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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
następujących wskazówek w swoim projekcie rezolucji:

1. podkreśla, że stworzenie Agencji niekoniecznie jest powiązane z Traktatem 
ustanawiającym Konstytucję dla Europy, ponieważ Karta Praw Podstawowych UE już 
istnieje, a w powstałych Traktatach znaleźć można wystarczające podstawy do realizacji 
dalszych celów Karty poprzez ustanowienie Agencji Praw Podstawowych;

2. wskazuje, że proces uwspólnotowienia, w ramach którego obecna struktura filarowa ma 
przestać istnieć, sprawia, iż ochrona praw podstawowych na poziomie UE nabiera jeszcze 
większego znaczenia dla zapewnienia, że sama UE tworząc polityki nie narusza tychże 
praw; uważa, że praca instytucji UE powinna być stale monitorowana;

3. uważa, że istniejące międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty zapewniają 
zadawalające środki ochrony praw podstawowych w ramach UE i uznaje fakt, że Komisja 
Europejska już rozpatruje wszystkie projekty ustawodawstwa i wszystkie projekty 
instrumentów pod względem zgodności z Kartą Praw Podstawowych w ramach normalnej 
procedury decyzyjnej; zauważa jednakże, że osiągnięcie ogólnej poprawy standardów w 
UE jako całości byłoby możliwe, gdyby wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniami 
dzielono się w większym stopniu;

4. podkreśla, że wyklucza się przygotowanie podstaw do powstania instytucji równorzędnej 
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; zdaje sobie sprawę, że rozpatrywanie 
indywidualnych przypadków naruszenia praw człowieka różni się od monitorowania 
systemu politycznego lub jego instrumentów prawnych, które mogą nie spełniać 
powszechnie uznawanych standardów praw człowieka;

5. wspiera koncepcję Agencji Praw Człowieka, której istotą jest podejście poza-sądowe, pod 
warunkiem, że Agencja będzie tworzyła wartość dodaną na poziomie UE; z tego względu 
uważa, że jej głównym zadaniem powinno być zapewnienie zgodności prawa i polityki 
UE z prawami podstawowymi, aby podnieść użyteczność i skuteczność prac już podjętych 
przez Państwa Członkowskie, organizacje pozarządowe i inne, oraz przygotowanie 
horyzontalnych badań na skalę UE, które skupiałyby się na określonych 
niedoskonałościach w obszarze przestrzegania praw człowieka;

6. podkreśla, że Agencja powinna funkcjonować jako wewnętrzny instrument do 
promowania praw podstawowych w UE, ale nie na całym świecie; oczekuje, że Agencja 
przyjmie aktywne podejście do gromadzenia danych, co pozwoli jej polegać na własnych 
źródłach informacji przy realizacji tego zadania;

7. zdaje sobie sprawę z tego, że Agencja Praw Podstawowych będzie miała szczególną 
pozycję wśród innych agencji UE i powinna być postrzegana jako w pełni niezależna i bez 
zarzutów pod każdym względem; uważa, że Agencja będzie miała większą 
prawomocność, jeśli jej organy zarządzające będą nominowane przez Parlament 
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Europejski;

8. uważa, że Zarząd Agencji powinien składać się z niezależnych ekspertów pochodzących 
ze wszystkich Państw Członkowskich, w tym szczególnie z byłych członków trybunałów 
konstytucyjnych; uważa, że Zarząd będzie w pełni neutralny i bezstronny, tylko jeśli jego 
członkowie nie będą mogli ulec usunięciu ze stanowiska w trakcie ich mandatu;

9. podkreśla znaczenie ustanowienia stałych i sformalizowanych powiązań pomiędzy 
Agencją a Radą Europy; zdaje sobie sprawę, że Unia będzie musiała zawrzeć umowę z 
Radą Europy, w imieniu Agencji, zgodnie z procedurą, o której mówi art. 300 Traktatu, w 
celu nawiązania bliskiej współpracy pomiędzy dwoma stronami.
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