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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie międzyinstytucjonalnych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do 
Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(2009/2241(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, art.218 ust. 6 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także protokół dotyczący art. 6 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności;

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia14 stycznia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 oraz art. 50 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Spraw 
Zagranicznych, jak również Komisji Petycji (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości w swym orzecznictwie konsekwentnie od 
lat siedemdziesiątych XX wieku stwierdzał, że prawa podstawowe stanowią integralną 
część ogólnych zasad prawa, których poszanowanie Trybunał ten gwarantuje,

B. mając na uwadze, że czyniąc to Trybunał inspiruje się wspólnymi tradycjami 
konstytucyjnymi państw członkowskich, jak również międzynarodowymi instrumentami 
ochrony praw człowieka, do których przystąpiły państwa członkowskie, takimi jak 
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwana dalej 
EKPC);

C. mając na uwadze, że sens tego orzecznictwa został włączony do prawa pierwotnego 
Traktatem o Unii Europejskiej z Maastricht z 1993 r.,

D. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości poświęca szczególną uwagę rozwojowi 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o czym świadczy rosnąca liczba 
orzeczeń odnoszących się do postanowień EKPC,

E. mając na uwadze, że w zasadzie Europejski Trybunał Praw Człowieka zakłada zgodność 
postępowania państwa członkowskiego UE z EKPC, gdy państwo to wprowadza tylko w 
życie prawo wspólnotowe,

F. mając na uwadze, że w opinii wydanej w dniu 28 marca 1996 r. Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził, że Wspólnota Europejska nie posiada uprawnień do 
przystąpienia do EKPC bez uprzedniej zmiany traktatu,

G. mając na uwadze, że art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje przystąpienie 
UE do EKPC oraz że protokół nr 8 traktatu lizbońskiego wymienia szereg kwestii, jakie 
powinny zostać uregulowane w związku z tym przystąpieniem; mając na uwadze, że 
postanowienia te nie stanowią jedynie opcji pozwalającej Unii na przystąpienie, ale 
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również zobowiązanie dla instytucji unijnych, aby to uczynić;

H. mając na uwadze, że wskutek podpisania protokołu nr 14 zmieniającego EKPC, Unia 
uzyskała możliwość przystąpienia do konwencji w imieniu państw będących stronami 
EKPC oraz mając na uwadze, że w chwili przystąpienia pomiędzy Unią Europejską a 
państwami będącymi stronami EKPC powinny zostać ustalone warunki i szczegółowe 
zasady przystąpienia ;

I. mając na uwadze, że tego rodzaju porozumienie musi również regulować kwestie 
administracyjne i techniczne, takie jak zasada wkładu Unii do zwykłego budżetu Rady 
Europy przeznaczonego na działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
którego szczegóły pozostają do uzgodnienia z Radą Europy;

J. mając na uwadze, że przystępując do EKPC Unia zostanie objęta jej systemem ochrony 
praw podstawowych i poza ochroną wewnętrzną tych praw przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości, posiadać będzie instancję ochrony zewnętrznej o charakterze 
międzynarodowym;

1. podkreśla podstawowe argumenty za przystąpieniem Unii do EKPC, które można streścić 
następująco:

– choć system ochrony praw podstawowych Unii Europejskiej zostanie uzupełniony i 
wzmocniony wskutek włączenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do jej 
prawa pierwotnego, jej przystąpienie do EKPC będzie silnym sygnałem spójności Unii 
i „wielkiej Europy”, którą tworzy Rada Europy i jej ogólnoeuropejski system praw 
człowieka; przystąpienie to wzmocni również wiarygodność Unii w oczach krajów 
trzecich, od których regularnie wymaga ona przestrzegania tej konwencji w ramach 
dwustronnych stosunków z nimi;

– przystąpienie do EKPC zagwarantuje również obywatelom ochronę wobec działań UE 
analogiczną do tej, z jakiej już korzystają wobec działań wszystkich państw 
członkowskich; jest to kwestia tym bardziej istotna, że państwa członkowskie 
przekazały Unii znaczne uprawnienia;

– przystąpienie przyczyni się do harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu trybunałów 
europejskich w dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza z powodu większej potrzeby 
prowadzenia dialogu;

– przystąpienie to nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na zasadę autonomii prawa 
unijnego, jako że Trybunał Sprawiedliwości pozostanie jedyną najwyższą instancją w 
kwestiach dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz ważności jej aktów prawnych -
Trybunał Praw Człowieka nie będzie mógł być uznawany za wyższą od niego 
instancję, ale raczej jako organ specjalny sprawujący kontrolę zewnętrzną nad 
poszanowaniem przez Unię Europejską zobowiązań prawa międzynarodowego 
wynikających z przystąpienia przez nią do EKPC; zatem Trybunał Sprawiedliwości 
będzie miał status analogiczny do statusu, jaki aktualnie posiadają sądy najwyższe 
państw członkowskich w stosunku do Trybunału Praw Człowieka;

2. przypomina, że zgodnie z traktatem przystąpienie nie stanowi rozszerzenia uprawnień 
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Unii Europejskiej, a w szczególności nie stwarza ogólnych kompetencji UE w kwestii 
praw człowieka;

3. stwierdza, że zgodnie z art. 2 protokołu nr 8 traktatu lizbońskiego umowa o przystąpieniu 
UE do EKPC nie powinna mieć wpływu na szczególną sytuację państw członkowskich w
odniesieniu do EKPC i ogólnie protokołów do niej, a także w odniesieniu do 
ewentualnych derogacji i zastrzeżeń poczynionych przez państwa członkowskie w 
szczególności, a także że takie okoliczności nie będą miały wpływu na sytuację prawną 
Unii w stosunku do EKPC;

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono szeregiem dodatkowych protokołów dotyczących 
ochrony praw, które nie stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby Unia Europejska 
przystąpiła do ogółu protokołów dotyczących, przynajmniej częściowo, spraw należących 
do kompetencji Unii (protokoły nr 1, 4, 7 i 12);

5. podkreśla, że przystąpienie do EKPC nie czyni UE członkiem Rady Europejskiej, ale że 
uczestnictwo Unii w instancjach związanych z konwencją do pewnego stopnia jest 
niezbędne, aby zagwarantować właściwą integrację Unii z systemem konwencji oraz, że 
tym samym Unia powinna posiadać w niej pewne prawa, a mianowicie:

– prawo przedstawienia listy trzech kandydatów na stanowisko sędziego, z której jeden 
zostanie wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w imieniu Unii i 
będzie uczestniczył w pracach Trybunału na równi z pozostałymi sędziami;

– prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Ministrów z prawem głosu podczas 
wykonywania przez ten komitet funkcji organu kontrolującego wykonywanie orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub podczas lub gdy podejmuje on decyzję 
o konieczności zasięgnięcia opinii Trybunału, a także prawo do reprezentacji w 
Komitecie Sterującym Praw Człowieka (który jest organem podrzędnym w stosunku 
do Komitetu Ministrów);

– prawo Parlamentu Europejskiego do mianowania/skierowania pewnej liczby 
przedstawicieli do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, kiedy wybiera ono 
sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

6. jest zdania, że państwa członkowskie wobec siebie oraz we wzajemnych stosunkach z 
Unią Europejską nie powinny mieć prawa odwoływania się do skargi międzypaństwowej 
w związku z naruszeniem postanowień w rozumieniu art. 33 EKPC, gdyby miało być to 
sprzeczne z duchem niektórych zobowiązań wypływających z traktatu lizbońskiego;

7. jest zdania, że każdy wniosek obywatela UE dotyczący aktu prawnego lub naruszenia 
przez instytucję lub organ Unii Europejskiej powinien być kierowany wyłącznie do tej 
ostatniej; podobnie, wszelkie wnioski dotyczące środków, za pomocą których państwo 
członkowskie wprowadza prawo UE powinny być kierowane wyłącznie do tego państwa 
członkowskiego, bez uszczerbku dla zasady, że kiedy podział odpowiedzialności za dany 
akt prawny pomiędzy Unię a państwo członkowskie nie jest jasno określony, wniosek 
powinien być kierowany równocześnie do Unii Europejskiej i do państwa 
członkowskiego;
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8. uznaje za słuszne, aby w interesie właściwej administracji wymiaru sprawiedliwości, we 
wszystkich sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
przeciwko państwu członkowskiemu, w których może zostać podniesiona kwestia prawa 
unijnego, Unia Europejska mogła, po uzyskaniu zgody Trybunału, otrzymać prawo do 
występowania w charakterze obrońcy oraz we wszelkich sprawach przeciw Unii każde 
państwo członkowskie mogło, po uzyskaniu zgody Trybunału, otrzymać prawo do 
występowania w funkcji obrońcy;

9. jest zdania, że nie byłoby rozsądne formalizowanie stosunków pomiędzy Trybunałem 
Sprawiedliwości oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka poprzez wprowadzenie 
postępowania prejudycjalnego przed tym ostatnim lub poprzez stworzenie organu lub 
panelu, który podejmowałby decyzje w przypadkach, gdy którykolwiek z tych dwóch 
trybunałów zamierzałby przyjąć interpretację EKPC różniącą się od interpretacji przyjętej 
przez ten drugi; przypomina w tym kontekście deklarację nr 2 dotyczącą art. 6 ust. 2 TUE, 
która zwraca uwagę na istnienie regularnego dialogu pomiędzy Trybunałem 
Sprawiedliwości oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który powinien się 
zintensyfikować wraz z przystąpieniem Unii do EKPC;

10. stwierdza, że EKPC pełni ważną funkcję w kwestii interpretacji Karty praw 
podstawowych, gdyż prawa gwarantowane Kartą odpowiadające prawom uznanym przez 
EKPC powinny być interpretowane zgodnie z tą ostatnią oraz że na mocy art. 6 ust. 3 
TUE EKPC stanowi źródło inspiracji dla Trybunału Sprawiedliwości w formułowaniu 
zasad ogólnych prawa UE; stwierdza również, że zgodnie z art. 53 EKPC, Konwencja nie 
powinna być interpretowana jako ograniczająca lub mająca negatywny wpływ na prawa 
uznane przez Kartę praw podstawowych, aby karta ta zachowała swą pełną wartość 
prawną;

11. jest świadom faktu, że samo przystąpienie do EKPC nie rozwiąże bardzo poważnych 
problemów, z jakimi boryka się system EKPC, a mianowicie z jednej strony ogromne 
obciążenie pracą w związku z gwałtownym wzrostem liczby wniosków indywidualnych, a 
z drugiej strony reformą struktury i funkcjonowania Trybunału, aby im sprostać; 
stwierdza, że w sytuacji braku rozwiązania tych problemów system może załamać się oraz 
że wejście w życie protokołu nr 14, opóźnione do chwili obecnej przez brak ratyfikacji 
przez państwo będące stroną, z pewnością pomoże obniżyć liczbę niezakończonych 
procedur, jednak nie wyeliminuje ich całkowicie;

12. zwraca uwagę na fakt, że biorąc pod uwagę konstytucjonalne znaczenie przystąpienia 
Unii do EKPC Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje rygorystyczne 
warunki tego przystąpienia, jako że Rada musi jednomyślnie przyjąć decyzję w sprawie 
zawarcia umowy po jej zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, a umowa ta może 
wejść w życie dopiero po jej ratyfikacji przez państwa członkowskie zgodnie z ich 
wymogami konstytucyjnymi;

13. zwraca uwagę, że przystąpienie Unii Europejskiej do EKPC stanowi ważny krok, który 
należy następnie uzupełnić przystąpieniem Unii do Europejskiej Karty Społecznej, 
podpisanej w Turynie dnia 18 października 1961 r. i zmienionej w Strasburgu dnia 3 maja 
1996 r., zgodnie z postanowieniami zawartymi już w Karcie Praw Podstawowych, a także 
z przepisami socjalnymi Unii Europejskiej;
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14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.


