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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:

1. wyraża zadowolenie z ważnego osiągnięcia, jakim jest traktat lizboński, który sprawia, że 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „Kartą”) staje się wiążąca, 
i który, zgodnie z art. 6 ust. 2 TUE, wprowadza obowiązek przystąpienia UE do 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC); ponadto 
wyraża zadowolenie ze zbliżającego się wejścia w życie protokołu nr 14 do tej konwencji, 
zaplanowanego na 1 czerwca 2010 r., zgodnie z którym UE może przystąpić do EKPC;

2. zwraca uwagę, że chociaż wszystkie państwa członkowskie już ratyfikowały EKPC, 
przystąpienie do niej UE jako podmiotu nie wpłynie na sytuację państw członkowskich 
w kontekście konwencji, zgodnie z protokołem nr 8 do Traktatu z Lizbony; uważa, że 
nada to nowy impuls oczekiwany przez ponad dekadę oraz będzie miało ogromne 
znaczenie polityczne i prawne w tworzeniu ogólnoeuropejskiego obszaru ochrony praw 
człowieka, a także przyczyni się do konsolidacji i wzmocnienia praw człowieka w 
Europie oraz pomoże zacieśnić stosunki między UE a „szerzej pojmowaną Europą” 
poprzez nadanie nowej dynamiki zagadnieniu praw człowieka; jest zdania, że powinno to 
również przyczynić się do zwiększenia wiarygodności UE w zakresie ochrony praw 
człowieka na całym świecie;

3. podkreśla znaczącą rolę EKPC i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w określaniu ram prawnych i wytycznych dotyczących obecnych i przyszłych działań UE 
w dziedzinie wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
szczególnie w świetle nowych form integracji i harmonizacji w zakresie wolności 
obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zapoczątkowanych przez wejście 
w życie Traktatu z Lizbony oraz przyjęcie programu sztokholmskiego;

4. podkreśla, że przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji przede wszystkim przyczyni 
się do większej spójności systemu praw człowieka w UE; jest zdania, że zwiększy ono 
wiarygodność UE w oczach jej własnych obywateli, jeśli chodzi o ochronę praw 
człowieka, gwarantując pełne i skuteczne poszanowanie praw podstawowych wszędzie 
tam, gdzie w grę wchodzi prawo UE;

5. podkreśla, że po przystąpieniu do konwencji kompetencje Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka przy orzekaniu w sprawach podlegających EKPC nie mogą być 
kwestionowane na podstawie wewnętrznej struktury prawa UE; podkreśla również, że 
kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mogą ograniczać się do 
obywateli europejskich lub geograficznego obszaru Unii Europejskiej (na przykład w 
przypadku misji lub delegacji);

6. podkreśla, że po przystąpieniu do konwencji będzie ona stanowić minimalny standard 
ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie oraz będzie miała 
decydujące znaczenie, w szczególności w sytuacjach, gdy ochrona gwarantowana przez 
UE jest mniejsza niż ochrona, którą zapewnia EKPC; zwraca uwagę, że EKPC wzmacnia 
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ochronę tych praw określonych w Karcie, które wchodzą w zakres konwencji, oraz że 
Karta określa również inne prawa i zasady, które nie są ujęte w EKPC, lecz w protokołach 
dodatkowych i instrumentach związanych z EKPC;

7. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do EKPC zapewni dodatkowy mechanizm 
egzekwowania praw człowieka, a mianowicie możliwość odwoływania się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z działaniem lub zaniechaniem 
działania przez jedną z instytucji UE lub państwo członkowskie wdrażające przepisy 
prawa UE mieszczące się w zakresie EKPC; podkreśla jednak, że nie zmienia to obecnego 
systemu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) ani 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz tego, że warunkiem dopuszczalności 
pozwów pozostanie nadal uprzednie wyczerpanie wewnętrznych sądowych środków 
odwoławczych; apeluje o to, aby pozwy i skargi obywateli były rozpatrywane w 
rozsądnych terminach; zachęca Komisję do przedstawienia pewnych wytycznych, w 
porozumieniu z ETS i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dotyczących tego, co 
stanowi odpowiedni krajowy środek odwoławczy w Unii, oraz orzeczeń prejudycjalnych 
na mocy prawa UE; podkreśla w tym kontekście konieczność kierowania do ETS przez 
sądy państw członkowskich spraw związanych z możliwym naruszeniem praw 
podstawowych;

8. podkreśla, że przystąpienie do konwencji będzie jednocześnie wymagać ściślejszej 
współpracy między sądami krajowymi, ETS i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w zakresie ochrony praw podstawowych; zwraca uwagę, że współpraca między dwoma 
europejskimi trybunałami przyczyni się do dalszego rozwoju systemu spójnego 
orzecznictwa w dziedzinie praw człowieka;

9. wskazuje na istnienie wielu zaległych problemów prawnych, technicznych 
i instytucjonalnych, które będą musiały zostać rozwiązane w ramach mandatu, który ma 
zostać przyjęty na mocy art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także 
podczas negocjacji z Radą Europy w sprawie przystąpienia UE do EKPC; wzywa 
Komisję i Radę do:

– zadbania o to, aby zakres przystąpienia był dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE musi przystąpić przynajmniej do tych wszystkich protokołów 
dodatkowych do EKPC, które stanowią uzupełnienie praw zawartych w EKPC i które 
już zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, stanowiąc w 
związku z tym część zbioru praw człowieka w UE; w związku z tym zwraca się 
również do państw członkowskich o ratyfikację tych wszystkich protokołów 
dodatkowych EKPC, które dotyczą praw zawartych w Karcie praw podstawowych i 
mają odpowiednio zastosowanie do UE; ponadto należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej oraz innych stosownych traktatów Rady 
Europy dotyczących praw człowieka;

– zadbania o to, aby UE była właściwie reprezentowana i zasiadała w organach Rady 
Europy, aby – chociaż po przystąpieniu do EKPC UE nie zostanie członkiem Rady 
Europy – UE była reprezentowana we wszystkich organach praw człowieka, które w 
wyniku przystąpienia będą miały wpływ na kwestie UE (takich jak Europejski 
Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 
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Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i 
Nietolerancji (ECRI), Europejska Komisja ds. Skuteczności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ) oraz Komitet Sterujący ds. Praw Człowieka (CDHH)), oraz 
w Komitecie Ministrów, przynajmniej w zakresie nadzoru nad wykonywaniem 
wyroków w sprawach związanych z prawami podstawowymi UE, a także zadbanie o 
to, aby Parlament Europejski uczestniczył i był reprezentowany w procedurze wyboru 
sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – na poziomie UE, przy 
nominowaniu kandydatów na to stanowisko, oraz w Zgromadzeniu Parlamentarnym 
Rady Europy przy wyborze sędziego;

– zadbania o to, aby stosunki między ETS i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
zostały wyjaśnione, pozostawiając obu trybunałom niezbędną elastyczność w 
określaniu najlepszych metod współpracy w celu nawiązania lepszego i bardziej 
regularnego dialogu, a także przyczyniając się ewentualnie do rozwoju wspomnianego 
powyżej systemu orzecznictwa;

– zadbania o to, aby problemy, z jakimi ma do czynienia Europejski Trybunał Praw 
Człowieka, były rozwiązywane i łagodzone przy wsparciu UE; przystąpienie UE do 
EKPC nie powinno zmniejszyć jej skuteczności, ale raczej prowadzić do ulepszenia 
systemu; wzywa również do zadbania o to, aby UE i jej państwa członkowskie 
czuwały nad przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności oraz nad 
efektywnością wewnętrznych środków odwoławczych, zgodnie z zasadą 
pomocniczości ustanowioną Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969 r., w 
celu uniknięcia nadmiernego obciążenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
powtarzanymi wnioskami lub niepotrzebnymi skargami; wzywa również do zadbania 
o to, aby – co jest niezwykle ważne – przystąpienie UE do konwencji zbiegło się z 
reformą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

10. podkreśla, że oprócz zobowiązań politycznych niezwykle istotne jest znalezienie 
właściwych odpowiedzi i rozwiązań dotyczących głównych kwestii technicznych, tak aby 
umożliwić wykorzystanie przystąpienia UE do EKPC dla dobra jej obywateli; zwraca 
uwagę, że nierozwiązane i niejasne szczegóły mogą powodować chaos i zagrażać samemu 
celowi przystąpienia do konwencji; podkreśla jednak, że nie można dopuścić do tego, aby 
przeszkody techniczne opóźniały ten proces;

11. podkreśla, że ponieważ przystąpienie do EKPC dotyczy nie tylko instytucji UE, lecz także 
obywateli Unii, konieczne są konsultacje z Parlamentem Europejskim i udział Parlamentu 
Europejskiego w całym procesie negocjacji, a ponadto Parlament musi być zaangażowany 
i otrzymywać w trybie natychmiastowym pełne informacje na wszystkich etapach 
negocjacji, zgodnie z art. 218 ust. 10 TUE;

12. podkreśla znaczenie stworzenia nieformalnego organu, którego celem będzie koordynacja 
wymiany informacji między Parlamentem Europejskim a Zgromadzeniem 
Parlamentarnym Rady Europy;

13. proponuje, aby w celu rozpropagowania wśród obywateli wartości dodanej związanej 
z przystąpieniem Unii Europejskiej do konwencji Rada Europy i UE opracowały 
wytyczne zawierających jasne wyjaśnienia wszystkich konsekwencji i skutków tego 
przystąpienia; podtrzymuje pogląd, że Komisja  i państwa członkowskie powinny 
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dostarczyć obywatelom UE informacje gwarantujące, że będą oni w pełni świadomi tego, 
co oznacza ten dodatkowy mechanizm i jak go należycie stosować;

14. wyraża zadowolenie z potraktowania przez obecną prezydencję hiszpańską kwestii 
przystąpienia do UE konwencji jako „sprawy pilnej” oraz z pozytywnego i pomocnego 
nastawienia Rady Europy w tym względzie; wzywa prezydencję belgijską i węgierską do
podjęcia wszelkich starań w celu jak najszybszego sfinalizowania przystąpienia do 
konwencji i to w sposób możliwie najprostszy i najbardziej przystępny, tak aby obywatele 
Unii mogli jak najprędzej korzystać z przystąpienia Unii do EKPC;

15. zauważa, że po przystąpieniu UE do EKPC może w niektórych przypadkach dojść do 
pokrywania się kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wskazuje, że jednoczesne kierowanie spraw 
do obu tych trybunałów nie będzie dozwolone.
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