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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje perspektywę przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), co daje nam 
historyczną okazję do skoordynowania wspólnych ram dotyczących praw człowieka na 
skalę kontynentu i w ramach Unii Europejskiej, tym samym umożliwiając ochronę praw 
człowieka i podstawowych wolności obywatelom UE i państwom członkowskim na tej 
samej podstawie, ustanowienie dodatkowego zewnętrznego systemu kontroli 
przestrzegania praw człowieka w UE i zapewnienie harmonijnego rozwoju orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

2. przypomina, że propagowanie poszanowania praw człowieka, będącego podstawową 
wartością UE określoną w jej traktacie założycielskim, stanowi wspólną podstawę dla 
stosunków UE z krajami trzecimi; w związku z tym jest zdania, że przystąpienie to w 
jeszcze większym stopniu wzmocni zaufanie obywateli w stosunku do Unii Europejskiej 
oraz wiarygodność UE w dialogu na temat praw człowieka z krajami trzecimi; ponadto 
podkreśla, że spójne i pełne wdrożenie Karty praw podstawowych na poziomie UE jest w 
równym stopniu niezbędne dla zagwarantowania wiarygodności Unii w ramach tego 
dialogu;

3. z zadowoleniem przyjmuje wyeliminowanie podwójnych standardów w polityce Unii 
dotyczącej praw człowieka z uwagi na to, że przed przystąpieniem UE nie była prawnie 
zobowiązana do przestrzegania praw człowieka, a po przystąpieniu prowadzona będzie 
zewnętrzna kontrola prawna unijnych aktów, na podstawie której monitorowana będzie 
ich zgodność z EKPC;

4. podkreśla wartość dodaną pięciu protokołów do EKPC, polegającą na egzekwowaniu i 
ochronie określonych praw i wolności w ramach konwencji i poza jej zakresem oraz 
nadawaniu Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencji do wydawania 
opinii doradczych; jest zdania, że UE przystępując do EKPR powinna również przystąpić 
do protokołów do tej konwencji, a także do Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. oraz 
zrewidowanej Karty Społecznej; bez uszczerbku dla art. 2 protokołu nr 8 traktatu 
lizbońskiego zwraca się do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o jak 
najszybsze podpisanie i ratyfikowanie różnych protokołów uzupełniających do EKPC, 
biorąc pod uwagę ich wielokrotnie wyrażane przywiązanie do wartości i zasad 
stanowiących podstawę demokracji i rządów prawa w naszych państwach członkowskich 
i w Unii Europejskiej;

5. z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że art. 1 EKPC zagwarantowałby ochronę nie 
tylko obywateli UE i innych osób przebywających na jej terytorium, ale również ochronę 
osób podlegających jurysdykcji Unii przebywających poza jej granicami;

6. przypomina, że na mocy protokołu nr 8 załączonego do Traktatu z Lizbony, należy 
ustanowić jasny mechanizm służący do zapewnienia, aby skargi państw niebędących 
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państwami członkowskimi i skargi indywidualne były kierowane prawidłowo przeciwko 
państwom członkowskim lub Unii;

7. podkreśla, że jeżeli skarga złożona jest zgodnie z art. 34 EKPC, strona pozwana powinna 
zostać zidentyfikowana zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz, w ostatniej 
instancji, poddana kontroli prawnej Trybunału Sprawiedliwości, oraz że nie może to 
naruszać prawa obywateli do indywidualnego składania skarg;

8. jest zdania, że w interesie bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości stosunków 
międzynarodowych osoby indywidualne i państwa, które nie są państwami 
członkowskimi powinny być odpowiednio informowane o dziedzinach wchodzących w 
zakres kompetencji państw członkowskich i o tych podlegających kompetencji Unii 
Europejskiej, w stosownym przypadku za pomocą deklaracji kompetencji załączonej do 
traktatu o przystąpieniu; podkreśla w związku z tym konieczność utworzenia mechanizmu 
wymiany informacji, który uwzględniałby zmienny charakter podziału kompetencji 
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi;

9. podkreśla, że z uwagi na to, iż przystąpienie UE do EKPC jest przystąpieniem strony 
niepaństwowej do instrumentu prawnego stworzonego z myślą o państwach, powinno ono 
się obyć bez zmieniania cech konwencji, a modyfikacje jej systemu prawnego powinny 
być utrzymane na najniższym poziomie; uważa za ważne w interesie osób dochodzących 
sprawiedliwości zarówno w Unii, jak i w krajach trzecich, aby dawać pierwszeństwo tym 
ustaleniom w sprawie przystąpienia, które będą miały najmniejszy wpływ na obciążenie 
pracą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

10. wyraża stanowczy sprzeciw wobec jakiegokolwiek mechanizmu zapobiegającemu 
rozbieżnościom w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który doprowadziłby do jeszcze dłuższych opóźnień 
proceduralnych dla osób dochodzących sprawiedliwości;

11. podkreśla, że relacje z Radą Europy, a zwłaszcza kwestie udziału Unii Europejskiej 
w Komitecie Ministrów i w Zgromadzeniu Parlamentarnym podlegają przepisom statutu 
Rady Europy i wymagają wprowadzenia w nim zmian lub przynajmniej przyjęcia 
rezolucji statutowej zawierającej proponowane zmiany, aby uwzględniono zmiany 
wprowadzone przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego;

12. wzywa, aby prawo do sprawowania demokratycznej kontroli przez Parlament było 
odpowiednio przestrzegane w ramach procedury wyznaczania przedstawiciela Unii 
Europejskiej w Komitecie Ministrów i w Komitecie Sterującym Praw Człowieka, oraz, 
bardziej ogólnie, w ramach powoływania do wszelkich organów Rady Europy, których 
stroną ma być Unia Europejska na mocy umowy o przystąpieniu;

13. uważa, że Parlament powinien w sposób priorytetowy traktować komisje przedmiotowo 
właściwe do wyznaczenia posłów, którzy zostaną wysłani do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy;

14. uważa, że w interesie obywateli, demokracji, praw człowieka w Europie i UE oraz 
zagwarantowania poszanowania i ochrony praw człowieka współpraca między 
instytucjami Unii Europejskiej i wyspecjalizowanymi organami Rady Europy powinna 
zostać wzmocniona w celu zwiększenia spójności i komplementarności w dziedzinie praw 
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człowieka na szczeblu ogólnoeuropejskim.

15. ponadto wzywa Unię do przystąpienia do takich organów Rady Europy, jak Komitet 
Zapobiegania Torturom (CPT), Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji 
(ECRI) oraz Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ); 
podkreśla również konieczność zaangażowania się przez Unię w prace prowadzone przez
Komisarza Praw Człowieka, Europejski Komitet Praw Społecznych (ECSR), Komitet 
Rządowy ds. Karty Społecznej oraz Europejski Komitet do spraw Migracji, oraz wnosi o 
należyte informowanie Parlamentu o wynikach prac tych organów i podejmowanych 
przez nie decyzjach;

16. uważa, że skoro Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał eksterytorialne zastosowanie 
EKPC, celem Unii musi być pełne przestrzeganie tego obowiązku w jej stosunkach i 
działaniach zewnętrznych;

17. nalega w kontekście istotnej roli, jaką traktat powierza Parlamentowi Europejskiemu w 
odniesieniu do zawarcia porozumienia o przystąpieniu, na należyte informowanie 
Parlamentu o definiowaniu mandatu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia do EKPC 
oraz na ścisłe włączenie Parlamentu w rozmowy wstępne, jak i w prowadzenie negocjacji 
dotyczących tego dokumentu, zgodnie z art. 218 TFUE.
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