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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że dalsze odpolitycznienie i rozwój obecnych procedur1 z uwagi na 
wiarygodność instytucji unijnych oraz w celu uniknięcia podwójnych standardów 
powinny odbywać się z poszanowaniem obowiązujących traktatów; 

2. przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sądem właściwym dla 
stosowania traktatów oraz norm prawa wtórnego, czyli również Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym także w obszarze zatrudnienia2, zaś kwestie 
sporne należy rozwiązywać w drodze odpowiedniego, przejrzystego i uczciwego 
postępowania („prawo do rzetelnego procesu sądowego”), szczególnie w określonych 
w art. 7 TUE przypadkach „poważnego i stałego” naruszenia, i że obecnie stosownie
reprezentowane państwa członkowskie w odpowiedni sposób i we właściwym czasie 
mogą także wyrazić swoje stanowisko przed Trybunałem, o ile nie zgadzają się z oceną 
Komisji Europejskiej; podkreśla również, że Parlament Europejski nie może podejmować 
działań zamiast Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
ponieważ Parlament Europejski nie jest organem egzekwowania prawa;

3. mając na uwadze, że sam Parlament Europejski podkreślał, iż obowiązujące Traktaty już 
w tej chwili zapewniają Unii szerokie kompetencje odnośnie do praw podstawowych3

oraz że na podstawie art. 51 Karty praw podstawowych we wszystkich kwestiach, 
w których stosuje się prawo Unii, w zakresie wykonywania tego prawa do państw 
członkowskich mają zastosowanie postanowienia Karty;

4. przypomina instytucjom unijnym, że w interesie ochrony i stosowania praw człowieka 
osiągnięcie spójności oraz jednolite i obiektywne wdrażanie na poziomie prawa unijnego
są możliwe wyłącznie poprzez wspieranie istniejących procedur gwarancjami, które 
należy zapewnić na poziomie traktatów.

                                               
1 Dokument roboczy II w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2012 r., sprawozdawca:
Louis Michel, s. 3.
2 Art. 16 i 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w sprawie C-202/11 Anton Las przeciwko PSA 
Antwerp NV, wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 2013 r.
3 Dokument roboczy II w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2012 r., sprawozdawca:
Louis Michel, s. 2.


