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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. uważa, że sytuacja w zakresie praworządności, demokracji i praw podstawowych 
znacznie się pogorszyła w niektórych państwach członkowskich; przypomina w 
szczególności, jak ważne jest utrzymanie praworządności i zobowiązanie państw 
członkowskich do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, która stanowi podstawową 
wartość Unii jako wspólnoty opartej na prawie;

2. podkreśla, że instytucje Unii są zobowiązane do lojalnej współpracy zgodnie z art. 13 ust. 
2 TUE i w związku z tym powinny przyczyniać się do obrony wartości Unii zgodnie z 
procedurami określonymi w Traktatach; apeluje o to, by takie działania były regulowane 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym i by konsolidować istniejące mechanizmy, a 
jednocześnie sporządzać szczegółowe oceny sytuacji we wszystkich państwach 
członkowskich, określając działania prewencyjne i naprawcze;

3. uważa, że w celu skutecznego wdrażania, zgodnie z art. 295 TFUE i prawem instytucji do 
samoorganizacji, trzy instytucje powinny ustanowić wspólny organ odpowiedzialny za 
koordynację ich współpracy w tej dziedzinie;

4. podkreśla, że roczny cykl monitorowania powinien opierać się na zasadach 
przejrzystości, bezstronności i równości między państwami członkowskimi, opierać się na 
obiektywnych dowodach i prowadzić do podjęcia skutecznych i realistycznych środków; 

5. uważa, że zarówno w procesie zawierania porozumienia międzyinstytucjonalnego, jak i 
w trakcie funkcjonowania rocznego cyklu monitorowania instytucje powinny, zgodnie z art. 
11 TUE, prowadzić otwarty dialog z reprezentatywnymi zainteresowanymi stronami; roczny 
cykl monitorowania powinien zatem przewidywać obowiązkowe konsultacje ze 
zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, a jego opinie i wkład powinny zostać 
upublicznione w ramach tego procesu;

6. uznaje, że w ramach rocznego cyklu monitorowania państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość pełnego przedstawienia swoich stanowisk, bez uszczerbku dla skuteczności 
procedury;

7. 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;

8. uważa, że ocena przeprowadzona w kontekście rocznego cyklu monitorowania powinna 

1 Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018)324 final. 
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stanowić podstawę decyzji Komisji dotyczących wszczęcia postępowań w sprawie 
systemowego uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

9. kładzie nacisk na to, że niezależnie od cyklu rocznego, z uwzględnieniem powagi 
ewentualnych konsekwencji naruszenia praworządności i skali jego skutków, należy 
rozważyć specjalną procedurę w nagłych przypadkach naruszenia wartości unijnych;

10. 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;

11. podkreśla, że konferencja na temat przyszłości Europy stanowi impuls do lepszego 
zrozumienia potrzeby ochrony wartości unijnych w tym kontekście; w związku z tym w 
przypadku wprowadzenia w przyszłości zmian w Traktacie należy zwiększyć skuteczność 
procedury określonej w art. 7 przez zniesienie wymogu jednomyślności i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:


