
AD\1213797PL.docx PE652.513v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

2020/2072(INL)

14.9.2020

OPINIA
Komisji Prawnej

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

zawierającej zalecenia dla Komisji dotyczące ustanowienia unijnego 
mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
(2020/2072(INL))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Tiemo Wölken

(Inicjatywa – art. 47 Regulaminu)

(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu



PE652.513v03-00 2/10 AD\1213797PL.docx

PL

PA_INL



AD\1213797PL.docx 3/10 PE652.513v03-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że niezależność, jakość i skuteczność krajowych systemów 
sądownictwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektywnego wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych w stosunku 
do obywateli i przedsiębiorstw; mając na uwadze, że tablica wyników wymiaru 
sprawiedliwości dostarcza merytorycznych danych na temat tych parametrów i stanowi 
narzędzie porównawcze;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, 
wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (Karcie), 
która ma taką samą moc prawną jak Traktaty; mając na uwadze, że zgodnie z 
wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Karta jest stosowana przez 
organy sądowe państw członkowskich jedynie przy wdrażaniu prawodawstwa 
europejskiego, jednak dla wspierania wspólnej kultury prawnej, sądowej i w zakresie 
praworządności ważne jest, aby prawa zapisane w Karcie były uwzględniane zawsze, w 
tym także w postępowaniach cywilnych i administracyjnych;

1. uważa, że unijny mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw 
podstawowych powinien mieć przede wszystkim na celu zapobieganie wszelkim 
zagrożeniom dla którychkolwiek wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE i reagowanie 
na te zagrożenia, zanim powstanie wyraźne ryzyko naruszenia tych wartości w danym 
państwie członkowskim wymagające uruchomienia art. 7 TUE, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności zapisanych w art. 4 i 5 TUE; 
przypomina, że nieprzestrzeganie wartości Unii może mieć negatywny wpływ na sam 
projekt europejski, szczególnie jeśli chodzi o prawa podstawowe obywateli Unii 
Europejskiej, ponieważ może zmniejszać wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi; zwraca uwagę, że Unia nie posiada prawnie wiążącego mechanizmu 
pozwalającego na systematyczne monitorowanie przestrzegania wartości Unii przez 
państwa członkowskie i instytucje Unii; uważa, że głównym celem każdego takiego 
mechanizmu powinno być zapobieganie wyraźnemu ryzyku poważnego naruszenia tych 
wartości i reagowanie na takie ryzyko; uważa w związku z tym, że w każdym 
przyszłym wniosku dotyczącym porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
zawarcia paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych należy 
położyć nacisk na zapobieganie i działania naprawcze; podkreśla potrzebę zapewnienia 
pełnego obiektywizmu w tworzeniu kryteriów i ocen w ramach mechanizmu na rzecz 
funkcjonowania demokracji, praworządności i praw podstawowych; 

2. uważa za niezwykle ważne, by okresowy przegląd w ramach tego mechanizmu opierał 
się na nierozerwalnym związku między demokracją, praworządnością i prawami 
podstawowymi, obejmując wszystkie aspekty wymienione w art. 7 wniosku Parlamentu 
dotyczącego projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie paktu Unii 
Europejskiej na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych; zwraca się do 
Komisji jako strażniczki traktatów o dalsze uzasadnienie sprawozdawczości rocznej 
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dotyczącej stosowania Karty przez wprowadzenie monitorowania i dialogu z państwami 
członkowskimi w ramach przyszłego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności 
i praw podstawowych z myślą o zapewnieniu dostosowania krajowych środków i 
praktyk legislacyjnych i sądowych w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, 
handlowego i proceduralnego do postanowień Karty; 

3. podkreśla, że wszystkie organy publiczne w państwach członkowskich muszą zawsze 
działać w granicach prawa pod kontrolą niezawisłego i bezstronnego sądownictwa oraz 
przypomina, że zasada pewności prawa ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
zaufania do systemów sądownictwa i praworządności; podkreśla, że skuteczna ochrona 
sądowa przez niezawisłe i bezstronne sądownictwo, pewność prawa, dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, zakaz arbitralnego sprawowania władzy wykonawczej i równość 
wobec prawa to nieodzowne fundamenty praworządności; podkreśla, że wymóg 
niezależności sądów dotyczy podstawowego prawa do skutecznej ochrony sądowej i 
rzetelnego procesu sądowego oraz gwarantuje ochronę wszystkich praw, zarówno 
materialnych, jak i proceduralnych, wynikających z prawa Unii; podkreśla, że 
niezależność sądownictwa stanowi nieodłączny element procesu decyzyjnego sądów i 
jest wymogiem wynikającym z zasady skutecznej ochrony prawnej, o której mowa w 
art. 19 TUE; ponawia apel o zastąpienie istniejących, mających częściowe zastosowanie 
instrumentów monitorowania tych kwestii, takich jak mechanizm współpracy i 
weryfikacji dla Rumunii i Bułgarii, dokładną i zharmonizowaną analizą mającą 
zastosowanie do wszystkich państw członkowskich; 

4. jest zaniepokojony faktem, że niedawne ataki na praworządność polegały głównie na 
próbach zagrożenia niezależności sądów i kwestionowania samych podstaw prawnych, 
politycznych i gospodarczych funkcjonowania Unii Europejskiej; podkreśla, że każdy 
sąd krajowy jest również sądem europejskim; wzywa Komisję do wykorzystania 
wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje, przeciwko próbom zagrażania przez rządy 
krajowe niezależności sądownictwa w ich krajach, oraz do niezwłocznego 
informowania Parlamentu o każdej takiej sytuacji; zwraca uwagę na wniosek płynący z 
unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości za rok 2020, zgodnie z którym 
obywatele słusznie postrzegają ingerencję rządu i polityków jako główną przyczynę 
braku niezależności w systemach sądowych w ich krajach; broni w tym kontekście 
faktu, że zasada podziału władz oznacza, iż osoby prowadzące dochodzenia i 
podejmujące decyzje w sprawie sankcji dyscyplinarnych wobec sędziów powinny być 
mianowane w sposób wolny od wpływów politycznych, oraz że sędziowie będący 
członkami istniejących krajowych rad sądownictwa powinni być proponowani, 
wyłaniani lub wybierani przez innych sędziów; 

5. podkreśla znaczenie deklaracji przyjętej w Sybinie w maju 2019 r., w której europejscy 
przywódcy jednogłośnie zobowiązali się do tego, aby nadal promować nasz europejski 
styl życia, demokrację i praworządność w Unii Europejskiej; w tym celu zwraca się do 
Komisji, Rady Europejskiej i Rady o priorytetowe potraktowanie działań w tej 
dziedzinie, zwłaszcza po kryzysie spowodowanym przez COVID-19, który doprowadził 
do wystąpienia w kilku państwach członkowskich tendencji autokratycznych i 
nieliberalnych; 

6. podkreśla, że system wymogów ustanowionych w kontekście praworządności i 
opartych na zasadzie demokracji został pierwotnie stworzony i włączony do traktatów 
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w celu poprawy demokratycznego i skutecznego funkcjonowania instytucji Unii, a tym 
samym umożliwienia im wykonywania zadań w jednolitych ramach instytucjonalnych;

7. podkreśla, że Unia Europejska powinna wypełniać funkcję polegającą na badaniu 
instytucji Unii pod kątem zgodności ich funkcjonowania z zasadą demokracji i 
praworządności;

8. podkreśla, że szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego wdrożenia i stosowania prawa Unii, a tym samym dla wzmocnienia 
europejskiej wspólnej kultury prawnej w oparciu o zasady wzajemnego zaufania i 
praworządności; uważa, że takie szkolenie musi być odpowiednio finansowane oraz że 
przygotowywana europejska strategia szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości musi 
kłaść dodatkowy nacisk i przeznaczyć dodatkowe środki na dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, promowanie praworządności i niezawisłości sądów oraz obejmować 
szkolenia w zakresie umiejętności i kwestii pozaprawnych, tak aby sędziowie byli lepiej 
przygotowani do wytrzymania nadmiernego obciążenia; podkreśla w szczególności 
potrzebę zapewnienia odpowiedniego finansowania programów sektorowych 
„Sprawiedliwość” oraz „Prawa i Wartości” w przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych, ponieważ programy te mają na celu promowanie i zapewnienie rozwoju 
wspólnej europejskiej kultury systemów sądowych, praworządności i wartości Unii; 
wzywa Komisję do opracowania wspólnych standardów szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości i promowania współpracy instytucjonalnej w zakresie szkolenia kadr 
wymiaru sprawiedliwości w Unii; wzywa również Komisję do bardziej intensywnych 
działań uświadamiających dotyczących Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
przez promowanie i finansowanie modułów szkoleniowych skoncentrowanych na 
Karcie, przeznaczonych dla krajowych sędziów i prawników praktyków; 

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do tej pory sieci europejskie odgrywały zasadniczą 
rolę w promowaniu wymiany idei i dobrych praktyk w ramach unijnego systemu 
sądowego; wzywa Komisję do wskazania dalszych środków wspierających te sieci, 
takie jak Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, tak aby mogły 
one skupić się na projektach promujących praworządność, zwłaszcza w państwach 
członkowskich borykających się z tego rodzaju problemami; 

10. potępia wszelkie formy przymusu, napastowania, nacisku, nękania lub przemocy 
fizycznej lub słownej wobec sędziów i prokuratorów, w szczególności w życiu 
prywatnym, w miejscach zamieszkania lub w kręgu rodziny; uważa, że urzędnicy i 
adwokaci powinni móc wykonywać swoje zawody, nie doświadczając ze strony 
organów władzy lub urzędników publicznych kwestionowania uprawnień, zdolności lub 
niezależności;

11. zauważa, że utrzymują się znaczne różnice w poziomie uczestnictwa w szkoleniach w 
państwach członkowskich i w zawodach prawniczych; wzywa Komisję do 
zidentyfikowania przyczyn różnic i uwzględnienia ich w przyszłej europejskiej strategii 
szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz do oceny wpływu tych różnic na 
niezależność, jakość i skuteczność wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich;

12. podkreśla potencjał szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w celu usprawnienia 
dialogu między sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 
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szczególności poprzez odwoływanie się do orzeczeń w trybie prejudycjalnym oraz 
interakcję między zasadą pomocniczości a zasadą nadrzędności prawa Unii zapisanymi 
w art. 5 TUE; przypomina, że orzeczenia w trybie prejudycjalnym wyjaśniają sposób, w 
jaki prawo Unii Europejskiej ma być stosowane; uważa, że korzystanie z tej procedury 
umożliwia spójną interpretację i spójne stosowanie prawodawstwa unijnego; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do dalszego wspierania i ułatwiania dialogu między 
sądami a prawnikami praktykami przez sprzyjanie regularnej wymianie informacji i 
najlepszych praktyk w celu wzmocnienia i rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości 
opartej na demokracji, praworządności i prawach podstawowych; podkreśla potrzebę 
ściślejszej współpracy między organami odpowiedzialnymi za nadzór konstytucyjny; 
zwraca się do Komisji o określenie środków w celu promowania i wspierania projektów 
Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych; 

13. zwraca uwagę na wniosek płynący z unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 
za rok 2020, zgodnie z którym między państwami członkowskimi wciąż występują 
znaczne różnice dotyczące liczby spraw oczekujących na rozpatrzenie, oraz że w 
niektórych państwach członkowskich wzrosła liczba zaległych spraw; zauważa, że 
ochrona praworządności zależy od skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości i 
że nie powinno być Unii dwóch prędkości, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości;

14. zwraca uwagę na komplementarność, jaka powinna istnieć między tablicą wyników 
wymiaru sprawiedliwości, która pozwala na dokonanie ogólnego porównania między 
systemami sądowymi państw członkowskich, a rocznym sprawozdaniem 
monitorującym na temat wartości Unii jako pogłębionym i jakościowym zestawieniem 
konkretnej sytuacji w każdym państwie członkowskim; 

15. odnotowuje wniosek płynący z unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości za 
rok 2020, zgodnie z którym nie wszystkie państwa członkowskie oferują szkolenia w 
zakresie umiejętności ICT mające na celu dostosowanie się do cyfryzacji i ułatwienie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dzięki nowym technologiom, a także 
umożliwienie sędziom rozwijania umiejętności, takich jak zarządzanie sądami i etyka 
wymiaru sprawiedliwości, oraz że w wielu krajach liczba sędziów korzystających z 
takich szkoleń jest niska; w tym kontekście wzywa Komisję do położenia nacisku na 
szkolenia w dziedzinie ICT w przyszłej europejskiej strategii szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości; wzywa ponadto Komisję do promowania szybszej cyfryzacji na 
wszystkich szczeblach systemów sądowych państw członkowskich, wykorzystywania 
sztucznej inteligencji jako środka poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz 
do wspierania standaryzacji i uproszczenia narzędzi ICT; wzywa Komisję do dokonania 
oceny narzędzi ICT i innych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie do 
dyspozycji sędziów i obywateli z myślą o przyspieszeniu procedur i ułatwieniu dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, w tym możliwości śledzenia postępowania sądowego 
przez internet, w szczególności dla obywateli z niepełnosprawnościami lub należących 
do grup szczególnie wrażliwych, takich jak mniejszości narodowe i migranci; zwraca 
ponadto uwagę na wniosek płynący z unijnej tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości za rok 2020, zgodnie z którym gromadzenie danych we wszystkich 
obszarach wymiaru sprawiedliwości na szczeblu krajowym nadal nie jest możliwe we 
wszystkich państwach członkowskich, i przypomina, że dostęp do danych jest cennym i 
niezbędnym narzędziem oceny; 
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16. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wdrażanie w państwach 
członkowskich odpowiednio finansowanych systemów pomocy prawnej oraz na jakość 
i dostępność cenową świadczonej pomocy prawnej, a także długość i przejrzystość 
postępowań sądowych, oraz do oceny wszelkich przeszkód uniemożliwiających obecnie 
obywatelom skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości; podobnie, wzywa Komisję 
do zbadania możliwości odzyskiwania opłat za usługi prawne, ponieważ mogą one 
również zniechęcać do dostępu do wymiaru sprawiedliwości; zwraca uwagę na wniosek 
płynący z unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości za rok 2020, zgodnie z 
którym pomoc prawna staje się z biegiem lat mniej dostępna w niektórych państwach 
członkowskich; podkreśla, że dostępność pomocy prawnej i wysokość opłat sądowych 
mogą mieć istotny wpływ na dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także odstraszać 
osoby żyjące w ubóstwie; 

17. zwraca uwagę, że art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej uznaje prawo do 
dobrej administracji w UE; zauważa, że wraz z rozwojem kompetencji Unii obywatele 
w coraz większym stopniu mają do czynienia z instytucjami, organami i jednostkami 
organizacyjnymi Unii, a nie zawsze przysługuje im odpowiednia ochrona ich praw 
proceduralnych; stwierdza, że obowiązujące przepisy i zasady dotyczące dobrej 
administracji są rozproszone w wielu różnych źródłach; podkreśla, że w Unii opartej na 
rządach prawa konieczne jest dopilnowanie, by w odpowiedni sposób określono, 
rozwijano i szanowano prawa i obowiązki proceduralne; przypomina swoje rezolucje z 
dni 15 stycznia 2013 r. i 9 czerwca 2016 r. w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej 
administracji Unii Europejskiej; uważa, że Unia powinna dać przykład i przyjąć kodeks 
postępowania administracyjnego, i w związku z tym ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie postępowania 
administracyjnego w Unii Europejskiej; 

18. wzywa Komisję do rozważenia, w jaki sposób procedury powództwa zbiorowego są 
stosowane w państwach członkowskich i przyczyniają się do poprawy skuteczności i 
dostępności ich systemów prawnych, zwłaszcza pod względem skuteczności procedur i 
kosztów;

19. potępia wszelkie przypadki, w których postępowania sądowe mogą być nadużywane 
wbrew wartościom i prawom, które każdy system prawny ma chronić; wzywa Komisję 
do przyjrzenia się wszelkim przypadkom, w których wprowadzenie postępowań 
sądowych oraz związane z nimi koszty finansowe dla pozwanego są wykorzystywane w 
państwach członkowskich do celów sprzecznych z kulturą praworządności, np. przeciw 
wolnym i pluralistycznym mediom oraz niezależnym pracownikom naukowym, 
badaczom, działaczom związkowym, obrońcom praw człowieka i organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego; ponadto wzywa Komisję do podjęcia wszelkich 
koniecznych działań i środków zgodnie z uprawnieniami przyznanymi jej na mocy 
traktatów, aby położyć kres takim praktykom i zapewnić rozliczalność podmiotów 
dopuszczających do takich praktyk; 

20. podkreśla, że sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ochronie praworządności w Unii i 
w państwach członkowskich; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania transpozycji i 
stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 
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października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii1;

21. uważa, że rozwiązanie problemu utrzymujących się różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz promowanie różnorodności, w tym różnorodności etnicznej i kulturowej, 
w składzie i strukturze systemów sądowych państw członkowskich jest konieczne do 
poprawy ich jakości, bezstronności, skuteczności i niezależności; zwraca uwagę na 
wniosek płynący z tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości za rok 2020, zgodnie z 
którym kobiety nadal stanowią mniej niż pięćdziesiąt procent sędziów na szczeblu 
sądów najwyższych w większości państw członkowskich. 

1 Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17.
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