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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, na mocy którego 
wiążąca staje się Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej „kartą”) 
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 – co nie wpłynie na sytuację państw 
członkowskich w kontekście konwencji – będzie stanowić nowy impuls oczekiwany przez 
ponad dekadę; będzie to miało duże znaczenie polityczne i prawne dla powstania 
obejmującej cały kontynent przestrzeni praw człowieka oraz wzmocni stosunki między 
UE a „rozszerzoną Europą”, wnosząc nową dynamikę w dziedzinę praw człowieka 
w całej Europie; przystąpienie do konwencji zwiększy wiarygodność UE w zakresie 
ochrony praw człowieka na całym świecie;

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

4. zwraca uwagę, że po przystąpieniu do konwencji będzie ona stanowić minimalny standard 
ochrony w sytuacjach, gdy ochrona gwarantowana przez UE jest mniejsza niż ochrona, 
którą zapewnia konwencja; konwencja wzmacnia ochronę praw uznanych w karcie praw 
podstawowych, które mieszczą się w granicach jej kompetencji; karta sięga dalej i 
obejmuje również inne prawa i zasady, w tym prawa gospodarcze i społeczne, a także 
prawa do ochrony danych i dobrych rządów;

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do EKPC zapewni obywatelom Unii dodatkowy 
mechanizm egzekwowania ich praw, a mianowicie możliwość odwoływania się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z działaniem lub zaniechaniem 
działania przez jedną z unijnych instytucji lub państwo członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie konwencji; podkreśla jednak, że nie zmienia to 
obecnego systemu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) oraz 
tego, że warunkiem kwalifikowalności pozwów pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków odwoławczych;

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

7. 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; najdrażliwsze 
z nich to między innymi:

– fakt, że zakres przystąpienia powinien zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić przynajmniej do tych wszystkich protokołów 
dodatkowych do konwencji, 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; ponadto należy rozważyć 
przystąpienie do zmienionej Europejskiej Karty Społecznej;

– wyjaśnienie potrzeby reprezentacji i udziału UE w organach Rady Europy; chociaż 
wraz z przystąpieniem do konwencji UE nie stanie się członkiem Rady Europy, 
powinna być reprezentowana w tych wszystkich organach, które w wyniku 
przystąpienia będą miały wpływ na sprawy UE, natomiast Parlament Europejski 
powinien być reprezentowany podczas procedury wyboru sędziego Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości;

– potrzeba ulepszenia stosunków między ETS a Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, dzięki pozostawieniu obydwu trybunałom elastyczności niezbędnej dla 
określenia najlepszych metod współpracy w celu prowadzenia rozszerzonego, 
regularnego dialogu; mogłoby to również przyczynić się do rozwoju wyżej 
wspomnianego systemu orzecznictwa;

– potrzeba rozwiązania problemów, z jakimi ma do czynienia Europejski Trybunał Praw 
Człowieka; przystąpienie UE do EKPC nie powinno zmniejszyć jej skuteczności, ale 
raczej prowadzić do ulepszenia systemu wdrażania zasady pomocniczości, 
a w związku z tym do zmniejszenia się liczby powtarzających się skarg składanych do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; to zaś z kolei odciążyłoby sam trybunał; 
duże znaczenie ma ustanowienie należytej równowagi między zapewnieniem dostępu 
do dodatkowych środków odwoławczych a potrzebą odciążenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; w związku z tym wyraża zadowolenie z faktu, że 
przystąpienie UE do konwencji pokryje się z reformą Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

8. 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; 
nierozwiązane i niejasne szczegóły mogą powodować chaos i zagrażać samemu celowi 
przystąpienia do konwencji; nie oznacza to jednak, że przeszkody techniczne będą 
opóźniać ten proces;

9. podkreśla, że ponieważ przystąpienie do konwencji dotyczy nie tylko instytucji UE, lecz
także obywateli Unii, konieczne są konsultacje i udział Parlamentu Europejskiego
procesie negocjacji, a ponadto Parlament powinien być natychmiast i w pełni 
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informowany o wszystkich etapach negocjacji, zgodnie z art. 218 ust. 10 TUE;

10. proponuje, aby w celu rozpropagowania wśród obywateli wartości dodanej związanej 
z przystąpieniem Unii Europejskiej do konwencji Rada Europy i UE rozważyły 
możliwość opracowania wytycznych zawierających jasne i zrozumiałe wyjaśnienia 
wszystkich konsekwencji i skutków, jakie niesie ze sobą przystąpienie do EKPC;

11. 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; na koniec wzywa prezydencję belgijską 
i węgierską do podjęcia wszelkich starań w celu jak najszybszego sfinalizowania 
przystąpienia do konwencji.


