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WSKAZÓWKI

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

1. zwraca uwagę na liczne zmiany na lepsze, jakie Konstytucja wnosi do istniejących 
traktatów w dziedzinie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a szczególnie: koniec podziału 
na „filary”, pozwalający na uwspólnotowienie większości procedur obecnego trzeciego 
filaru; upowszechnienie głosowania większością kwalifikowaną; rozszerzenie 
właściwości Trybunału Sprawiedliwości; wzmocnienie roli Parlamentu jako 
współlegislatora; wpisanie Europolu w ramy wspólnotowe, podczas gdy obecnie mieści 
się on w strefie międzyrządowej i podlega niewystarczającej kontroli demokratycznej; 
włączenie Karty Praw Podstawowych do samego tekstu Konstytucji, nadając jej w ten 
sposób wartość prawną; zaplanowane przystąpienie Unii do Europejskiej Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; wzmocnienie Eurojustu; 
perspektywa utworzenia prokuratury europejskiej; wzmocnionie roli parlamentów 
krajowych i Parlamentu Europejskiego w dziedzinie oceny;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt odbycia „Spotkań Parlamentarnych” między Parlamentem 
Europejskim a parlamentami krajowymi w dniach 17 i 18 października 2005 r., 
poświęconych współpracy sądowej i policyjnej w Europie; odnotowuje, że świadczą one o 
ogólnej zgodzie co do znacznego wkładu Konstytucji w tej dziedzinie, jak również co do 
konieczności zwiększonej współpracy między wszystkimi parlamentami Unii, w 
szczególności w celu wzmocnienia demokratycznej kontroli i skuteczności Europolu i 
Eurojustu; 

3. uznaje, że ratyfikacja Konstytucji stoi obecnie wobec dużych trudności, które wymagają 
wzmożonych wysiłków ze strony rządów i parlamentów krajowych, jak i instytucji Unii, 
aby dać tej ostatniej środki działania na miarę wyzwań i oczekiwań obywateli, w 
szczególności, aby walczyć z przestępczością i terroryzmem, gwarantując jednocześnie 
pełne poszanowanie podstawowych wolności;

4. uważa za niezbędne uzupełnienie deficytu demokratycznego, który cechuje jeszcze dziś 
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz uważa zatem za pilne pełne 
uaktywnienie przewidzianych „pomostów”:
- przez art. 67 Traktatu WE, w szczególności jeżeli chodzi o konieczność zapewnienia 

pełnej właściwości Trybunału Sprawiedliwości oraz
- przez art. 42 Traktatu UE w postaci, w jakiej to postanowienie zostało wprowadzone 

przez Traktat z Maastricht;

5. przypomina w związku z tym niedawne dokonania Trybunału Sprawiedliwości w 
dziedzinie kompetencji wspólnotowych w zakresie określania sankcji karnych, jak 
również wyroki w dziedzinie wzajemnego uznawania decyzji prawnych (sprawa Gözütök) 
i zasady „ne bis in idem” (sprawa Pupino);
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6. uważa za priorytet systematyczne uwzględnianie wpływu polityk Unii na prawa 
podstawowe i podkreśla pilną konieczność ustanowienia Agencji Praw Podstawowych, 
która pomoże instytucjom w realizacji ich misji, opierając się w tym względzie na 
zasadach określonych w rezolucji przyjętej przez Parlament w dniu 26 maja 2005 r. 
absolutną większością głosów zgodnie z art. 192 Traktatu WE; uważa w szczególności, że 
powyższa Agencja musi być utworzona w ramach współdecyzji przez Parlament i Radę, 
musi cieszyć się pełną niezależnością oraz być kierowana przez osobę znaną ze swego 
doświadczenia w dziedzinie praw podstawowych, wyznaczaną według procedury 
gwarantującej równy udział Parlamentu i Rady.


