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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie promocji i ochrony praw podstawowych: rola krajowych i europejskich 
instytucji w tym Agencji Praw Podstawowych
(2005/2007(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat Konstytucyjny podpisany przez głowy państw i rządów dnia 29 
października 2004 r., którego drugą część stanowi Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 6 i art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. I-2 i art. I-9 Traktatu 
Konstytucyjnego,

– uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

– uwzględniając decyzje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

– uwzględniając komunikat Komisji „Agencja Praw Podstawowych – Dokument 
przeznaczony do konsultacji publicznej” (COM(2004)0693),

– uwzględniając wyniki seminarium publicznego, które odbyło się w dniach 25-26 kwietnia 
z inicjatywy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i 
Komisji Spraw Konstytucyjnych (A****/2005),

Ramy konstytucyjne UE jako nowy bodziec dla praw podstawowych

1. uważa, iż skuteczna ochrona i promocja praw podstawowych stanowi fundament 
demokracji w Europie i zasadniczy warunek wstępny dla ustanowienia obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

2. wskazuje fakt, że zawarcie Karty Praw Podstawowych w Traktacie Konstytucyjnym oraz 
przyszłe przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności (ECHR) przynoszą podstawowe zmiany instytucjonalne i 
konstytucyjne oraz znacznie zwiększają prawny obowiązek Unii zapewnienia aktywnego 
promowania praw podstawowych we wszystkich obszarach polityki;

3. uważa, iż Unia Europejska podlega procesowi, w wyniku którego jej początkowa 
koncentracja na rynku jest stopniowo uzupełniana elementami charakterystycznymi dla 
wspólnoty politycznej;

4. zauważa, że w ostatnich latach w procesie tworzenia polityk w Unii Europejskiej pojawił 
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się priorytet w postaci potrzeby zachowania proporcji pomiędzy zapewnieniem wolności 
jednostki a ustanowieniem i wzmocnieniem zbiorowego bezpieczeństwa, a nowe formy 
terroryzmu jeszcze wzmogły potrzebę zachowania proporcji pomiędzy tymi dwoma 
celami i znalezienia odpowiednich sposobów na umożliwienie ich zgodności;

5. uważa, iż istotną sprawą jest zapewnienie pewności prawnej i spójności w zakresie 
ochrony praw człowieka w całej Europie oraz zagwarantowanie przejrzystości i pełnego 
stosowania tych praw;

6. zauważa, że przejrzystość stanowi demokratyczną zasadę o dużym znaczeniu dla 
związków pomiędzy Unią i jej obywatelami, wspólnotowym wymiarem sprawiedliwości i 
organami ustawodawczymi, UE i Państwami Członkowskimi, a także UE i Radą Europy;

7. zauważa, że Unia i Państwa Członkowskie dzielą kompetencje w zakresie praw 
człowieka, przy czym konieczne jest przestrzeganie zasady pomocniczości;

8. wskazuje, że w kilku Państwach Członkowskich ustanowiono krajowe instytucje praw 
człowieka, w szczególności biorąc pod uwagę „zasady paryskie” Narodów 
Zjednoczonych, a jedną z funkcji tych organów jest dokonywanie przeglądu rządowych 
polityk dotyczących praw człowieka w celu niedopuszczenia do powstania 
nieprawidłowości i proponowania ulepszeń, ponieważ warunkiem efektywności jest 
zapobieganie, a nie jedynie rozwiązywanie problemów;

W kierunku polityki praw podstawowych UE

9. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie Traktatu Konstytucyjnego, który przewiduje pełne 
kompetencje Trybunału Sprawiedliwości w obszarze wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, przystąpienie do ECHR, włączenie Karty Praw Podstawowych do 
Traktatu jako jego nieodłącznej części oraz szersze wykorzystanie procedury 
współdecyzji, a tym samym zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego; 

10. uważa, iż instytucje UE powinny mieć świadomość, że prawa podstawowe należy 
aktywnie promować i chronić– dwa cele Unii Europejskiej – i uwzględniać je podczas 
przygotowywania i przyjmowania nowego prawodawstwa;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na wniosek Parlamentu przewodniczący Barroso 
postanowił ustanowić grupę komisarzy ds. „praw podstawowych, zwalczania 
dyskryminacji oraz równego traktowania”; wzywa Komisję, a zwłaszcza grupę komisarzy 
ds. praw podstawowych do opracowania całościowej i spójnej strategii w celu ustalenia 
zakresu, w jakim prawa podstawowe i prawa człowieka są wprowadzane w życie i oceny 
ich wpływu; 

Współpraca z krajowymi instytucjami praw człowieka i parlamentami narodowymi

12. popiera ustanowienie ciągłego dialogu na temat praw podstawowych z parlamentami 
narodowymi Państw Członkowskich;

13. wyraża opinię, że gromadzenie danych stanowi priorytet, podobnie jak praca 
metodologiczna zmierzająca do umożliwienia porównania i analizy danych; uważa, że 
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instytucje krajowe odgrywają pod tym względem kluczową rolę;

14. wyraża pogląd, że należy rozwinąć systematyczną ocenę oddziaływania nowego 
ustawodawstwa krajowego i że w tym zakresie należy zharmonizować krajowe procedury 
oceny i prowadzić wymianę dobrych praktyk;

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami praw człowieka

15. przypomina istotną rolę poszczególnych mechanizmów monitorujących Rady Europy i 
instytucji z obszaru praw człowieka; wzywa instytucje UE i Agencję do czerpania z tego 
doświadczenia, uwzględnienia tych mechanizmów i wykorzystania standardów Rady 
Europy oraz innych merytorycznych wyników jej pracy; zdecydowanie twierdzi, że 
współpraca ta nie może prowadzić do obniżenia standardów UE;

16. wyraża przekonanie, że należy opracować funkcjonalny model współpracy i że najbliższe 
projekty legislacyjne Komisji dotyczące Agencji powinny zawierać konkretne propozycje, 
łącznie z międzyinstytucjonalnym powiązaniem pomiędzy Radą Europy i przyszłą 
Agencją Praw Podstawowych, aby uniknąć powielania kompetencji, a także zapewnić 
Agencji niezbędne podstawy do działania;

Agencja jako narzędzie operacyjne służące polityce UE w zakresie praw człowieka w ujęciu 
ogólnym

17. wskazuje, że ustanowienie Agencji powinno wzmocnić wzajemne zaufanie Państw 
Członkowskich;

18. uważa, iż w chwili gdy utworzenie organów odpowiedzialnych za monitorowanie 
określonych aspektów polityki praw człowieka w całej Unii (takich jak Gender Institute) 
uznano za niezaprzeczalnie konieczne w celu poprawy wdrażania polityk UE we 
wszystkich dziedzinach, organy te należy oficjalnie powiązać z Agencją w taki sposób, 
aby stały się one częścią sieci złożonej z mniejszych sieci; wzywa Radę Europejską, Radę 
i Komisję do przyjęcia racjonalnego, oszczędnego i konsekwentnego podejścia w 
tworzeniu nowych organów zajmujących się prawami człowieka;

19. wzywa Komisję do udzielenia Agencji silnego mandatu i uprawnień do kontrolowania 
rozwoju Karty Praw Podstawowych oraz praw człowieka w Unii Europejskiej i krajach 
kandydujących, z którymi podpisano umowy o przystąpieniu;

20. uważa, iż Agencja powinna mieć wielowarstwową strukturę („sieć sieci”), pełnić rolę 
wyspecjalizowanego organu o poziomych kompetencjach, w którym każdy z poziomów 
musi odgrywać określoną rolę i wnosić wkład w rozwój kultury praw podstawowych w 
Unii; wyraża przekonanie, że Agencja powinna gromadzić wszelkie istotne informacje, 
analizy i doświadczenia dostępne w instytucjach europejskich i krajowych, parlamentach 
narodowych, rządach i organach praw człowieka, sądach najwyższych/trybunałach 
konstytucyjnych, organizacjach pozarządowych i istniejących sieciach, takich jak Sieć 
Niezależnych Ekspertów Praw Podstawowych (Network on Independent Experts in 
Fundamental Rights), a zwłaszcza korzystać z wiedzy specjalistycznej Europejskiego 
Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) i jego sieci informacyjnej 
RAXEN;



PE 355.520v02-00 6/11 PR\560833PL.doc

PL

21. wyraża pogląd, że istniejące europejskie i krajowe instytucje praw człowieka powinny 
stanowić część „sieci sieci”, przy czym Agencja powinna służyć jako narzędzie 
zapewnienia jakości i spójności polityki UE w zakresie praw człowieka: w tym celu 
należy ustanowić mapę europejskich i krajowych instytucji oraz istniejących sieci;

22. utrzymuje, że podczas projektowania tego nowego instrumentu należy zwrócić szczególną 
uwagę na trzy główne funkcje, które musi pełnić taka instytucja (promowanie praw 
podstawowych, ochrona praw podstawowych i podnoszenie świadomości 
najważniejszych podmiotów, instytucji UE i obywateli) w celu zaspokojenia 
strategicznych potrzeb w zakresie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości

23. uważa, że w ramach powierzonego jej zadania promowania praw podstawowych przyszła 
Agencja powinna wspierać tworzenie polityki w zakresie praw człowieka na dwa 
sposoby: poprzez identyfikowanie obszarów, gdzie zmiany legislacyjne byłyby 
najbardziej pożądane oraz poprzez monitorowanie wdrażania istniejącego 
ustawodawstwa;

24. uważa, że główną rolą Agencji powinno być monitorowanie praw człowieka w UE, aby 
sporządzić roczne sprawozdanie, podlegające zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, 
w sprawie sytuacji w zakresie tych praw, czego Parlament Europejski stanowczo domagał 
się w minionych latach;

25. utrzymuje, że Agencji powinna zostać powierzona doradcza i konsultacyjna rola w
odniesieniu do art. 6 i art. 7 TUE, w celu wsparcia działań Parlamentu i Rady oraz 
wykorzystania informacji i wiedzy, także specjalistycznej, uzyskanych z jej sieci; 

26. twierdzi, że Agencja powinna podjąć konkretne kroki, aby znaleźć najlepsze sposoby na 
uświadomienie obywatelom Unii Europejskiej, jakie prawa podstawowe im przysługują 
oraz stworzenie w ramach UE kultury praw podstawowych, która będzie mogła być 
skutecznie promowana poza granicami Unii jako jedna z jej podstawowych wartości;

27. jest zdania, że aby spełnić swoje trzy główne funkcje Agencja powinna gromadzić dane 
poprzez swoje sieci i analizować je, a także powinna być uprawniona do formułowania 
opinii i wydawania zaleceń dla Parlamentu, Rady i Komisji;

28. uważa, że monitoring agencji będzie miał wartość dodaną, polegającą na zapewnieniu 
horyzontalnego, całościowego oglądu kwestii ochrony i promowania praw 
podstawowych, dlatego też należy uwzględnić wszystkie prawa zawarte w Karcie Praw 
Podstawowych oraz odpowiednie przepisy pierwszej części Traktatu Konstytucyjnego; 
sądzi jednak, że Agencja powinna móc wyznaczać priorytety w formie zakresu 
tematycznego, określonego w rocznym planie prac; 

29. proponuje oparcie struktury Agencji na różnych sektorach zajmujących się 
poszczególnymi zakresami kwestii zawartych w Karcie Praw Podstawowych – jako 
uzupełnienie kompetencji EUMC w zakresie walki z rasizmem i ksenofobią – np. 
wolnością wypowiedzi, zgromadzania się, stowarzyszania się, wolnością myśli, prawem 
do nauki i wolności, solidarnością i prawami społecznymi, prawami dziecka, 
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równouprawnieniem, prawami obywatelskimi i sprawiedliwością, kwestią romską i 
prawami mniejszości;

30. zauważa, iż ochrona mniejszości narodowych w rozszerzonej UE będzie istotną kwestią i 
nie uda się jej rozwiązać wyłącznie w drodze walki z ksenofobią i dyskryminacją; 
zaznacza, że do tego złożonego problemu należy odnieść się z innej perspektywy, dlatego 
też kwestią mniejszości narodowych powinien zajmować się odrębny wydział Agencji;

31. uważa, że sprawą istotnej wagi jest niezależność Agencji i posiadanie przez nią 
wystarczających zasobów pracowników i zasobów budżetowych, aby miała ona 
możliwość wykonywania ambitnych zadań, a także zarządu składającego się z 
przedstawicieli wysokiego szczebla z Państw Członkowskich, sądów 
najwyższych/trybunałów konstytucyjnych, organów zajmujących się prawami człowieka, 
instytucji UE i Rady Europy;

32. uważa, że personel Agencji powinien składać się z wysokiej jakości pracowników 
posiadających specjalistyczną wiedzę naukową i niekwestionowaną wiarygodność, a szef 
agencji powinien posiadać, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, także szerokie 
doświadczenie w pracy związanej z prawami człowieka w jednym z Państw 
Członkowskich lub w organizacji europejskiej lub międzynarodowej;

33. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Radzie i Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, krajowym organom 
praw człowieka, Radzie Europy, OBWE i ONZ.
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EXPLANATORY STATEMENT

The EU context

1. In order to understand what the protection of fundamental rights within the European 
Union (EU) involves today, it is necessary to first decide whether a future agency dealing 
with the issue should be regarded as an aim or a tool in the process. Although, in this 
regard, the European Commission Communication explicitly specifies the aim of creating 
a Fundamental Rights Agency, the European Parliament should concentrate on 
undertaking an analysis of the situation to be brought about after the ratification of the 
Constitutional Treaty; paying special attention to the issue of protecting and promoting 
fundamental rights. As this “new legal order” may give another focus to the mission of 
the European Union, it is essential to examine the consequences of this shift with 
emphasis, an apparent process of evolution from an economic union to a political 
community. The promotion of fundamental rights requires a structured approach to this 
new context; a clear political will on its whereabouts needs yet to be expressed. This task 
will possibly be taken over by the Commission, within the framework of the Group of 
Commissioners dealing with Fundamental Rights, Anti-Discrimination and Equal 
Opportunities, chaired by President Barroso. Nonetheless, it is of utmost importance that 
the European Council elaborates guidelines in this field as well.

2. Since 1 May 1999 fundamental rights have been the “foundation” of the European Union, 
according to Art. 6 p.1 of the Treaty on the European Union (TEU)1. The problem was 
(and is) that the existing treaties lack a clear description of these rights as they only refer 
to the European Charter on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and to the 
common constitutional traditions of the Member States. An increase in the 'visibility' of 
these rights was the mandate given by the European Council to the Convention, which 
drafted the Charter. The objective of the second Convention which submitted the 
Constitution to the Intergovernmental Conference (IGC) was to make such a Charter 
binding. Now this objective has been reached and even if this exercise mainly aimed at 
making rights which were already part of the European Union “acquis” visible, such 
transparency will be an essential step forward in the relationship between the Union and 
its citizens, the EU judiciary and the legislature, the EU and its Member States, as well as 
the EU and the Council of Europe.

3. The Treaty of Amsterdam defined as an objective for the European Union the creation of 
an Area of Freedom, Security and Justice. The Tampere European Council made this aim 
a priority of the political agenda. The new Financial Perspectives also reflect this central 
policy aim. As a core component of reaching this aim, a balance must be ensured by 
simultaneously developing the three elements. Further enhancement of mutual confidence 
among Member States is still needed. Above all, the protection and promotion of 
fundamental rights is an essential precondition to the establishment of the Area of 
Freedom, Security and Justice. 

4. The Hague programme welcomed the results achieved in accomplishing the objectives of 
the Tampere European Council: the foundations of a common asylum and immigration 

  
1 As modified by the Amsterdam Treaty which codified the ECJ jurisprudence since the C-29/69 « Stauder » of  12th 
November 1969 Rec.419)in C-11/70 “Internationale Handelsgesellshaft”, Rec. 1125, C-4/73 “Nold” of 14th May 1974, rec. 
491, C-44/79 “Hauer” rec. p.3727 and C-5/88 “Wachhauf” of 13th July 1989)
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policy being established, the harmonization of border controls prepared, police 
cooperation improved, the basis for judicial cooperation established. However, 
coordination and coherence between the external and internal dimensions of Union 
policies still has to be ensured. The existing Treaties provide the legal basis for action in 
this field and will continue to constitute a legal obligation, even if the Constitutional 
Treaty is not ratified. 

5. Although the Charter is not yet legally binding, it carries a powerful political impact. The 
incorporation of the Charter on Fundamental Rights into the Constitutional Treaty and the 
EU’s future accession to the European Charter on Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR) will in fact create a legal obligation for the Union to ensure that 
fundamental rights are actively promoted across all policy areas.

The role of national institutions

6. Empowering and integrating the existing national human rights institutions into the 
“network of networks” an Agency may be envisaged as a political tool to ensure the 
quality and coherence of the EU human rights policy. 

7. The national human rights institutions established in almost all Member States with the 
encouragement of the United Nations can be grouped into three categories: the human 
rights commissions, the ombudsmen and the specific institutions protecting the rights of a 
particular vulnerable group. One of their functions is to systematically review 
governments' human rights policy to prevent shortcomings and to suggest improvements, 
since prevention is much easier than detecting problems and finding remedies. Their 
responsibility in raising awareness on human rights is also significant. Identifying cases 
of maladministration and finding ways of redress is also among their duties, as well as 
acting as consultants or advisors to the legislative and the executive. Their role is clearly 
complementary. These national institutions focusing on the protection and promotion of 
human rights are neither judicial, nor law-making; they only have advisory authority. 
They see the creation of an Agency as an excellent opportunity to fill the gaps in the 
present system of protecting human rights within the EU. 

8. It is desirable that a more formalized link be established between these bodies and the 
Agency. In this process it is essential to harmonize national assessment procedures. In the 
individual Member States, progress and regression have to be equally measured by the 
existing human rights standards. No quality compromise should be made with respect to 
the outcome of the work of the Agency. 

9. The Agency should develop mechanisms that help Member States achieve progress in 
developing national standards of action on human rights and fundamental freedoms on 
the basis of the Paris Principles.1

  
1 At a 1991 UN-sponsored meeting of representatives of national institutions held in Paris, a detailed set of principles on the 
status of national institutions was developed – these are commonly known as the Paris Principles. These principles, 
subsequently endorsed by the UN Commission on Human Rights (Resolution 1992/54 of 3 March 1992) and the UN General 
Assembly (Resolution 48/134 of 20 December 1993, annex) have become the foundation and reference point for the 
establishment and operation of national human rights institutions.
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Cooperation with international bodies

10. When looking for ways of enhancing the EU’s international cooperation in this sensitive 
field, the key words are coordinating initiatives and maximizing synergies. It is important 
that legal certainty and coherence is assured in fundamental rights protection all over 
Europe. 

11. The European Union cannot afford not to take into account the Council of Europe (CoE) 
achievements in the field of human rights protection and promotion, where the EU lacks 
sufficient legal basis (the protection of national minorities is one of the best examples of 
such fields). However, by no means should we allow for the setting of standards whose 
inconsistency creates confusion and therefore destroys the credibility of the basic 
standards.

12. Exchange of information and data would clearly not be sufficient to ensure meaningful 
cooperation between the Agency and the Council of Europe. It is of utmost importance 
that a functional model of cooperation will be worked out that an institutionalized link is 
established between the two bodies. 

13. Apart from the Council of Europe, there are several other organizations active in the 
human rights field, such as the Organisation for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) and the specialized agencies of the United Nations. In designing the mandate of 
the Agency a new reference could be made to these institutions, and there should be a 
living and structured link developed with civil society as well. The Agency should be a 
crossroad, which facilitates contacts between the various stakeholders so that synergies 
are established. 

The Agency on Fundamental Rights

14. Taking as starting point the general context described above, some reflections will now 
be made on the future Agency on Fundamental Rights. As there are three political 
objectives set in the strategy, there should be three main functions of this new community 
instrument: 

a. Promotion of fundamental rights 
b. Protection of fundamental rights
c. Raising awareness between the actors (EU institutions and citizens)

15. The Agency can be best envisaged as a “network of networks”, a specialized agency with 
horizontal competencies, applying different tools, utilizing all the relevant experience 
gathered on the various levels of the field of protecting human rights and fundamental 
freedoms. It should act as a focal point for synthesizing all this knowledge.

16. The Agency should be empowered to give consultancy, opinions, recommendations and 
do awareness raising through objective and adequate information given to the 
Commission, Parliament and Council, supporting all the three institutions. It is essential 
that the body remains independent, free from the influence of any stakeholders, genuinely 
autonomous (comprising notions such as independence, responsibility, authority). There 
are two main components in ensuring this independence: the Agency has to have a budget 
that allows for the accomplishments of its ambitious mandate and a management board 
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that encompasses high-level representation from Member States and EU institutions. 
These two elements will establish the credibility of the Agency from the very start and 
provide it with enough authority to be useful and not to be a waste of money. The budget 
and staffing has to be appropriate to the task. 

17. As for the dilemma of which rights need to be protected, it is of utmost importance that 
all rights in the Charter on Fundamental Rights and relevant provisions of the first part of 
the Constitutional Treaty are covered, but priorities could be established among them. It 
is important to allow for some flexibility in setting the priorities: it would be 
counterproductive to fix them at the start, since the sensitivity of the field might require 
an occasional altering of focus. This can be done on the level of settling the work 
programme of the Agency, perhaps on an annual basis and priorities could be established 
both in terms of thematic focus and geographical scope. The latter should primarily 
concentrate on EU Member States, but also include the accession states, after the 
signature of the Accession Treaty. The Agency might be given competence in raising 
awareness on situations evoking Article 7 of TEU, since the relevant expertise will 
already be located there. 

18. The expertise of the EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) 
and its RAXEN Network1 should be used by maintaining the fight against racism and 
xenophobia as one of the areas of concern for the Agency. However, other focuses should 
be considered as well.

19. The protection of national minorities upon EU enlargement will constitute a significant 
issue, and their promotion cannot be assured exclusively through the fight against 
xenophobia. This complex problem has to be addressed from different angles as well -
therefore a separate sector of the Agency should deal with the question of national 
minorities based on the experience of existing European and national institutions and 
networks in this field, such as the European Center for Minority Issues or the COMIR 
network. 

20. The Agency on Fundamental Rights and the relevant EU policy will be a core element of 
a future European legal order, therefore its designation cannot be a mere political 
declaration. 

21. To reflect on the implementation of the existing legislation and to find a balance between 
the assertion of individual rights and the enhancement of collective security is an 
extremely sensitive task. Therefore the Agency should be the centre of the European 
movement towards better protection of fundamental rights and any existing experience 
must be used in this process. The ambition is to place fundamental rights at the heart of 
all EU policies and measures so that Europe is indeed referred to as a symbol of 
fundamental rights.

  
1 European Racism and Xenophobia Network, created in 2000 by the EUMC.
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