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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej: 

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1.  podkreśla wspólne wartości określone w art. 2 TUE, które stanowią podstawę Unii 

Europejskiej; 

2.  podkreśla, że Unia opiera się na wspólnych zasadach i wartościach poszanowania 

godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 

również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; 

stoi na stanowisku, że instytucje, organy i państwa członkowskie Unii Europejskiej 

powinny przestrzegać swoich zobowiązań i dawać przykład ich skutecznego 

wypełniania oraz dążyć do konsensusu i wypracowania wspólnej kultury, w której 

definicja praworządności byłaby stosowana jako wartość powszechna przez wszystkich 

zainteresowanych w taki sam sposób w 28 państwach członkowskich i w instytucjach 

UE; 

3.  uważa, że przestrzeganie zasad praworządności stanowi warunek wstępny ochrony 

praw podstawowych i ma szczególne znaczenie w obrębie Unii, ponieważ jest także 

warunkiem wstępnym przestrzegania wszystkich praw i zobowiązań wynikających z 

traktatów i prawa międzynarodowego; 

4.  uważa, że wnioski i opinie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak i 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią dobrą podstawę 

dla wykładni art. 2 TUE oraz zakresu praw zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej; 

5.  przypomina, że art. 6 ust. 2 TUE zobowiązuje Unię do przystąpienia do Europejskiej 

konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, i dlatego apeluje o 

rozpoczęcie tego procesu; 

6.  przypomina, że ostatnie wydarzenia w niektórych państwach członkowskich pokazały, 

że nie podjęto zadowalających działań w celu zapobieżenia nieprzestrzeganiu zasad 

państwa prawa i podstawowych wartości, biorąc pod uwagę problemy polityczne, jakie 

wywołuje to między państwami członkowskimi, oraz brak skutecznej i szybkiej reakcji 

ze strony instytucji unijnych; 

7.  uważa, że procedura przewidziana w art. 7 TUE pozostaje instrumentem do 

wykorzystania w ostateczności i prawdopodobnie nie zostanie w pełni wykorzystana ze 

względu na trudność w podjęciu decyzji wynikającą z wymogu jednomyślności w 

Radzie Europejskiej; zwraca uwagę, że Unia nie posiada prawnie wiążącego 

mechanizmu pozwalającego na systematyczne monitorowanie przestrzegania przez 

państwa członkowskie i unijne instytucje wartości i podstawowych praw Unii; 

8.  podkreśla znaczenie ram na rzecz praworządności ustanowionych przez Komisję w 
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2014 r.1 oraz wprowadzenia dorocznego dialogu na temat praworządności na forum 

Rady do Spraw Ogólnych, który zapoczątkowano w grudniu 2014 r.; oczekuje także 

wypracowania wspólnej płaszczyzny między tymi różnymi mechanizmami z zakresu 

praworządności, aby zapewnić, że są one skuteczne w gwarantowaniu zgodności z 

prawami podstawowymi i wartościami demokratycznymi w całej Unii; apeluje do 

Komisji i Rady o systematyczne przedstawianie Parlamentowi aktualnych informacji w 

tych kwestiach; wzywa jednak wszystkie instytucje Unii do prac nad ustanowieniem 

szerszego, zintegrowanego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw 

podstawowych, który będzie miał zastosowanie do wszystkich państw członkowskich i 

instytucji unijnych; zaleca zatem przyjęcie paktu na rzecz demokracji, praworządności i 

praw podstawowych między obywatelami, rządami i instytucjami Unii, który 

zaangażuje wszystkie te podmioty;  

9.  uważa za istotne promowanie ciągłego dialogu oraz podjęcie starań zmierzających do 

osiągnięcia wyraźniejszego konsensusu między Unią i jej państwami członkowskimi w 

celu propagowania i ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, żeby 

zagwarantować poszanowanie wspólnych wartości zapisanych w traktatach i Karcie 

praw podstawowych Unii Europejskiej w całkowicie przejrzysty i obiektywny sposób; 

jest przekonany, że nie może być żadnego kompromisu w odniesieniu do praw 

podstawowych i wartości zapisanych w traktatach i Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

10.  podkreśla, że Parlament Europejski i parlamenty narodowe powinny odgrywać 

kluczową rolę przy ocenie postępów we wdrażaniu wspólnych wartości Unii zapisanych 

w art. 2 TUE i monitorowaniu ich przestrzegania; zwraca uwagę na kluczową rolę 

Parlamentu Europejskiego w podtrzymywaniu niezbędnej stałej debaty w dążeniu do 

wspólnego unijnego konsensusu na rzecz demokracji, praworządności i praw 

podstawowych, z uwzględnieniem zmian zachodzących w naszym społeczeństwie; 

uważa, że wdrażanie tych wartości i zasad musi też opierać się także na skutecznej 

kontroli poszanowania praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie; 

11.  uznaje ważną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu wartości 

demokratycznych, praworządności i praw podstawowych; 

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń: 

12.  zaleca ustanowienie kompleksowego mechanizmu Unii na rzecz demokracji, 

praworządności i praw podstawowych, który obejmowałby wszystkie zainteresowane 

strony; uważa, że może to wiązać się z ewentualną zmianą traktatu w ramach długiej, 

lecz koniecznej procedury w świetle wspólnych wysiłków na rzecz obrony 

demokratycznych zasad Unii, jednak do tego czasu należy stworzyć mechanizm w 

ramach obowiązujących traktatów, na przykład w drodze porozumienia 

międzyinstytucjonalnego, z zastrzeżeniem że taki mechanizm nie będzie szkodził 

procedurze przewidzianej w art. 7 TUE ani z nią konkurował, lecz będzie ją uzupełniał i 

ułatwi jej stosowanie; apeluje o to, by wszystkie państwa członkowskie były traktowane 

na równi i by nie podejmowano decyzji wyłącznie z powodów politycznych; 

                                                 
1  Komunikat Komisji z dnia 11 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” 

(COM(2014)0158). 
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13.  przypomina, że skoro Unia w umowach międzynarodowych, jakie zawiera, określa 

wymogi dotyczące ochrony i propagowania praw człowieka, musi też zadbać o to, by 

instytucje i wszystkie państwa członkowskie przestrzegały zasad państwa prawa i praw 

podstawowych; 

14.  apeluje o koordynację inicjatyw realizowanych przez różne instytucje Unii i uważa, że 

należy regularnie organizować nieformalne rozmowy trójstronne, aby zapewnić spójne 

podejście Unii i sformułować roboczą definicję praw człowieka, praworządności i 

demokracji, będącą wynikiem powszechnego konsensusu;  

15.  zaleca zawarcie paktu w celu ustanowienia „cyklu polityki w dziedzinie praw 

podstawowych” w ramach wieloletniego usystematyzowanego dialogu między 

wszystkimi zainteresowanymi stronami; w tym kontekście proponuje, by Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe odbywały coroczną debatę w sprawie poszanowania 

demokracji, praworządności i praw podstawowych w Unii; uważa, że ta debata powinna 

być organizowana w taki sposób, by w jej ramach można było określać wskaźniki i cele 

do realizacji oraz zapewnić środki pozwalające ocenić skalę zmian z roku na rok w 

ramach panującego unijnego konsensusu na rzecz demokracji, praworządności i praw 

podstawowych;   

16.  zaleca organizację dorocznej ogólnounijnej debaty parlamentarnej na temat demokracji, 

praworządności i praw podstawowych w ramach wieloletniego usystematyzowanego 

dialogu między Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi, Komisją i Radą, 

w której uczestniczyć będzie również społeczeństwo obywatelskie, Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy; 

17.  zaleca, by ogólnounijną debatę parlamentarną organizowano w taki sposób, by w jej 

ramach można było określać cele do osiągnięcia i zapewnić środki pozwalające mierzyć 

skalę zmian z roku na rok, z możliwością przedstawiania sprawozdań z osiągania celów 

lub wdrażania zaleceń; zaleca również przyspieszenie stosownych procedur w celu 

stworzenia takich środków, które nie tylko umożliwiają natychmiastowe i skuteczne 

monitorowanie rocznych zmian, ale posłużą również do zapewnienia przestrzegania 

zobowiązań przez wszystkie odpowiednie zainteresowane strony; 

18.  uważa, że w celu śledzenia wyżej wspomnianej debaty parlamentarnej wyjątkowo 

istotne jest zapewnienie możliwości corocznego składania rezolucji na sesji plenarnej; 

19.  wzywa Komisję i Radę, aby jak najszybciej zaradziły problemom poruszonym przez 

Trybunał Sprawiedliwości w opinii 2/13, tak by wypełnić ustanowiony w art. 6 TUE 

obowiązek przystąpienia do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności. 
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