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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. uznaje, że wdrożenie decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 
spowodowało obciążenie systemów prawnych w wielu państwach członkowskich; 
zauważa, że decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania ujawniła 
wyraźne różnice między krajowymi przepisami prawa karnego materialnego i 
procesowego;

2. podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania, które opiera się na ich zobowiązaniu do przestrzegania 
traktatów, Karty praw podstawowych i prawodawstwa UE, a także za przestrzeganie 
przez ich instytucje wartości UE, w tym poszanowania praworządności (art. 2 TUE);

3. podkreśla, że ustanowienie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych przyczyni się do wzmocnienia wzajemnego 
zaufania między państwami członkowskimi;

4. wyraża przekonanie, że należy przyjąć dalsze środki horyzontalne w celu zwiększenia 
wzajemnego zaufania do krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych, co tym samym doprowadzi do skuteczniejszej współpracy sądowej;

5. uważa, że decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania powinna 
zostać w pełni włączona do traktatu lizbońskiego jako nowy instrument legislacyjny; 
jest przekonany, że zapewniłoby to znaczne korzyści pod względem legitymacji 
demokratycznej, pewności prawa i przejrzystości, zwiększyłoby spójność z innymi 
instrumentami prawa karnego i umożliwiłoby wyjaśnienie pojęcia „organu sądowego” 
jako autonomicznej koncepcji prawa UE;

6. uważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE stwarza możliwości dalszego 
ujednolicenia obszaru wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; przypomina, że 
deklaracja polityczna w sprawie przyszłych stosunków stanowi, iż stosunki między 
Zjednoczonym Królestwem i UE „będą przewidywać kompleksową, bliską, wzajemną 
współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 
prowadzoną w sposób zrównoważony”; podkreśla, że wszelkie porozumienia między 
UE a Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości 
w sprawach karnych muszą opierać się między innymi na ich zobowiązaniach w 
zakresie praw podstawowych, a także na roli Trybunału Sprawiedliwości w tej 
dziedzinie.


