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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej projektu protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do Republiki Czeskiej (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo rządu czeskiego do Rady z dnia 5 września 2011 r. dotyczące 
projektu protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
(zwanej dalej „Kartą”) do Republiki Czeskiej,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Rady Europejskiej do przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. dotyczące projektu protokołu 
w sprawie stosowania Karty do Republiki Czeskiej,

– uwzględniając art. 48 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), na mocy 
którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7-0385/2011),

– uwzględniając art. 6 ust. 1 TUE oraz Kartę,

– uwzględniając Protokół (nr 30) dotyczący stosowania Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa załączony do Traktatu o Unii 
Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wnioski z posiedzenia szefów państw lub rządów państw członkowskich 
zgromadzonych w Radzie Europejskiej w dniach 29–30 października 2009 r., 

– uwzględniając deklaracje dotyczące Karty dołączone do aktu końcowego konferencji 
międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., 
w szczególności deklarację 1 wszystkich państw członkowskich, deklarację 53 Republiki 
Czeskiej oraz deklaracje 61 i 62 Rzeczypospolitej Polskiej,

– uwzględniając rezolucję nr 330 przyjętą na 12. posiedzeniu Senatu Republiki Czeskiej 
w dniu 6 października 2011 r.,

– uwzględniając art. 74a Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2012),

a także mając na uwadze, co następuje:

A. szefowie państw lub rządów zebrani na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 29–30 
października 2009 r. uzgodnili, że – w chwili zawierania następnego traktatu o 
przystąpieniu i zgodnie z wymogami konstytucyjnymi poszczególnych krajów – załączą 
do Traktatów protokół dotyczący stosowania Karty do Republiki Czeskiej,

B. w dniu 5 września 2011 r. rząd czeski pismem przesłanym przez swego stałego 
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przedstawiciela przedłożył Radzie wniosek, zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE, o zmianę 
Traktatów polegającą na dodaniu protokołu w sprawie stosowania Karty do Republiki 
Czeskiej,

C. w dniu 11 października 2011 r. Rada przekazała Radzie Europejskiej, zgodnie z art. 48 
ust. 2 TUE, propozycję zmiany Traktatów polegającą na dodaniu protokołu w sprawie 
stosowania Karty do Republiki Czeskiej.

D. zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit pierwszy TUE Rada Europejska skonsultowała się 
z Parlamentem na temat tego, czy proponowane zmiany powinny zostać rozpatrzone,

E. na mocy art. 6 ust. 1 TUE Unia Europejska uznaje prawa, wolności i zasady określone 
w Karcie, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty,

F. protokoły załączone do TUE i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowią 
ich integralną część i dlatego też dodanie kolejnego protokołu określającego szczególne 
zasady dotyczące stosowania niektórych elementów prawa Unii do danego państwa 
członkowskiego wymaga zmiany Traktatów,

G. na mocy art. 6 ust. 1 akapit drugi TUE postanowienia Karty w żaden sposób nie 
rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach,

H. zgodnie z art. 51 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do instytucji, organów 
i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do 
państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Władze te 
muszą zatem szanować prawa, przestrzegać zasad i popierać ich stosowanie zgodnie ze 
swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii 
powierzonych jej w Traktatach. Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii 
poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie 
zmienia kompetencji i zadań określonych w Traktatach, co zostało potwierdzone 
w deklaracji 1,

I. ust. 2 deklaracji 53 Republiki Czeskiej stanowi, że Karta „nie zawęża zakresu 
zastosowania prawa krajowego ani nie ogranicza istniejących uprawnień organów 
krajowych w tej dziedzinie”, a tym samym gwarantuje integralność porządku prawnego 
Republiki Czeskiej bez konieczności odwoływania się do dodatkowego instrumentu,

J. z ekspertyz akademickich i orzecznictwa wynika, że protokół (nr 30) nie wyłącza Polski 
ani Zjednoczonego Królestwa ze stosowania wiążących postanowień Karty, nie jest 
klauzulą opt-out, nie zmienia postanowień Karty oraz nie zmienia sytuacji prawnej, która 
obowiązywałaby w przypadku, gdyby przedmiotowy protokół nie obowiązywał1. 
Jedynym skutkiem wspomnianego protokołu jest wprowadzenie niepewności prawa nie 
tylko w Polsce i Zjednoczonym Królestwie, lecz także w pozostałych państwach 
członkowskich,

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-411/10 i C-493/10, 
w szczególności ust. 120.
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K. istotną funkcją Karty jest uwypuklenie znaczenia praw podstawowych i uczynienia ich 
bardziej widocznymi, ale protokół (nr 30) wprowadza niepewność prawa i polityczną 
dezorientację, a tym samym niweczy wysiłki Unii na rzecz osiągnięcia i utrzymania 
jednolicie wysokiego poziomu ochrony praw,

L. jeżeli protokół (nr 30) zostałby kiedykolwiek zinterpretowany jako dokument 
ograniczający zakres lub ważność postanowień Karty, oznaczałoby to obniżenie poziomu 
ochrony podstawowych praw obywateli Polski i Zjednoczonego Królestwa, 
a w przyszłości Republiki Czeskiej,

M. w świetle prawa Czech, prawa Unii lub prawa międzynarodowego Karta nie ma 
jakiegokolwiek wpływu na prawomocność dekretów Benesza, które dotyczyły konfiskaty 
majątku po II wojnie światowej,

N. czeski Trybunał Konstytucyjny oddalił w 2008 r. i 2009 r. dwie petycje, uznając, że 
Traktat z Lizbony jest w pełni zgodny z prawem konstytucyjnym Czech, 

O. parlament czeski ratyfikował Traktat z Lizbony dokładnie w takiej wersji, w jakiej został 
on podpisany, bez jakichkolwiek zastrzeżeń odnoszących się do pełnego poszanowania 
Karty przez Republikę Czeską1,

P. czeski Senat we wspomnianej wyżej rezolucji nr 330 z dnia 6 października 2011 r. 
sprzeciwił się stosowaniu do Republiki Czeskiej protokołu (nr 30), uzasadniając to tym, 
że obniżyłoby to standardy ochrony podstawowych praw i wolności obywateli czeskich. 
Senat Czech zakwestionował również niejasne okoliczności konstytucyjne, w jakich 
prezydent Republiki po raz pierwszy poruszył tę kwestię dopiero po zakończeniu 
ratyfikacji Traktatu z Lizbony przez parlament,

Q występują poważne wątpliwości co do istnienia większości w parlamencie Czech 
zapewniającej ratyfikację nowego protokołu mającego na celu rozszerzenie na Republikę 
Czeską zakresu stosowania protokołu (nr 30),

R. jeżeli protokół zaproponowany przez rząd czeski zostanie dołączony do Traktatów, nie 
można wykluczyć możliwości, że do Trybunału Konstytucyjnego Czech wpłynie petycja 
sprzeciwiająca się takiemu protokołowi,

S. Rada Europejska może uznać, że czasami sytuacja polityczna zmienia się w sposób 
powodujący zmianę wcześniejszych ustaleń politycznych między rządami,

T. powiązanie czeskiej prośby o rozszerzenie na Republikę Czeską zakresu stosowania 
protokołu (nr 30) z procesem przystąpienia Chorwacji do UE mogłoby utrudnić 
ratyfikację traktatu o przystąpieniu Chorwacji,

U. Parlament – w duchu lojalnej współpracy – jest zobowiązany do przedstawienia Radzie 
Europejskiej opinii w sprawie wszelkich proponowanych zmian Traktatów, niezależnie od 

                                               
1 Czeska Izba Poselska ratyfikowała Traktat z Lizbony w dniu 18 lutego 2009 r., a Senat Czech – w dniu 9 maja 
2009 r.
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ich wagi, ale w żaden sposób nie jest zobowiązany do jednomyślności z Radą Europejską,

1. wzywa Radę Europejską do podjęcia decyzji o nierozpatrywaniu proponowanej zmiany 
Traktatów;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom krajowym, a także rządowi i parlamentowi 
Chorwacji.
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UZASADNIENIE

1. Rząd Republiki Czeskiej pragnie rozszerzyć o swój kraj zakres obowiązywania protokołu 
(nr 30) dotyczącego stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski 
i Zjednoczonego Królestwa. 

2. W celu zrozumienia znaczenia inicjatywy czeskiej należy przeanalizować charakter 
i stosowanie polsko-brytyjskiego protokołu od momentu wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Protokół ten stał się przedmiotem komentarzy 
sporządzonych przez środowisko akademickie, które zostały wnikliwie przeanalizowane 
przez sprawozdawcę1. Przeprowadził on także konsultacje z najwybitniejszymi 
prawnikami w tej dziedzinie. 

Do momentu wniesienia przez Court of Appeal (England and Wales) odesłania 
prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zasadności 
stosowania przedmiotowego protokołu do sprawy dotyczącej kwestii azylowych2 dorobek 
odnośnego orzecznictwa był skromny. Minister spraw wewnętrznych usiłował uprzednio 
obronić w High Court of Justice (England & Wales) (Administrative Court) tezę, że z 
uwagi na protokół (nr 30) postanowienia Karty nie mają zastosowania do Zjednoczonego 
Królestwa. Jedno z pytań skierowanych do ETS dotyczyło kwestii, czy istnienie protokołu 
(nr 30) w jakikolwiek sposób ogranicza zobowiązania Zjednoczonego Królestwa. High 
Court przychylił się do opinii, że protokół (nr 30) może być interpretowany jako ogólna 
klauzula wyłączająca ze stosowania postanowień Karty, przyjmując że Karta nie ma 
bezpośredniego zastosowania w Zjednoczonym Królestwie. 

Jednak w Court of Appeal przedstawiciel brytyjskiego rządu skutecznie argumentował, że 
celem protokołu „nie jest wyłączenie stosowania postanowień Karty w Zjednoczonym 
Królestwie, ale wyjaśnienie wynikających z tego skutków”. Rzecznik generalna 
Trybunału Sprawiedliwości UE Verica Trstenjak wydała opinię w tej sprawie w dniu 
22 września 2011 r. Stwierdziła, że protokół nie jest klauzulą opt-out, lecz wyjaśnia, że 
Karta nie przenosi uprawnień na niekorzyść Zjednoczonego Królestwa czy Polski.

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydała wyrok w tej sprawie w 
dniu 21 grudnia 2011 r3. Jest to ważna sprawa w odniesieniu do znaczenia i stosowania 
prawa azylowego, istotna dla związków między prawem UE, Kartą, europejską 

                                               
1 1. Patrick Layden QC, Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
UK National Report, [Ochrona praw podstawowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: wzajemne 
powiązania pomiędzy Kartą praw podstawowych UE, europejską konwencją praw człowieka i konstytucjami 
krajowymi: brytyjskie sprawozdanie krajowe], XXV Kongres FIDE, wrzesień 2011.
2. NS przeciwko Sekretarzowi Stanu Departamentu Spraw Wewnętrznych. Steve J. Peers, EU Justice and Home 
Affairs Law [Prawo UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych], OUP, 2011.
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? [Karta praw 
podstawowych UE: szczęśliwe 10. urodziny?] w European Union Studies Association Review, tom 24, nr 1, 
zima 2011. 
4. Colin Turpin, Adam Tomkins, British Government and the Constitution [Rząd brytyjski a Konstytucja], 
wyd. 7., CUP, 2011. 
2 Sprawa C-411/10, NS przeciwko Sekretarzowi Stanu Departamentu Spraw Wewnętrznych. 
3 Sprawy połączone C-411/10 oraz C-493/10.
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konwencją praw człowieka i konwencjami prawa międzynarodowego.

W wyroku Trybunał poparł opinię rzecznik generalnej Vericy Trstenjak. Stwierdził, że:

„(...) art. 1 ust. 1 protokołu (nr 30) potwierdza treść art. 51 karty dotyczącego jej 
zakresu stosowania, a nie ma na celu zwolnienia Rzeczypospolitej Polskiej 
i Zjednoczonego Królestwa z obowiązku przestrzegania postanowień karty ani 
uniemożliwienia sądom i trybunałom w tych państwach członkowskich czuwania 
nad przestrzeganiem tych postanowień.” (ust. 120).

Trybunał uznał zatem, że w jego orzeczeniach dotyczących merytorycznych kwestii 
prawa azylowego „uwzględnienie protokołu (nr 30) nie ma wpływu na udzielone 
odpowiedzi”. 

3. Warto zaznaczyć, że każde z trzech państw najbardziej zainteresowanych tą debatą 
podeszło do sprawy Karty w odmienny sposób. Zjednoczone Królestwo chciało
ograniczyć możliwość, by Karta dawała UE podstawę do wprowadzania nowych 
przepisów w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w prawie pracy, co naruszałoby sławetne 
brytyjskie „dozwolone granice”. Ówczesny premier w swym wystąpieniu w Izbie Gmin 
powiedział: „Nie ma żadnych wątpliwości, że mamy klauzulę opt-out dotyczącą 
stosowania zarówno postanowień Karty, jak i przepisów w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”1. 

4. Z kolei Polska chciała zablokować wynikającą z Karty możliwość ograniczenia Polsce 
prawa do wprowadzania przepisów w dziedzinach moralności publicznej, prawa 
rodzinnego, aborcji, praw osób homoseksualnych itd.2. Paradoksalnie poprzez przyjęcie 
protokołu brytyjskiego, który miał stanowić ochronę przed przepisami w zakresie praw 
społecznych określonych w tytule IV, Polska chciała także podkreślić, że 
(w przeciwieństwie do Zjednoczonego Królestwa) „w pełni szanuje prawa społeczne 
i pracownicze” ze względu na tradycję ruchu społecznego „Solidarność”3. Po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony wydaje się, że polskie sądownictwo całkowicie pomija 
protokół4. Opracowano mechanizm konstytucyjny umożliwiający Polsce zmianę 
protokołu lub wycofanie się z niego. Możliwość wycofania się jest obecnie tematem 
debaty politycznej w Polsce.

5. Republika Czeska na życzenie swojego prezydenta przyjęła bardziej eurosceptyczne 
stanowisko. Podczas negocjacji w sprawie Traktatu z Lizbony Czechom udało się 
przeforsować własną kategoryczną deklarację 53, w której mowa o obawach dotyczących 

                                               
1 Tony Blair w przemówieniu do Izby Gmin w dniu 25 czerwca 2007 r. Następnie premier dodał: „Co się tyczy 
tych dwóch kwestii, które budzą najwięcej obaw w społeczeństwie – karty praw podstawowych, o której ludzie 
mówią: „Przecież będzie ona obowiązywać w brytyjskim prawie”, oraz przepisów w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – to mamy w tym zakresie klauzulę opt-out. To jest właśnie ta różnica. 
Z całym szacunkiem, ale istotne jest, aby ludzie zwracali jednak pewną uwagę na fakty, kiedy przedstawiają 
swoje argumenty”. Nie dziwi więc, że jest w tej kwestii takie zamieszanie. 
2 Polska rzeczywiście osiągnęła swój cel za sprawą deklaracji 61. 
3 Deklaracja 62. 
4 Jan Barcz, red., „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009. 
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wpływu postanowień Karty na zasady pomocniczości, podziału kompetencji, 
poszanowania konstytucji krajowych i konwencji międzynarodowych. 

Oficjalnym powodem, dla którego prezydent Klaus nalegał na włączenie Republiki 
Czeskiej w zakres obowiązywania przedmiotowego protokołu, była nagła obawa 
dotycząca wpływu postanowień Karty na prawomocność dekretów Benesza, które 
dotyczyły konfiskaty majątku i deportacji rdzennych Niemców z terytorium 
Czechosłowacji po II wojnie światowej1. Niemniej jednak takie obawy nie pojawiały się 
w debacie politycznej przed początkiem 2009 r. i nie było o nich wzmianki w żadnej 
z obu spraw skierowanych do czeskiego Trybunału Konstytucyjnego w związku 
z Traktatem z Lizbony2. W rzeczy samej priorytetem ówczesnego rządu prowadzącego 
negocjacje w sprawie Traktatu z Lizbony było określenie jednolitego standardu w zakresie 
ochrony praw człowieka. Ponadto wszystkie partie polityczne Czech podkreślały swoje 
przywiązanie do kwestii praw socjalnych. Obecnie żadna z nich nie podtrzymuje 
twierdzenia, że dekrety Benesza nadal wywołują wątpliwości prawne w odniesieniu do 
prawa Czech, prawa UE lub prawa międzynarodowego. Od czasu wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony nie powstało żadne istotne orzecznictwo czeskie dotyczące stosowania 
Karty UE.

Rząd czeski nalega na przyjęcie warunków protokołu (nr 30) wyłącznie na tej podstawie, 
że Rada Europejska obiecała zatwierdzić jego stosowanie, a niedotrzymanie obietnicy 
przez przywódców UE negatywnie wpłynęłoby na opinię publiczną w Czechach. Pewne, 
choć mniej nagłaśniane, zaniepokojenie budzi również fakt, że Republika Czeska 
okazałaby się niewiarygodna, gdyby wycofała się obecnie ze stosowania wcześniejszych 
zasad. (Z drugiej strony sprawozdawca uważa, że gdyby Czesi zrezygnowali z żądania 
zmiany Traktatu, ich partnerzy odczuliby głęboką ulgę.) 

Ponadto należy pamiętać, że o ile rząd czeski nalega na zmianę Traktatu, nie ma żadnej 
pewności, iż parlament Czech ostatecznie ratyfikuje nowy protokół. Ratyfikacja traktatu 
międzynarodowego przenoszącego uprawnienia w jakimkolwiek kierunku wymaga 
najprawdopodobniej większości trzech piątych głosów zarówno w Senacie, jak i w Izbie 
Deputowanych3. 

Należy także wziąć pod uwagę dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Czech 
(z 2008 i 2009 r.), w których potwierdzono, że Traktat z Lizbony jest w pełni zgodny 
z czeską konstytucją. Wynika z tego, że jakiekolwiek częściowe odstępstwo od Traktatu 
z Lizbony, jakie pociąga za sobą inicjatywa w sprawie protokołu, z dużym 
prawdopodobieństwem spowoduje skierowanie nowej petycji lub nowych petycji do 
Trybunału Konstytucyjnego. (Tego rodzaju petycje mogą być wnoszone przez 41 posłów, 
17 senatorów, a także prezydenta Republiki4).

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentacja wspólnych wartości? Wyłączenia z zakresu stosowania postanowień Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w Soucasna Evropa 02, 2010.
2 Ústavní soud – 2008/11/26 – Pl. ÚS 19/08: Traktat z Lizbony I; Ústavní soud – 2009/11/03 – Pl. ÚS 29/09: 
Traktat z Lizbony II.
3 Artykuł 39 Konstytucji Republiki Czeskiej.
4 Artykuły 10a i 87 ust. 1 lit. a) Konstytucji Republiki Czeskiej oraz §64 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
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Należy odnotować pismo skierowane przez czeskie związki zawodowe (CMKOS) do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w którym zawarto zastrzeżenia wobec 
projektu protokołu1.

Europejskie Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka oraz czeski Komitet Helsiński 
również wezwały do wycofania projektu protokołu2.

6. W świetle dostępnej dokumentacji sprawozdawca przedstawia następującą analizę: 

(a) Preambuła: punkt 8 preambuły protokołu stanowi, że jego celem jest „sprecyzowanie 
pewnych aspektów stosowania Karty”. Punkt 7 i 12 preambuły wyraźnie stanowią, że 
niezależnie od protokołu wszystkie pozostałe przepisy prawa UE mają pełne 
zastosowanie do Polski i Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym przedmiotowy 
protokół ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdyby na mocy Karty dodano nowe 
postanowienia do obowiązujących ogólnych zasad prawa UE, rozszerzono jej zakres 
lub zmniejszono ograniczenia praw w stosunku do ogólnych zasad. W opinii rzecznik 
generalnej Vericy Trstenjak, obecnie popartej przez cały Trybunał, przedmiotowa 
preambuła potwierdza „fundamentalną prawomocność” Karty. 

(b) Zakres zastosowania: art. 1 ust. 1 stanowi uzupełnienie art. 51 ust. 2 Karty. Jego celem 
jest nierozszerzanie kompetencji sądów do uznania, że brytyjskie prawo jest 
niezgodne z Kartą. Jednak jego celem nie jest także ograniczanie właściwości sądów 
do potwierdzania kompetencji w zakresie praw podstawowych przez odwołanie się do 
postanowień Karty. W każdym przypadku sądy muszą przestrzegać praw 
podstawowych określonych w EKPC i stanowiących część ogólnych zasad prawa UE 
w myśl postanowień art. 6 TUE. Ogólne zasady mają status przepisów 
konstytucyjnych i obywatele mogą się na nie powoływać w sądach. W związku z tym 
obywatele Polski i Zjednoczonego Królestwa wydają się znajdować w dokładnie takiej 
samej sytuacji prawnej jak obywatele wszystkich pozostałych państw UE. 

(c) Zakres: zasady określone w tytule IV muszą zostać włączone do przepisów krajowych, 
zanim będą mogły stać się podstawą postępowań sądowych. Art. 1 ust. 2 potwierdza 
art. 51 ust. 1 Karty, w którym mowa jest o tym, że Karta nie tworzy praw, których 
można dochodzić na drodze sądowej, jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych. 
Wspomniany artykuł usiłuje także doprecyzować art. 52 ust. 1 Karty i możliwe, że 
jego treść została sformułowana w taki sposób, aby ograniczyć bezpośrednie 
stosowanie Karty. Rzecznik generalna Verica Trstenjak stwierdza, że art. 1 ust. 2 
najwyraźniej wyklucza wywodzenie z tytułu IV nowych praw i uprawnień UE, na 
które osoby uprawnione mogłyby się powoływać przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu lub Polsce. W dalszym ciągu nie ma jednak jasności co do tego, które 
artykuły tytułu IV byłyby traktowane przez Trybunał Sprawiedliwości jako mające 
bezpośrednie zastosowanie. I w każdym przypadku, w którym Polska i Zjednoczone 
Królestwo przewidziały takie prawa w przepisach krajowych, nie istnieje zakaz 

                                                                                                                                                  
182/1993 z dnia 16 czerwca 1993 r.
1 Pismo z dnia 15 lutego 2012 r. skierowane przez przewodniczącego Czesko-Morawskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych Jaroslava Zavadila do przewodniczącego Martina Schulza. 
2 www.aedh.eu
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dochodzenia ich na drodze sądowej za pośrednictwem Trybunału Sprawiedliwości. 
Ponadto, jak zauważono powyżej, w zakresie, w którym postanowienia tytułu IV 
stanowią ogólne zasady prawa UE, sądy w Polsce i Zjednoczonym Królestwie mają 
obowiązek ich bezpośredniego stosowania. 

(d) Interpretacja: art. 2 przedmiotowego protokołu usiłuje doprecyzować art. 52 ust. 4 i 6 
Karty. W miejscach, w których Karta odnosi się do ustawodawstw i praktyk 
krajowych, odnosi się ona konkretnie, w przypadku Polski i Zjednoczonego 
Królestwa, odpowiednio do polskich i brytyjskich przepisów i praktyk. (Nie ma 
możliwości innej interpretacji.)

7. Podsumowując, sprawozdawca zaznacza, że protokół (nr 30) nie wyłącza Zjednoczonego 
Królestwa i Polski ze stosowania wiążących postanowień Karty. Nie jest on klauzulą opt-
out. Nie zmienia on postanowień Karty. Na pierwszy rzut oka protokół nie wydaje się 
zmieniać sytuacji prawnej, która obowiązywałaby w przypadku, gdyby dokument ten nie 
obowiązywał. Jednak samo istnienie przedmiotowego protokołu wywołało niepewność 
prawa i polityczną dezorientację. Pod tym względem wypływa on niekorzystnie na 
wszystkie państwa członkowskie, a nie jedynie na Zjednoczone Królestwo, Polskę, 
a w przyszłości Republikę Czeską1. 

Ponadto jest całkowicie jasne, że w przypadku, gdyby protokół (nr 30) został 
kiedykolwiek zinterpretowany jako dokument ograniczający zakres lub ważność 
postanowień Karty, oznaczałoby to obniżenie poziomu ochrony podstawowych praw 
obywateli Polski i Zjednoczonego Królestwa, a tym samym byłoby to zniweczeniem 
wysiłków UE na rzecz osiągnięcia i utrzymania jednolicie wysokiego poziomu ochrony.

                                               
1 Deklaracja 1 świadczy o potrzebie wypracowania jednakowego rozumienia wpływu Karty na wszystkie 
państwa członkowskie. 


