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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście przyjęte przez Komisję Europejską do 
przestrzegania praw podstawowych, stanowiące doskonały punkt wyjściowy dla 
zagwarantowania lepszej ochrony i uwidocznienia praw podstawowych Unii Europejskiej;

2. wyraża nadzieję, że wskazana metodologia, za pomocą której Komisja zamierza stosować 
Kartę Praw Podstawowych Unii w swoich wnioskach legislacyjnych, znajdzie przydatne i 
konkretne zastosowanie;

3. sądzi, że należy przyjąć z zadowoleniem wagę, jaka przywiązuje Komisja do ochrony 
praw podstawowych na wszystkich etapach procedury legislacyjnej; podkreśla jednak 
konieczność szerszego uczestnictwa Parlamentu Europejskiego, jako organu 
demokratycznego w pełnym tego słowa znaczeniu, w procesie oceny zgodności wniosków 
legislacyjnych z prawami ustanowionymi w Karcie;

4. wzywa Komisję do opracowania specjalnej procedury ostrzegawczej, mającej na celu 
ochronę praw podstawowych, w ramach której Parlament Europejski będzie odgrywał 
doniosłą rolę;

5. uważa, że konieczne jest szersze uczestnictwo komisji parlamentarnych w kontroli 
zgodności wniosków legislacyjnych z prawami podstawowymi;  proponuje w 
szczególności zmianę Regulaminu Parlamentu Europejskiego, w celu:

− umożliwienia komisji właściwej w sprawie ochrony praw podstawowych 
dokonania oceny wpływu, jaki wszelkie wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej 
mogą mieć na prawa ustanowione w Karcie;

− zagwarantowania, że za każdym razem, kiedy Parlament lub jedna z komisji 
parlamentarnych poruszy w toku procedury legislacyjnej kwestię związaną z 
ochroną praw podstawowych, kwestia ta poddana zostanie kontroli właściwej 
komisji, zapewniając w tym celu niezbędną koordynację;

6. podkreśla, że pomimo istnienia ogólnych mechanizmów konsultacji, ważne jest szersze 
uczestnictwo niezależnych, zewnętrznych organizacji i organów zajmujących się 
szczególnie kwestiami związanymi z prawami podstawowymi; w tym celu wzywa 
Komisję Europejską do opracowania specjalnego mechanizmu konsultacji z tymi
organami i organizacjami w trakcie przygotowywania wniosków legislacyjnych, które 
mają wpływ na prawa podstawowe;

7. uważa za konieczne, aby przyszła Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej mogła 
uczestniczyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych instytucji, poprzez 
wydawanie opinii i/lub zaleceń w sprawach dotyczących praw człowieka, poruszanych w 
trakcie opracowywania wniosku legislacyjnego lub w trakcie konkretnej procedury 
legislacyjnej;
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8. potwierdza, że systematyczna kontrola wewnętrzna przestrzegania praw podstawowych w 
fazie opracowywania wniosków legislacyjnych powinna być przedmiotem odpowiedniego 
sprawozdania uzasadniającego prawnie przestrzegania takich praw; 

9. podkreśla, że ważne jest posiadanie odpowiednich środków komunikacji i przekazywania 
informacji obywatelom i instytucjom europejskim na temat wewnętrznej kontroli 
przestrzegania praw podstawowych, również za pomocą okresowych sprawozdań w tej 
sprawie.


