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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. przypomina, że struktura UE w zakresie praworządności, demokracji i praw 
podstawowych jest stale rozwijana od czasu utworzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) i 
została wzmocniona zarówno przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, jak i zmiany 
tej struktury wprowadzone przez kolejne traktaty, oraz że obecnie praworządność, 
demokracja i prawa podstawowe zostały podniesione w traktacie lizbońskim z rangi 
wspólnych zasad do rangi wartości leżących u podstaw Unii; zdecydowanie uważa, że należy 
kontynuować ten proces rozwoju;

2. przypomina, że UE określiła w kryteriach przystąpienia, że aby zostać członkiem UE, 
kraj kandydujący musi osiągnąć stabilność instytucji gwarantujących demokrację, 
praworządność, prawa człowieka, poszanowanie i ochronę mniejszości;

3. zauważa sprzeczność polegającą na tym, że o ile przyszłe państwa członkowskie są 
sprawdzane pod kątem przestrzegania tych wartości określonych w kryteriach przystąpienia 
przed przystąpieniem do Unii, to jednak UE nie dysponuje skutecznymi narzędziami 
egzekwowania przestrzegania tych podstawowych zasad po tym, jak staną się państwami 
członkowskimi;

4. podkreśla, że brak mechanizmów monitorowania, oceny i nadzoru w zakresie 
podstawowych zasad prawnych UE nie stanowiłby problemu, gdyby państwa członkowskie 
przestrzegały tych zasad po przystąpieniu do Unii Europejskiej;

5. uważa, że sytuacja w zakresie praworządności, demokracji i praw podstawowych 
znacznie się pogorszyła w niektórych państwach członkowskich, co jest zdecydowanie godne 
ubolewania; ubolewa, że pandemia COVID-19 została również wykorzystana w niektórych 
państwach członkowskich do dalszego ograniczania praw obywateli i podstawowych 
wolności zapisanych w Karcie praw podstawowych; podkreśla potrzebę stałego 
monitorowania wszelkich takich środków w celu ich wycofania lub uchylenia, gdy nie są one 
już bezwzględnie konieczne do ochrony zdrowia publicznego;

6. podkreśla, że praworządność jest nierozerwalnie związana z poszanowaniem demokracji 
i praw podstawowych, a zatem te trzy zasady muszą być wspólnie monitorowane;

7. podkreśla, że Unia opiera się na szeregu wspólnych zasad demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, które są zapisane w art. 2 TUE; jest głęboko przekonany, że potrzebny 
jest mechanizm monitorowania, który będzie w pełni obejmował art. 2 TUE i nie będzie 
hierarchizował wartości, lecz będzie obejmował wszystkie wartości Unii, a także zapewniał 
ich właściwą ocenę; zwraca w szczególności uwagę na znaczenie promowania i obrony 
praworządności – podstawowej wartości Unii, która jest wspólnotą opartą na prawie, a także 
na spoczywający na państwach członkowskich obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony 
sądowej;
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8. przypomina, że UE nadal nie dysponuje skutecznymi mechanizmami monitorowania i 
eliminowania systemowych zagrożeń dla wartości UE w państwach członkowskich oraz 
zapobiegania tym zagrożeniom; zauważa w tym kontekście komunikat Komisji w sprawie 
dalszego umacniania praworządności w Unii i przedstawione w nim działania; wzywa 
Komisję do wdrożenia bez zbędnej zwłoki zaproponowanych ram na rzecz praworządności; 
uważa, że konieczna jest refleksja nad sposobem wprowadzenia przyszłych sankcji, które 
byłyby skuteczne, odstraszające i proporcjonalne;

9. podkreśla, jak ważne jest opracowanie obiektywnego, opartego na dowodach 
mechanizmu, w ramach którego można będzie w sprawiedliwy i bezstronny sposób oceniać 
demokrację, praworządność i poszanowanie podstawowych wolności; uznaje, że 
ustanowienie takiego mechanizmu musi być powiązane z usprawnieniem demokratycznego 
funkcjonowania Unii; wyraża ubolewanie, że wcześniejsze wnioski o dialog z 
poszczególnymi rządami doprowadziły do jedynie ograniczonych rozwiązań;

10. przypomina, że przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności jest zobowiązaniem prawnym na mocy art. 6 
ust. 2 TUE, przypomina też o potrzebie szybkiego zakończenia procesu przystąpienia w celu 
zapewnienia spójnych ram ochrony praw człowieka w całej Europie oraz dalszego 
wzmocnienia ochrony podstawowych praw i wolności w UE; wzywa zatem Komisję do 
nasilenia starań na rzecz pełnego wdrożenia Traktatów i zakończenia negocjacji bez zbędnej 
zwłoki;

11. podkreśla, że instytucje Unii są zobowiązane do lojalnej współpracy zgodnie z art. 13 
ust. 2 TUE i w związku z tym powinny przyczyniać się, bez uprzedzeń politycznych, do 
obrony wartości Unii zgodnie z postanowieniami określonymi w Traktatach; apeluje o to, by 
takie działania były regulowane porozumieniem międzyinstytucjonalnym i by konsolidować 
istniejące mechanizmy, a jednocześnie sporządzać roczne sprawozdania dotyczące sytuacji 
we wszystkich państwach członkowskich, oparte na ocenie przeprowadzanej przez zespół 
niezależnych ekspertów i określające działania prewencyjne i naprawcze;

12. uważa, że w celu skutecznego wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE, w przyszłym 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie unijnego mechanizmu wzmocnienia 
wartości Unii należy również ustanowić jasne procedury koordynacji współpracy między 
instytucjami w tej dziedzinie; zauważa, że należy unikać zbędnego tworzenia nowych struktur 
lub powielania działań, a preferowanym rozwiązaniem powinno być integrowanie i łączenie 
istniejących instrumentów;

13. podkreśla potrzebę stworzenia systemu monitorowania, który będzie umożliwiał uważne 
śledzenie sytuacji we wszystkich państwach członkowskich; wzywa do uwzględnienia debaty 
na temat wniosków z rocznego sprawozdania na posiedzeniu Rady oraz na konferencji 
międzyparlamentarnej organizowanej przez Parlament w ramach rocznego cyklu 
monitorowania;

14. podkreśla, że roczny cykl monitorowania powinien opierać się na każdym etapie na 
zasadach przejrzystości, bezstronności i równości między państwami członkowskimi, na 
obiektywnych dowodach, wymiernych wskaźnikach i kryteriach, być chroniony przed 
wszelkimi podstępnymi strategiami dezinformacji i prowadzić do podjęcia skutecznych i 
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realistycznych środków, takich jak postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego lub sankcje w stosownych przypadkach;

15 podkreśla, że Rada Europy odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu przestrzegania 
demokracji, praw podstawowych i praworządności w Europie; w związku z tym nalega, aby 
regularnie odbywały się konsultacje z Radą, a przede wszystkim z Komisją Wenecką, oraz 
aby ocena przeprowadzona przez te instytucje stanowiła podstawę ocen i zaleceń w ramach 
nowego wspólnego mechanizmu monitorowania;

16. przypomina, że choć w ramach prawnych UE praworządność jest wyraźnie wymieniona 
jako wartość wspólna dla UE i jej państw członkowskich (art. 2 TUE), to Traktaty UE nie 
zawierają definicji tego pojęcia; zwraca uwagę, że praworządność jest pojęciem złożonym i 
w wielu aspektach niejasnym, a zatem ustanowienie rocznego cyklu monitorowania wymaga 
konsensusu w sprawie zasad praworządności wspólnych dla wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że w ściśle minimalnym znaczeniu praworządność oznacza system, 
w którym prawo jest stosowane i egzekwowane, oraz że podczas definiowania tego pojęcia 
Komisja powinna stosować szeroką definicję, opierającą się na zasadach określonych 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
a także na koncepcjach i zasadach określonych na liście kontrolnej dotyczącej praworządności 
stosowanej przez Komisję Wenecką;

17. uważa, że zarówno w procesie zawierania porozumienia międzyinstytucjonalnego, jak i 
w trakcie rocznego cyklu monitorowania instytucje powinny, zgodnie z art. 11 TUE, 
prowadzić otwarty dialog z przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
zainteresowanymi stronami, a ich poglądy i wkład powinny zostać udostępnione do 
publicznej wiadomości w ramach tego procesu i uwzględnione w sprawozdaniach rocznych; 
roczny cykl monitorowania powinien zatem przewidywać na wszystkich etapach tego cyklu 
regularne i otwarte konsultacje ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim; sugeruje, 
aby w stosownych przypadkach inne instytucje, organy i agencje UE, organizacje 
międzynarodowe, sieci i stowarzyszenia sądowe, środowiska akademickie i ośrodki 
analityczne, a także parlamenty narodowe państw członkowskich wnosiły swój wkład; 

18. zwraca uwagę, że w momencie przystąpienia Rumunii i Bułgarii do UE w dniu 1 stycznia 
2007 r. ustanowiono mechanizm współpracy i weryfikacji jako środek przejściowy mający na 
celu pomoc obu krajom w likwidacji niedociągnięć w dziedzinie reformy sądownictwa, 
korupcji i przestępczości zorganizowanej, oraz że 13 lat po przystąpieniu do UE mechanizm 
ten jest nadal stosowany w przypadku obu krajów; uważa, że roczny cykl monitorowania, 
który byłby stosowany w równym stopniu do wszystkich państw członkowskich Unii 
Europejskiej, powinien zastąpić mechanizm współpracy i weryfikacji; uważa, że w ramach 
rocznego cyklu monitorowania można by wykorzystać ustanowione przez Komisję 
Europejską założenia do celów oceny postępów w ramach mechanizmu współpracy i 
weryfikacji;

19. uznaje, że w ramach rocznego cyklu monitorowania państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość przedstawienia w pełni swoich stanowisk w odniesieniu do równości 
wszystkich państw członkowskich, nie ograniczając jednocześnie skuteczności procedury; 
podkreśla znaczenie aktywnego i odpowiedzialnego podejścia państw członkowskich do 
rocznego cyklu monitorowania;
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20. podkreśla, że żaden mechanizm nie może być kompletny bez pozytywnych zachęt, takich 
jak konkretne środki finansowe na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz praw podstawowych, praworządności i zasad demokracji; podkreśla 
zatem, że aby zagwarantować skuteczną obronę wartości UE, należy ustanowić odpowiednie 
wsparcie finansowe dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego broniących demokracji, 
praworządności i praw podstawowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym – 
jak określono we wniosku dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego program „Prawa i 
Wartości” – a także zapewnić ogólne wsparcie osób zgłaszających przypadki naruszenia 
wartości UE; podkreśla, jak ważne jest utrzymanie komponentu wartości Unii w programie 
„Prawa i wartości” w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027;

21. podkreśla, że roczny cykl monitorowania ma być w pełni zintegrowany z 
rozporządzeniem w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach członkowskich1, łącząc transfery budżetowe 
z wynikami procesu monitorowania, chroniąc jednocześnie uzasadnione interesy ostatecznych 
odbiorców i beneficjentów funduszy unijnych; uważa, że konieczne jest, aby rozporządzenie 
zawierało wystarczająco szczegółowe i wymierne kryteria i wskaźniki umożliwiające ocenę 
naruszeń praworządności i zastosowanie sankcji;

22. uważa, że oceny przeprowadzane w kontekście rocznego cyklu monitorowania powinny 
stanowić, w tym dzięki formułowaniu zaleceń, podstawę decyzji Komisji dotyczących 
wszczęcia postępowań w sprawie systemowego uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; wzywa Komisję do pełnego wykorzystania jej uprawnień w tym zakresie;

23 podkreśla ponadto, że z uwagi na to, że znaczne opóźnienia w wydawaniu wyroków, 
w szczególności w sprawach związanych z praworządnością, mogą skutkować 
nieodwracalnymi i poważnymi szkodami spowodowanymi regresem w kwestii 
praworządności, należy poświęcić więcej uwagi wzmocnieniu potencjału i roli Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obronie praworządności; jest zdania, że taka opcja 
mogłaby przewidywać przyspieszoną procedurę we wszystkich takich przypadkach, 
z systematycznym zastosowaniem środka tymczasowego; wzywa Komisję do 
systematycznego zwracania się do Trybunału o zastosowanie środków tymczasowych na 
mocy art. 279 TFUE w pilnych przypadkach związanych z wartościami Unii, w szczególności 
gdy brak takich środków może wyrządzić nieodwracalną szkodę obywatelom UE lub 
porządkowi prawnemu UE, oraz do składania wniosków o nałożenie grzywny w przypadku 
nieprzestrzegania środków tymczasowych zgodnie z art. 260 TFUE;

24. podkreśla, że oprócz rocznego cyklu w szczególnych wyjątkowych przypadkach 
uzasadnionych powagą ewentualnych skutków naruszenia demokracji, praworządności i praw 
podstawowych oraz skalą ich skutków Parlament Europejski lub Rada powinny mieć 
możliwość zwrócenia się do Komisji o sporządzenie pilnego sprawozdania na temat sytuacji;

25. podkreśla, że konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi impuls do lepszego 
zrozumienia potrzeby ochrony wartości leżących u podstaw Unii i stawienia czoła kryzysowi 
tych wartości i w związku z tym mogłaby stanowić okazję do omówienia wpisania do 
Traktatów procedury ich skuteczniejszego egzekwowania; podkreśla, że konferencja nada 

1 Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018)0324 final.
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nowy impuls europejskiej dyskusji dotyczącej wzmocnienia demokracji europejskiej;

26 proponuje zwiększenie skuteczności art. 7 dzięki zapewnieniu obecności Parlamentu 
podczas wysłuchań opisanych w art. 7 oraz – w przypadku wprowadzenia w przyszłości 
zmian w Traktacie – dzięki zniesieniu wymogu jednomyślności i wzmocnieniu mechanizmu 
sankcji;

27. domaga się wzmocnienia roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez 
wprowadzenie instrumentu umożliwiającego obywatelom składanie skarg indywidualnych; 
podkreśla potrzebę ustanowienia mechanizmu postępowania polubownego w sprawach 
konstytucyjnych; proponuje, aby kwestie te poddano debacie podczas zbliżającej się 
konferencji na temat przyszłości Europy;

28. wzywa do przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. 
w sprawie Agencji Praw Podstawowych w celu wzmocnienia mandatu tej agencji i jej 
zdolności do działania w obronie wartości zapisanych w art. 2 TUE i do wydawania 
niewiążących opinii na temat projektów aktów prawnych UE z własnej inicjatywy, a także do 
wspierania systematycznych konsultacji z Agencją.
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