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Przedstawiony komunikat Komisji ma na celu przede wszystkim objaśnienie i ugruntowanie
procedury praktykowanej powszechnie od 2001 r., a mianowicie kontroli zgodności aktów 
prawnych z postanowieniami Karty Praw Podstawowych. Nie chodzi tu więc właściwie o
wznowienie, lecz o sprawienie, by wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję w 
zakresie praw podstawowych były bardziej widoczne dla pozostałych organów i ogółu 
obywateli.

Kontrola ta, o charakterze „systematycznym” i „ścisłym”, co wymaga osobnego komentarza, 
powinna odbywać się w dwóch etapach: pierwszy to ocena wpływu (impact assessment), 
która powinna zawierać możliwie pełny przegląd wpływu, jaki wniosek może mieć na prawa 
podstawowe, a drugi to uzasadnienie, które w przypadku pewnych wniosków legislacyjnych 
musi zawierać część poświęconą prawnemu uzasadnieniu przestrzegania praw 
podstawowych.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą we właściwym 
kierunku, pragnie jednak wskazać na pewne aspekty obranego sposobu postępowania, które 
jego zdaniem należy poddać krytycznej ocenie.

Opinia sprawozdawcy

Pierwsza uwaga dotyczy roli, jaka przypada Komisji podczas kontroli nad ochroną praw 
podstawowych ugruntowanych w Karcie. Ponadto należy stwierdzić, że choć procedura 
przewidywana do tego celu przez Komisję jest stosowna i zasadna, jest to procedura
jednostronna o czysto wewnętrznym charakterze. Jak stwierdziła brytyjska Izba Lordów w 
16 sprawozdaniu z posiedzenia 2005-2006 r.: „chociaż systemy wewnętrzne niejednokrotnie 
zasługują na uznanie, doświadczenie (…) sugerowałoby, że niezależna opinia spoza organów 
administracji może być pożądana, aby uzyskać informacje i, w razie potrzeby, zapewnić 
kontrolę nad organami biorącymi udział w procesie ustawodawczym”1.

Sprawozdawca jest zdania, że jest to przekonujące stanowisko i że należy dążyć do 
wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego, a także przyszłej Agencji Praw Podstawowych. 
Dla Parlamentu Europejskiego oznaczałoby to konkretnie dopasowanie art. 34 jego 
Regulaminu, w którym określono by, tak jak już praktykuje się w przypadku Komisji 
Budżetowej w odniesieniu do wpływu na budżet i w przypadku Komisji Prawnej w 
odniesieniu do podstaw prawnych, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialna za kontrolowanie, w jaki sposób nowe działania i 
przepisy mogące mieć wpływ na prawa obywatelskie oddziałują na prawa podstawowe. 
Komisja mogłaby przy tym korzystać ze wsparcia nowej Agencji Praw Podstawowych. We 
wniosku Komisji stwierdza się wprawdzie, jaka jest jej rola, lecz pozostaje to w znacznym 
stopniu niejasne. Zdaniem sprawozdawcy doprecyzować ten punkt.

Należy także rozważyć możliwość włączenia parlamentów krajowych do procedury kontroli 
zgodności z Kartą, np. w ramach grupy roboczej utworzonej w tym celu . W tej sprawie 
brytyjska Izba Lordów wypowiada się w wymienionym już sprawozdaniu: „Większe 
zaangażowanie ze strony Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych stanowiłoby 
ważny krok w kierunku usunięcia deficytu demokracji w mechanizmach wspieranych w 

  
1 Izba Lordów, Komisja ds. Unii Europejskiej, 16 sprawozdanie z sesji 2005-06, ,,Kontrola problematyki praw 

człowieka w prawodawstwie UE”, 29 listopada 2005 r., ust 149.



DT\615825PL.doc 3/5 PE 369.921v03-00

PL

komunikacie”1. 

Druga uwaga odnosi się do kryteriów wpływających na decyzję, czy wniosek legislacyjny 
jest poddawany kontroli pod kątem zgodności z Kartą. Zdaniem sprawozdawcy wniosek 
pozostaje w tym miejscu niezbyt precyzyjny. Do tej pory dla wprowadzenia motywu 
dotyczącego „przestrzegania Karty” decydujący był fakt, że dane wnioski legislacyjne lub 
akty prawne „są szczególnie związane z prawami podstawowymi”. Teraz o wprowadzeniu 
motywu dotyczącego „Karty” mają decydować dwa kryteria: jeżeli chodzi o wniosek 
legislacyjny, który „ogranicza prawa podstawowe”, co wymaga uzasadnionych powodów i 
jeżeli wniosek legislacyjny „przewiduje wdrażanie danego prawa podstawowego lub jego 
wspieranie”2.

Sprawozdawca jest natomiast zdania, że wszystkie wnioski legislacyjne powinny być 
poddawane ścisłej kontroli. Komisja powinna zatem w każdym poszczególnym przypadku 
uzasadnić, dlaczego jest zdania, że jej wniosek jest zgodny z prawami podstawowymi. 
Zdaniem sprawozdawcy jest to minimum wymagań stawianych „systematycznej” kontroli. 
Ponadto kontrola ta powinna być przeprowadzana podczas całej procedury legislacyjnej i w 
ramach komitologii. Jak Komisja sama przyznaje, „trudności związane z prawami 
podstawowymi stają się widoczne często dopiero na poziomie szczegółowych przepisów 
wykonawczych”3. Trudności mogą się jednak pojawiać także w związku z poprawkami 
wnoszonymi do pierwotnego wniosku Komisji. Także w tym miejscu sprawozdawca w pełni 
podziela zdanie brytyjskiej Izby Lordów, która stwierdza: „Prawo Komisji do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jest rozwiązaniem 
stosowanym w ostateczności, a korzystanie z niego może być utrudnione względami natury 
politycznej i formalnej“. Z tego powodu pożądane byłoby, aby Komisja w trakcie trwania 
procedury legislacyjnej odrzucała każdą poprawkę, która mogłaby naruszać którekolwiek z 
praw podstawowych. Jednak zdaniem sprawozdawcy w ramach procedury legislacyjnej w 
Parlamencie Europejskim taki sprzeciw Komisji powinien prowadzić do zajęcia się sprawą 
przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Komisja 
powinna jednak zastrzec sobie prawo do wycofania wniosku przed jego przyjęciem przez 
Radę, gdy zajdzie taka potrzeba4. Ponadto należy nadmienić, że Komisja w ust. 29 wniosku 
zapowiada, że zastrzega sobie prawo – z zastrzeżeniem kontroli politycznej danego 
przypadku – wniesienia skargi o unieważnienie aktu prawnego z powodu naruszenia praw 
podstawowych. W takim przypadku motywy prawne powinny mieć pierwszeństwo przed 
motywami politycznymi, ponieważ kwestia ta zalicza się do podstaw pewności prawnej i 
państwa prawnego.

Trzecia i ostatnia uwaga dotyczy decyzji Komisji, aby przy ocenie wpływu nie tworzyć 
specjalnej kategorii dla praw podstawowych. Zamiast tego Komisja wolała 
przyporządkować motywy dotyczące praw podstawowych do trzech istniejących kategorii, 
czyli skutków gospodarczych, społecznych oraz wpływu na środowisko. Sprawozdawca 
zdecydowanie sprzeciwia się temu zamiarowi Komisji. Komisja argumentuje, że „prawa 
podstawowe w Karcie mają różny charakter i dotyczą różnych sektorów”. Jednak zdaniem 
sprawozdawcy ten właśnie argument przemawia za stworzeniem odrębnej kategorii.

  
1 Izba Lordów, op. cit., ust 110.
2 COM (2005) 172 wersja ostateczna, ust 22.
3 COM (2005) 172 wersja ostateczna, ust. 14.
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Zapobiegłoby to przede wszystkim sytuacji, w której pewnym prawom, których nie da się 
jednoznacznie przyporządkować jednej z trzech wymienionych kategorii, nie poświęcano by 
dostatecznej uwagi. Stworzenie osobnej kategorii przyczyniłoby się do „uwidocznienia” 
wysiłków Komisji dotyczących ochrony praw podstawowych, co należy do deklarowanych
celów Komisji.1

Sprawozdawca opowiada się za uwzględnieniem wymienionych punktów podczas 
przedstawienia grupie komisarzy ds. „praw podstawowych, zwalczania dyskryminacji oraz 
równości szans” w 2007 r. ogólnego bilansu kontroli wewnętrznej, przewidywanego w 
niniejszym komunikacie.

Wspieranie „kultury praw podstawowych”

Obecnie nie istnieje system wczesnego ostrzegania, który umożliwiałby systematyczne 
stwierdzanie ryzyka jednoznacznego naruszenia zasad przez państwo członkowskie zgodnie z 
art. 6 ust. 1 traktatu UE. Zgodnie z art. 7 ust 1 traktatu UE Rada może stwierdzić „na 
uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub 
Komisji”, że istnieje takie ryzyko i poprosić niezależne osoby o przedstawienie sprawozdania 
w sprawie sytuacji w danym państwie członkowskim. Brak jednak jakiejkolwiek wskazówki
odnośnie do tego, na jakiej podstawie miałyby być składane takie wnioski. Innymi słowy 
traktat przewiduje procedurę umożliwiającą reagowanie na zagrożenie, lecz nie przewiduje 
procedury umożliwiającej odpowiednio wczesne rozpoznanie tego zagrożenia lub 
zareagowanie na nie już w momencie jego powstawania. Zdaniem sprawozdawcy w tym 
miejscu istnieje luka, którą należy wypełnić. Z prawa do inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego procedury zgodnie z art. 7 ust 1 traktatu UE wynika także 
konieczna i samodzielna odpowiedzialność za stworzenie odpowiedniego systemu wczesnego 
ostrzegania. System taki powinien powstawać w ścisłej współpracy i wzajemnym 
porozumieniu, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 traktatu UE prawo do wniosku przysługuje 
także jednej trzeciej państw członkowskich i Komisji. Jeżeli, jak stwierdza Komisja w swoim 
komunikacie „kultura praw podstawowych” ma być rzeczywiście wspierana, należy stworzyć 
ku temu odpowiednie środki, aby nie dopuścić do powstania wątpliwości co do 
wiarygodności takich deklaracji.

Sprawozdawca pragnie jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty, które powinny zostać 
uwzględnione w dalszych rozważaniach Komisji. W zakresie społecznych praw 
podstawowych Karta Praw Podstawowych wyraźnie wykracza poza Europejską Konwencję 
Praw Człowieka. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na poszanowanie owych 
„nowych” społecznych praw podstawowych, stanowiących właściwą historyczną „wartość 
dodaną” Karty. Podczas przystępowania nowych członków i toczących się negocjacji o 
przystąpieniu coraz wyraźniejsze stają się obecnie głosy za wprowadzeniem procedury 
monitoringu w celu zapewnienia kontynuacji reform w nowych państwach członkowskich. 
Poszanowanie praw podstawowych odgrywa przy tym kluczową rolę. Należy rozważyć 
włączenie przyszłej Agencji Praw Podstawowych do takiej ewentualnej procedury 
monitoringu.

W odniesieniu do wspierania „kultury praw podstawowych“ należy też zadać pytanie, czy w 
wystarczającym stopniu wykorzystywana była praca sieci ekspertów ds. praw podstawowych, 

  
1 COM (2005) 172 wersja ostateczna, ust.31.
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która już od trzech lat opracowuje roczne sprawozdania w sprawie sytuacji praw 
podstawowych w UE na podstawie systematycznej analizy stosowania się do artykułów 
Karty, czy sprawozdania te poza aspektami prawnymi nie zasługują także na ocenę 
„polityczną” i w jaki sposób Parlament Europejski mógłby zająć się przypadkami naruszenia
praw podstawowych stwierdzonymi w tym sprawozdaniu. Parlamentowi, jako bezpośrednio 
wybranemu reprezentantowi obywateli europejskich, przypada rola obrońcy praw 
podstawowych i powinien on szczególnie uwzględniać to zadanie, ponieważ „wypełniając to 
szczególne zadanie musi on występować w obronie wspólnych zasad, podstawowych wartości 
i praw podstawowych bez uprzedzeń oraz w sposób roztropny, odpowiedzialny i 
sprawiedliwy”1. Ponieważ w przyszłości odpowiedzialność za opracowywanie rocznych 
sprawozdań zostanie przeniesiona na Agencję Praw Podstawowych, rozsądnie byłoby już 
teraz zastanowić się, jak konkretnie można wykorzystać te sprawozdania.

Ze swojej strony PE mógłby rozważyć zmianę art. 91 i 115 Regulaminu, tak aby rezolucje 
przedstawiane na posiedzeniu plenarnym mogły dotyczyć także sytuacji w państwach 
członkowskich UE. Ponieważ na ogół chodzi o rezolucje w trybie pilnym, należy zwrócić 
uwagę na to, aby dać Komisji i Radzie okazję do pierwszej odpowiedzi. Przyczyni się to do 
zwiększenia wiarygodności, ponieważ coraz wyraźniej widoczny jest fakt, że „wewnętrzny” i 
„zewnętrzny” wymiar kwestii praw człowieka coraz trudniej od siebie oddzielić.

W odniesieniu do stałego „monitoringu“ powstaje także pytanie, za pomocą jakich środków 
najlepiej osiągnąć prawdziwą synergię między UE a w szczególności PE i innymi 
organizacjami międzynarodowymi walczącymi o prawa człowieka. W obliczu doświadczeń i 
wiedzy, jaką Rada Europy zdobyła w tym zakresie, pożądane byłoby zawarcie zgodnie z art. 
300 traktatu WE oraz 24 i 38 traktatu UE umów w celu wpierania związanej z tym 
współpracy i wymiany informacji, jako istotnych warunków dla stworzenia skutecznej, 
wydajnej i sprawnie funkcjonującej Agencji Praw Podstawowych.

  
1 Patrz rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 kwietnia 2004 r. dotycząca komunikatu Komisji w sprawie art. 
7 Traktatu o Unii Europejskiej: Ochrona i wspieranie podstawowych wartości Unii Europejskiej (COM (2003) 
606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


