązaną polityką UE 
konieczną do zapewnienia ich ochrony i rozpowszechniania ich. Dzięki 
obowiązującej karcie prawodawca UE będzie mógł w sposób bardziej spójny 
wdrażać wszelką politykę, która mogłaby mieć wpływ na prawa podstawowe 
jednostki. Nie dotyczy to wyłącznie dziedzin bezpośrednio związanych z 
przestrzenią wolości, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, takich jak prawo azylu czy 
prawo do sprawiedliwego procesu, lecz również bardziej ogólnej polityki związanej 
z ochroną godności ludzkiej przed wszelkimi formami dyskryminacji, ochroną 
mniejszości, prawem do przejrzystości i dobrego zarządzania na szczeblu 
europejskim, prawami socjalnymi i prawem do ochrony danych. Przystąpienie do 
Europejskiej konwencji praw człowieka umocni ponadto ten związek, czyniąc 
instytucje UE odpowiedzialnymi przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;

b) położenie kresu schizofrenicznej sytuacji instytucjonalnej i prawnej powstałej 
piętnaście lat temu wskutek przyjęcia traktatu z Maastricht, na mocy którego 
utworzono równoległy, tymczasowy system prawny w dziedzinie sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych (tzw. „trzeci filar”). Przywrócenie pełnej kompetencji 
Trybunału Sprawiedliwości umożliwi ponowne wprowadzenie rządów prawa w 
przypadkach, w których one nie istnieją, zaś włączenie do tych działań Parlamentu 
Europejskiego za pomocą procedury współdecyzji wpłynie na znaczną poprawę 
demokratycznego umocowania tej polityki;

c) wzmocnienie odpowiedzialności demokratycznej UE poprzez rozszerzenie 
procedury współdecyzji („zwykłej procedury legislacyjnej”) na działania dotyczące 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.  Należy również przychylnie 
przyjąć konieczność uzyskania zgody Parlamentu, w przypadku gdy Rada pragnie 
ustanowić normy minimalne dotyczące „innych” szczególnych aspektów 
postępowania karnego, ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust lub 
rozszerzyć uprawnienia Prokuratury Europejskiej;

d) włączenie Parlamentu Europejskiego w zawieranie umów międzynarodowych 
podpisywanych przez UE. W obecnej sytuacji – niezależnie od postanowienia art. 21 
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TUE, który przewiduje możliwość zasięgnięcia opinii Parlamentu Europejskiego –
Rada nigdy nie zasięgnęła opinii zgromadzenia nawet wówczas, gdy negocjowany 
traktat był wyraźnie „głównym aspektem polityki zewnętrznej UE” (jak było w 
przypadku porozumienia między UE a Stanami Zjednoczonymi w sprawie 
ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej);

e) zniesienie w wielu przypadkach zasady jednomyślności w Radzie. Większość 
kwalifikowana ułatwi negocjacje w instytucjach UE i doprowadzi do przyjęcia 
wyższych standardów ochrony praw podstawowych (w przeciwieństwie do zasady 
jednomyślności, która sprzyja najmniejszemu wspólnemu mianownikowi i w wielu 
przypadkach podaje w wątpliwość wartość dodaną prawodawstwa UE).
Rozszerzając wykorzystanie większości kwalifikowanej oraz procedury 
współdecyzji, nowy traktat ułatwi przyjęcie – w spójnych ramach politycznych –
środków, które obecnie objęte są częściowo zasadą jednomyślności, a częściowo –
większości kwalifikowanej (co obecnie ma miejsce w przypadku migracji legalnej i 
nielegalnej);

f) harmonizacja instrumentów legislacyjnych. Zamiast „wspólnych stanowisk”, 
„decyzji ramowych”, „decyzji” i „konwencji” w rozumieniu obecnego art. 34 TUE, 
Unia Europejska będzie przyjmować zwykłe akty wspólnotowe: rozporządzenia, 
dyrektywy i decyzje prawa wspólnotowego, co doprowadzi do kolejnej ważnej 
zmiany – wspomniane akty prawne będą mogły wywierać bezpośredni skutek;

g) poprawa przejrzystości i odpowiedzialności w relacjach między instytucjami UE a 
obywatelami, społeczeństwem obywatelskim, partiami politycznymi i parlamentami 
krajowymi. Należy przychylnie przyjąć szczególny system, który ustanowiono z 
myślą o ocenie polityki związanej z przestrzenią wolności bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w państwach członkowskich, gdyż w sposób przejrzysty połączy on 
Komisję, rządy krajowe oraz Parlament Europejski i parlamenty krajowe;

2. ubolewa nad ceną, jaką trzeba było zapłacić za te udoskonalenia:

a) Zgodnie z protokołem 10 traktatu środki przyjęte w ramach trzeciego filaru 
pozostaną – przez okres pięciu lat od wejścia w życie nowego traktatu – poza 
kontrolą Komisji i, co więcej, Trybunału Sprawiedliwości.  Trudno zrozumieć, 
dlaczego państwa członkowskie podjęły decyzję o tak znacznym przedłużaniu 
sytuacji, którą same uznały za niedoskonałą pod względem prawnym. Rodzi się 
obecnie pytanie, jak zminimalizować negatywne skutki tego stanu rzeczy dla 
obywateli UE: 

- Jedna odpowiedź znajduje się we wspomnianym protokole, który przewiduje, że w 
przypadku zmiany aktu okres przejściowy nie będzie miał zastosowania do 
zmienionego aktu. Instytucje powinny więc zdecydować, czy nie byłoby lepiej 
zmienić – niezwłocznie po wejściu w życie nowego traktatu – niektóre z istniejących 
mniej satysfakcjonujących środków wynikających z trzeciego filaru.
- Drugim rozwiązaniem mogłoby być przedłużenie do okresu od 1 stycznia do maja 
2009 r. oficjalnego przyjęcia środków, których podstawą jest obecnie trzeci filar i 
które mogą wywierać wpływ na prawa podstawowe obywateli. Obywatelom UE 
będzie łatwo zrozumieć kilka miesięcy opóźnienia, jeśli nowe przepisy będą 
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egzekwowane przed sędzią europejskim. 

b) Wprowadza się dość złożone nowe przepisy – w przypadku gdy państwo 
członkowskie uzna, że projekt dyrektywy naruszałby podstawowe aspekty jego 
systemu sądownictwa karnego lub w przypadku gdy osiągnięcie jednomyślności nie 
jest możliwe (współpraca policyjna), może wystąpić z wnioskiem, aby projekt 
dyrektywy został przekazany do rozpatrzenia Radzie Europejskiej. Pierwsza 
przyczyna jest w pełni zrozumiała, a nawet uzasadniona, podobnie jak inne 
przypadki, w których istnieje zagrożenie znacznego zmniejszenia ochrony praw 
podstawowych w państwie członkowskim. Druga przyczyna dotyczy w większym 
stopniu równowagi uprawnień. 
W takich przypadkach „zwykła” procedura legislacyjna zawieszana jest na cztery 
miesiące.  W przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewięć 
państw członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie 
danego projektu dyrektywy, uznaje się, że zezwolenie na wprowadzenie 
wzmocnionej współpracy zostało udzielone (nie jest więc konieczna zgoda 
Parlamentu, wymagana zgodnie z art. 280 TWE). Niemniej w przypadku gdy 
zastosowanie ma procedura zwykła, należy podkreślić, że samo przyjęcie danego 
środka wciąż wymagałoby współdecyzji Parlamentu.

c) Złożoność systemu dobrowolnego wyboru (opt-in i opt-out) dodatkowo wzrośnie. 
Choć nowe przepisy w sprawie wzmocnionej współpracy nie będą miały 
zastosowania do środków, które stanowią rozwinięcie dorobku Schengen, system 
Schengen zostanie zmieniony (patrz poniżej). Ponadto pozostałe wyłączenia mające 
zastosowanie do środków niezwiązanych z dorobkiem Schengen, takie jak 
współpraca sądownicza w sprawach cywilnych, zostaną rozszerzone tak, aby miały 
zastosowanie do współpracy policyjnej i sądowniczej (patrz zmiany do protokołów 
w sprawie Schengen i stanowisk Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej, Irlandii i Danii).

d) W odniesieniu do szczególnej sytuacji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej oraz Irlandii należy przypomnieć, że w sposób formalny nie 
zasięgnięto opinii PE przy podejmowaniu decyzji o odrębnym systemie w tych 
krajach w ramach systemu Schengen w latach 2000 i 2001.  Obecnie uczestnictwo 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest obowiązkowe w 
przypadkach, w których podjęło decyzję o udziale w dorobku Schengen, nie ma 
natomiast takiej konieczności w przypadkach, w których opowiedziało się przeciwko 
takiemu uczestnictwu.1 Modyfikacje w protokole w sprawie Schengen nie zmienią 
tego aspektu, lecz zapewnią Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej oraz Irlandii możliwość nieuczestniczenia w środkach, które stanowią 
rozwinięcie dorobku Schengen, na uczestnictwo w których wcześniej się 
zdecydowały.
Doprowadzi to prawdopodobnie do dalszego rozdrobnienia przepisów. Opinii 
Parlamentu nie będzie się zasięgać w odniesieniu do uczestnictwa w danym środku i 
w odniesieniu do jego wpływu na dorobek Schengen. Niemniej należy podkreślić 
konieczność przyjęcia samego środka na drodze procedury współdecyzji tam, gdzie 
ma ona zastosowanie.  

3. jest zdania, że korzyści płynące z udoskonaleń wprowadzonych w nowym traktacie 
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rekompensują jego słabe strony.  Instytucje UE powinny obecnie uczynić wszystko, co w 
ich mocy, aby państwa członkowskie ratyfikowały nowy traktat. Powinny także:

 poinformować obywateli UE o nowych prawach, które im przysługują, oraz o 
nowych ramach prawnych UE,

 włączyć parlamenty krajowe w prace nad następnym programem wieloletnim 
dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

 w 2008 r. przeprowadzić negocjacje w celu przyjęcia na początku 2009 r. wszelkich 
niezbędnych środków stanowiących podstawę pomyślnego wprowadzenia przez 
nowo wybrany Parlament nowej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

                                               
1 W wyniku tego Rada nie zezwoliła Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na uczestnictwo w 
tworzeniu agencji Frontex i w pracach nad rozporządzeniem w sprawie norm dotyczących paszportów i dokumentów 
podróżnych, w następstwie czego Zjednoczone Królestwo wniosło do sądu dwie sprawy przeciwko Radzie (sprawy C-77/05 i 
C-137/05).
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