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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:

1. uważa, że unijny mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw 
podstawowych powinien mieć przede wszystkim na celu zapobieganie wszelkim 
zagrożeniom dla wartości Unii zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i 
reagowanie na te zagrożenia, zanim powstanie wyraźne ryzyko w danym państwie 
członkowskim wymagające uruchomienia art. 7 TUE;

2. podkreśla, że niezawisłe i bezstronne sądownictwo jest nieodzownym elementem 
praworządności; podkreśla, że wymóg niezależności sądów dotyczy podstawowego 
prawa do skutecznej ochrony sądowej i rzetelnego procesu sądowego oraz gwarantuje 
ochronę wszystkich praw wynikających z prawa Unii; podkreśla, że stosując prawo 
Unii, każdy sąd krajowy jest również sądem europejskim; jest zaniepokojony faktem, że 
niedawne ataki na praworządność polegały głównie na próbach zagrożenia 
niezależności sądów;

3. 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 przygotowywana europejska strategia szkolenia kadr 
wymiaru sprawiedliwości musi kłaść dodatkowy nacisk na promowanie praworządności 
i niezawisłości sądów oraz obejmować szkolenia w zakresie umiejętności i kwestii 
pozaprawnych, tak aby sędziowie byli lepiej przygotowani do wytrzymania 
nadmiernego obciążenia; 

4. 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;

5. podkreśla potencjał szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w celu usprawnienia 
dialogu między sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 
szczególności poprzez odwoływanie się do orzeczeń w trybie prejudycjalnym oraz 
interakcję między zasadami pomocniczości a zasadą nadrzędności prawa Unii;

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

7. wzywa Komisję do dokonania oceny narzędzi ICT i innych środków wprowadzonych 
przez państwa członkowskie do dyspozycji obywateli w celu ułatwienia im dostępu do 
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wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla obywateli z niepełnosprawnościami lub 
należących do grup szczególnie wrażliwych, takich jak mniejszości narodowe i 
migranci;

8. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wdrażanie w państwach 
członkowskich odpowiednio finansowanych systemów pomocy prawnej oraz na jakość 
świadczonej pomocy prawnej, a także do oceny wszelkich przeszkód 
uniemożliwiających obecnie obywatelom skuteczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości;

9. 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;

10. podkreśla, że sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ochronie praworządności w 
państwach członkowskich; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania transpozycji i 
stosowania dyrektywy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających 
przypadki naruszenia prawa Unii; 

11. uważa, że rozwiązanie problemu utrzymujących się różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz różnic kulturowych w składzie i strukturze systemów sądowych państw 
członkowskich jest konieczne do poprawy ich jakości, skuteczności i niezależności.


