Wdrażanie art. 17 TFUE przez Parlament Europejski
1. Podstawa prawna:
Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nałożył na UE prawny obowiązek
otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz
organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stanowi on:
1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub
wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu.
2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im
na mocy prawa krajowego.
3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi
otwarty, przejrzysty i regularny dialog.
W ramach realizacji postanowień Traktatu przez Parlament Europejski jego przewodniczący wyznaczył
wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za prowadzenie dialogu, podjęto również szereg
konkretnych decyzji ustanawiających jego ramy.
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Elementy wdrażania art. 17 TFUE przez Parlament obejmują:
Wyznaczenie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za prowadzenie dialogu.
Składanie Prezydium Parlamentu rocznego sprawozdania przez wiceprzewodniczącego.
Specjalny sekretariat do celów administracyjnych dialogu prowadzonego na mocy art. 17.
Dalsze wsparcie administracyjne dialogu ze strony wszystkich właściwych służb Parlamentu.
Specjalne strony internetowe Parlamentu mające na celu zwiększenie przejrzystości i
świadomości.
Dokumenty analityczne sporządzone przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.
Organizowanie regularnych seminariów i innych działań w zakresie dialogu z partnerami
zewnętrznymi.
Powiązanie dialogu z pracami parlamentarnymi i debatą polityczną, przy zaangażowaniu osób
sprawujących urząd.
Rodzaje działań podejmowanych przez Parlament Europejski w związku z art. 17 TFUE:
Organizowane przez Parlament seminaria na temat dialogu prowadzonego na mocy art. 17.
Inne działania w zakresie dialogu prowadzone przez Parlament.
Organizowane przez inne podmioty parlamentarne seminaria na temat kwestii związanych z
art. 17.
Działania organizowane we współpracy z jednym lub wieloma partnerami dialogu
prowadzonego na mocy art. 17.
Przyjmowanie w Parlamencie delegacji organizacji partnerskich dialogu.
Reprezentowanie Parlamentu podczas wydarzeń organizowanych przez organizacje
partnerskie dialogu.
Współpraca z innymi instytucjami UE w zakresie wdrażania art. 17 TFUE.

Co roku Parlament organizuje zwykle 2–3 pełne seminaria na temat dialogu prowadzonego na mocy
art. 17. Mają one charakter publiczny i są transmitowane przez internet. Wszyscy zarejestrowani
partnerzy dialogu, zarówno religijni, jak i niewyznaniowi, są zapraszani do udziału we wszystkich
seminariach i działaniach organizowanych w związku z art. 17. Tematy dialogu mogą być inspirowane
wszystkimi obszarami działania UE. Wybór tematów i format seminariów jest konsultowany z
partnerami dialogu prowadzonego na mocy art. 17 przez Parlament.
Pomiędzy seminariami Parlament utrzymuje regularny kontakt z partnerami dialogu na różnych
szczeblach, w tym na szczeblu administracyjnym, za pośrednictwem swojego specjalnego sekretariatu.

