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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa UE; 
uważa, że sprawozdania te są kluczowymi narzędziami gwarantującymi demokratyczną 
kontrolę nad prawidłową transpozycją i wdrażaniem prawa UE; stwierdza, że taka 
kontrola ma zasadnicze znaczenie dla określenia zagrożeń dla praworządności, zanim 
osiągną one poziom wymagający oficjalnej reakcji;

2. apeluje do Komisji, aby zintensyfikowała debatę publiczną na temat jej sprawozdania 
rocznego z kontroli stosowania prawa UE; podkreśla potrzebę otwarcia tej debaty 
publicznej na możliwie jak najszerszy udział obywateli i zauważa, że społeczeństwo 
obywatelskie mogłoby być również zaangażowane w ramach konferencji w sprawie 
przyszłości Europy;

3. wzywa Komisję do dalszego wspierania państw członkowskich w transpozycji i 
wdrażaniu prawodawstwa UE poprzez inicjatywy mające na celu wzmocnienie 
zdolności instytucjonalnych i administracyjnych;

4. podkreśla znaczenie praworządności jako warunku wstępnego właściwej kontroli i 
stosowania prawa UE; podkreśla swoje głębokie zaniepokojenie uogólnionymi brakami 
w zakresie stosowania praworządności w kilku państwach członkowskich, jak 
wyszczególniono w sprawozdaniu Komisji na temat praworządności z 2020 r.; wzywa 
Radę do pilnej współpracy z Parlamentem w celu osiągnięcia porozumienia na temat 
wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich (COM(2018)0324);

5. podkreśla, że zapewnienie zgodności z prawem UE ma zasadnicze znaczenie dla 
stworzenia równych warunków działania; podkreśla potrzebę ciągłego ulepszania 
mechanizmów służących zapewnieniu pełnej zgodności stanowienia prawa z traktatami, 
w szczególności z zasadą przyznania kompetencji, zasadą pomocniczości i zasadą 
proporcjonalności, określonymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zasadą 
lojalnej współpracy, określoną w art. 13 TUE, oraz zasadą równości wobec prawa, 
określoną w art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 
„Kartą”); przypomina ponadto, że skuteczność aktów prawnych UE – która zależy od 
poprawności i terminowości ich wdrażania – stanowi podstawę pewności prawa i jego 
prawidłowego stosowania;

6. podkreśla, że przepisy Unii Europejskiej muszą być sformułowane w sposób jasny i 
zrozumiały, z poszanowaniem zasad jasności, przejrzystości i pewności prawa; 
podkreśla, że prawo Unii musi jasno określać prawa i obowiązki, jakie nakłada na 
adresatów, w szczególności w odniesieniu do instytucji UE i państw członkowskich; 
sugeruje zbadanie prawnie niewiążących wytycznych jako możliwego sposobu 
wspierania państw członkowskich w procesie wdrażania; ubolewa nad niespójnościami 
w stosowaniu i wykładni prawa UE, które mogą wynikać z niewłaściwego tłumaczenia 



PE658.830v02-00 4/9 AD\1216446PL.docx

PL

tekstów prawnych; w związku z tym wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zapewnienia właściwego przetłumaczenia przyjętego prawodawstwa UE; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do kontynuowania i intensyfikacji dialogu i wymiany 
najlepszych praktyk w celu rozwiązania problemu braku jasności i przejrzystości 
procesu legislacyjnego przy transpozycji prawa UE;

7. przypomina, że stosowanie prawa UE obejmuje pełne poszanowanie wspólnych 
wartości, w tym praw podstawowych, demokracji i praworządności, jak określono w 
art. 2 TUE; podkreśla swoje zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie 
praworządności w niektórych państwach członkowskich, jak wskazano w sprawozdaniu 
Komisji na temat praworządności z 2020 r.; ponownie wyraża poparcie dla 
ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw 
podstawowych, opartego na porozumieniu międzyinstytucjonalnym między trzema 
instytucjami, składającego się z rocznego cyklu monitorowania wartości Unii i 
obejmującego wszystkie aspekty, o których mowa w art. 2 TUE; uważa, że należy 
wzmocnić dostępne instrumenty przewidziane w traktatach, i sugeruje, aby konferencja 
w sprawie przyszłości Europy zajęła się tą kwestią;

8. podkreśla kluczową rolę parlamentów narodowych oraz, w stosownych przypadkach, 
parlamentów regionalnych w kontroli prawno-legislacyjnej projektów aktów prawnych 
UE, biorąc również pod uwagę, że rola ta umożliwia państwom członkowskim poprawę 
jakości prawodawstwa i przyspieszenie jego wdrażania; zauważa, że można ulepszyć 
istniejące formy współpracy z parlamentami narodowymi, takie jak delegacje 
międzyparlamentarne lub procedury angażujące parlamenty narodowe w wymianę 
informacji na temat tworzenia i stosowania prawa Unii; proponuje, aby na konferencji 
w sprawie przyszłości Europy przedyskutowano sposoby zacieśnienia współpracy w 
zakresie stosowania prawa UE, a także ustanawiania przepisów i wdrażania zasad 
proporcjonalności i pomocniczości; uważa, że próby podważenia integralności 
konstytucyjnej państw członkowskich stanowią pogwałcenie prawa UE;

9. wzywa do usprawnienia unijnego procesu stanowienia prawa, który opiera się na 
przejrzystości i rozliczalności w redagowaniu aktów prawnych, w stosownych 
przypadkach przy udziale społeczeństwa obywatelskiego; 

10. przypomina o zasadzie przejrzystości zapisanej w traktatach UE, a także o prawie 
obywateli UE do sprawiedliwości i dobrej administracji zapisanym w art. 41 i 47 Karty; 
zwraca uwagę, że zgodnie z tymi prawami i zasadami obywatele muszą mieć 
odpowiedni dostęp do projektów aktów prawnych ich dotyczących; podkreśla, że te 
prawa i zasady powinny być również kwestią najwyższej wagi dla państw 
członkowskich przy składaniu wniosków dotyczących projektów aktów wdrażających 
prawodawstwo UE;

11. przypomina o wysiłkach podjętych przez instytucje UE w celu utworzenia wspólnej 
bazy danych i strony internetowej dla wszystkich etapów procedury ustawodawczej, ale 
ubolewa, że wysiłki te nie przyniosły jeszcze rezultatów; uważa, że istniejące i przyszłe 
bazy danych i strony internetowe powinny umożliwiać wszystkim zainteresowanym 
parlamentom wniesienie odpowiedniego wkładu;

12. przypomina swoje stanowisko wyrażone w rezolucji z dnia 17 stycznia 2019 r. w 
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sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w 
organach przygotowawczych Rady UE; wzywa Radę do opracowania jasnych i 
publicznie dostępnych kryteriów oznaczania dokumentów jako „LIMITE” zgodnie z 
prawem UE oraz do systematycznego przeglądu statusu „LIMITE” dokumentów na 
wczesnym etapie przed ostatecznym przyjęciem aktu ustawodawczego, w tym przed 
nieformalnymi negocjacjami w ramach rozmów trójstronnych;

13. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma właściwe wdrożenie i stosowanie prawa UE na 
podstawie art. 197 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); jest to 
wspólna odpowiedzialność państw członkowskich oraz instytucji i organów UE; wzywa 
do przeprowadzenia odpowiedniej oceny skutków ex ante i ex post prawa UE, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonego rozwoju oraz kwestii społecznych, środowiskowych i 
związanych z płcią, zgodnie ze zobowiązaniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
określonym w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia 
prawa;

14. podkreśla, że państwa członkowskie muszą być w stanie prawidłowo transponować 
prawo UE do swoich systemów prawnych; wzywa w związku z tym do odpowiedniego 
zaplanowania procedur ustawodawczych, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na 
transpozycję;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspólnego i konsekwentnego 
rozwiązywania problemów związanych z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem 
przepisów podczas transpozycji i stosowania prawa UE, ponieważ praktyka ta stanowi 
niepotrzebne obciążenie dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji, prowadzi do 
błędnych przekonań dotyczących stanowienia prawa UE i zwiększa nieuzasadniony 
eurosceptycyzm wśród obywateli; przypomina w związku z tym o postanowieniach 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, zgodnie 
z którymi środki krajowe niezwiązane bezpośrednio z danym prawodawstwem Unii, 
muszą być jasno wskazane i udokumentowane przez państwa członkowskie, natomiast 
elementy, które nie są w żaden sposób związane z prawem Unii, powinny być możliwe 
do zidentyfikowania w akcie(-ach) transponującym(-ych) lub w powiązanych 
dokumentach; wzywa Komisję, by regularnie przekazywała informacje na temat 
dokumentacji w sprawie środków (przeciwdziałających) dotyczących nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów unijnych;

16. zwraca uwagę na szczególny brak transpozycji, wdrożenia i nadzoru prawa UE w 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w przeciwieństwie do bardzo 
pilnego trybu, w jakim wnioski ustawodawcze w tej dziedzinie są często forsowane 
przez Komisję i Radę w trakcie procedury ustawodawczej UE; wzywa Komisję i organy 
krajowe do aktywnego i kompleksowego monitorowania i zapewniania stosowania 
prawa UE w tej dziedzinie;

17. uznaje, że w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa UE i właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego obywatele i przedsiębiorcy muszą być 
informowani o kwestiach wynikających z codziennego stosowania prawa UE; wzywa 
do zacieśnienia współpracy w tej dziedzinie, w tym za pośrednictwem systemu 
SOLVIT;
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18. podkreśla znaczenie odpowiedniego dialogu między Komisją Europejską a państwami 
członkowskimi na etapie poprzedzającym wniesienie skargi;

19. zwraca uwagę na kluczową rolę partnerów społecznych, organów ds. równości płci i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu i promowaniu skutecznych 
środków odwoławczych na podstawie prawa UE; zachęca Komisję do podnoszenia 
świadomości na temat praw obywateli i przedsiębiorstw wynikających z prawa UE oraz 
do dalszego wspierania skarżących poprzez lepsze zrozumienie przez nich 
postępowania poprzedzającego wniesienie skargi; wzywa Komisję, jako strażniczkę 
traktatów, do wszczynania odpowiednich dochodzeń w sprawach, w których obywatele 
lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego należycie zidentyfikowali możliwe 
naruszenie prawa UE;

20. podkreśla ważną rolę sygnalistów w monitorowaniu prawidłowego stosowania prawa 
Unii; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących 
minimalnej ochrony uzgodnionych w marcu 2019 r. i formalnie przyjętych w 
październiku 2019 r., na długo przed upływem terminu dwa lata później; wzywa 
państwa członkowskie do wykorzystania marginesu pozostawionego w dyrektywie w 
celu wdrożenia jej w jak najszerszym zakresie oraz do zaoferowania rekompensaty 
finansowej osobom, które ponoszą konsekwencje w związku ze zgłaszaniem naruszeń 
prawa Unii;

21. odnotowuje spadek o 10 % liczby nowych postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. 
oraz wzrost liczby nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w 2019 r.; zauważa, że według zestawienia nowych postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będących w toku pod 
koniec 2017, 2018 i 2019 r. największa liczba postępowań odnoszących się do naruszeń 
w transpozycji przepisów wszczętych przeciwko państwom członkowskim dotyczyła 
następujących głównych obszarów polityki: środowisko, mobilność i transport, rynek 
wewnętrzny, stabilność finansowa, usługi finansowe i rynki kapitałowe; 

22. ubolewa nad zaobserwowanym od grudnia 2017 r. 20 %-owym wzrostem liczby 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
odniesieniu do prawodawstwa UE dotyczącego jednolitego rynku UE i wzywa państwa 
członkowskie do szybszej i bardziej starannej transpozycji prawa UE; z zadowoleniem 
przyjmuje sukcesywny spadek liczby nowych spraw dotyczących opóźnień w 
transpozycji w 2017, 2018 i 2019 r.; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że średni czas 
transpozycji w UE wydłużył się i że w 2019 r. transpozycja dyrektyw do prawa 
krajowego trwała trzy miesiące dłużej niż w 2018 r.; ubolewa, że pomimo ostatnich 
postępów terminowe i prawidłowe stosowanie prawa UE wciąż stanowi problem w 
kilku państwach członkowskich;

23. wzywa Komisję do uznania swojej roli strażniczki traktatów za kluczową oraz do 
reagowania w razie konieczności za pośrednictwem postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić prawidłowe stosowanie prawa 
UE w celu zagwarantowania pewności prawa obywatelom i przedsiębiorstwom UE; 

24. zauważa, że Komisja nie wykorzystuje już systemu EU Pilot jako standardowej 
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platformy do nawiązywania dialogu z państwami członkowskimi na temat 
podejrzewanych naruszeń prawa UE, ponieważ uznano, że dodała ona dodatkową 
biurokratyczną warstwę do procedury bez wnoszenia rzeczywistej wartości dodanej; 
przypomina, że wskaźnik rozstrzygania spraw zgłoszonych w ramach EU Pilot wyniósł 
77 % w 2017 r. i 2019 r. oraz 73 % w 2018 r.;

25. potwierdza rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jako jedynej 
instytucji odpowiedzialnej za orzekanie o ważności aktów instytucji UE; przypomina 
również o roli TSUE w zapewnianiu prawidłowości wykładni i stosowania prawa UE w 
kontekście wdrażania umowy o wystąpieniu i przyszłych stosunków ze Zjednoczonym 
Królestwem.
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