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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przestrzegania Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych 
Komisji – metodologia zapewniająca systematyczną i ścisłą kontrolę
(2005/2169(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie przestrzegania Karty Praw Podstawowych 
we wnioskach legislacyjnych Komisji (COM(2005)0172),

– uwzględniając art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej1 proklamowaną w Nicei w 
dniu 7 grudnia 2000 r.,

– uwzględniając traktat konstytucyjny podpisany w dniu 29 października 2004 r. w Rzymie, 
który włącza postanowienia Karty Praw Podstawowych, nadając im w ten sposób 
charakter prawnie wiążący,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (Poszanowanie i promocja wartości, na 
których opiera się Unia)2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie promocji i ochrony praw 
podstawowych: rola instytucji krajowych i europejskich, w tym Agencji Praw 
Podstawowych3,

– uwzględniając roczne sprawozdanie za 2005 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw 
podstawowych w Unii Europejskiej, sporządzone przez grupę niezależnych ekspertów 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii 
Europejskiej ds. Praw Podstawowych (COM(2005)0280) oraz wniosek w sprawie decyzji
Rady uprawniającej Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych do prowadzenia 
działalności w dziedzinach wymienionych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej 
(COM(2005)0280),

– uwzględniając przemówienie José Manuela Barroso, jako desygnowanego 
Przewodniczącego Komisji Europejskiej, na posiedzeniu plenarnym Parlamentu 
Europejskiego z dnia 17 listopada 2004 r.,

– uwzględniając art. 45, 34 i 91 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2006),

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
2 Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 408
3 Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, str. 242.
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A. mając na uwadze, że Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa, które są wspólne dla 
państw członkowskich (art. 6 TUE),

B. mając na uwadze, że Parlamentowi jako przedstawicielowi obywateli Unii, wybranemu w 
bezpośrednich wyborach, przypada szczególna odpowiedzialność w urzeczywistnianiu 
powyższych zasad,

C. mając na uwadze, że procedura kontroli zgodności wszystkich wniosków legislacyjnych z 
postanowieniami Karty Praw Podstawowych jest jedną z konsekwencji wynikających 
ściśle z uznania Karty przez Parlament, Radę i Komisję i wszystkie państwa 
członkowskie oraz z faktu jej uroczystego proklamowania przed obywatelami Unii 
w dniu 7 grudnia 2000 r. w Nicei,

D. mając na uwadze, że za zgodą wszystkich państw członkowskich Karta Praw 
Podstawowych została włączona do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, że 
podczas procesu ratyfikacji Karta nie była podważana przez europejską opinię publiczną, 
nawet we Francji i Holandii, oraz że tym samym może uchodzić za odzwierciedlenie 
głębokiego i powszechnego konsensusu europejskiego,

E. mając na uwadze, że znaczenie systematyki, dokładności, obiektywizmu, otwartości i 
przejrzystości tej procedury jest tym większe wobec faktu, że Karta Praw Podstawowych 
niestety do dziś nie nabrała mocy prawnej,

F. mając na uwadze, że wniosek Komisji w sprawie pogłębienia i poprawy postrzegania 
przez opinię publiczną procedury stosowanej od 2001 r. stanowi wyraźny postęp w 
działaniach zmierzających do rozwijania w Unii Europejskiej prawdziwej „kultury praw 
podstawowych”,

G. mając na uwadze, że zaproponowana procedura ma zbyt wewnętrzny charakter, kryteria 
są nadmiernie restrykcyjne, rola Parlamentu Europejskiego jest niewystarczająca oraz że 
nie uwzględniono propozycji zaangażowania parlamentów państw członkowskich, 
chociażby propozycji Izby Lordów parlamentu brytyjskiego1, ani też potrzeby stałego 
dialogu między europejskimi instytucjami i zasięgania opinii niezależnych organizacji dla 
zwiększenia obiektywizmu,

H. mając na uwadze, że prawdziwa „kultura praw podstawowych” Unii wymaga stworzenia 
ogólnego systemu kontroli praw podstawowych, który będzie obejmował Radę i decyzje 
w zakresie współpracy międzyrządowej,

I. mając na uwadze, że wydarzenia, takie jak więzienia CIA oraz uprowadzenia, 
przedłużające się postępowanie wyjaśniające i brak współpracy ze strony wielu rządów, a 
także przekazywanie informacji dotyczących pasażerów samolotów bez podstawy 
prawnej mogą prowadzić do podważenia zaufania obywateli do instytucji europejskich w 
zakresie możliwości i chęci ochrony praw podstawowych oraz karania uchybień,

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 
Legislation", 29 listopada 2005, str. 149.
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1. wskazuje na historyczne zadanie, aby „w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku”
(art. 1 TUE) oprócz rozwijania instrumentów bezpieczeństwa i prawa oraz instrumentów 
postępu w sferze gospodarczej i społecznej tworzyć również instrumenty w zakresie 
wolności;

2. podkreśla konieczność przezwyciężenia kryzysu w procesie konstytucyjnym, utrzymania 
głównych osiągnięć konstytucji oraz wyłączenia ze sporu kwestii wiążącej mocy prawnej 
Karty Praw Podstawowych;

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarte we wnioskach legislacyjnych propozycje Komisji w 
sprawie pogłębienia i poprawy postrzegania przez opinię publiczną procedury dotyczącej 
przestrzegania praw podstawowych i dostrzega w tym pierwszy pozytywny rezultat 
ambitnych działań, zapowiedzianych przez przewodniczącego Komisji José Manuela 
Barroso w dniu 17 listopada 2004 r., mających służyć ochronie praw podstawowych oraz 
pracy grupy roboczej, którą w tym celu stworzył;

4. podkreśla, że „systematyczna” kontrola, zaproponowana przez Komisję, wymaga 
bezwzględnie dokładnego badania wszystkich wniosków legislacyjnych i uzasadniania 
rezultatu;

5. zwraca się do Komisji, aby przemyślała swoją decyzję o podziale stwierdzeń na temat 
praw podstawowych, w ocenie wpływu, na trzy kategorie: skutki gospodarcze, społeczne 
oraz wpływ na środowisko i aby stworzyła osobną kategorię „skutki w odniesieniu do 
praw podstawowych”, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić rozważenie 
wszystkich aspektów praw podstawowych;

6. podkreśla, że w przypadku zmian naruszających prawo podstawowe Komisja w trakcie 
całej procedury legislacyjnej ma prawo do wycofania wniosku przez przyjęciem go przez 
Radę;

7. odrzuca zastrzeżenie Komisji dotyczące prawa wniesienia skargi o unieważnienie aktu 
prawnego „po kontroli politycznej danego przypadku” i podkreśla z naciskiem 
bezwzględne pierwszeństwo ochrony praw podstawowych i wolności przed wszelkimi 
politycznymi stwierdzeniami;

8. uważa za konieczne rozszerzenie postępowania w sprawie uwzględniania postanowień 
Karty Praw Podstawowych na całe postępowanie legislacyjne, a także na procedurę 
komitologii, wzmocnienie pozycji Parlamentu, sprecyzowanie roli nowej Agencji Praw 
Podstawowych oraz większe korzystanie z jej wsparcia;

9. zamierza w tym celu zmienić art. 34 swojego Regulaminu i powierzyć komisji wolności 
obywatelskich zadanie badania skutków wniosków legislacyjnych, działań i przepisów 
istotnych w odniesieniu do praw podstawowych, zamierza zmienić odpowiednio art. 91 i 
115, aby rezolucje Parlamentu odnosiły się również do sytuacji w państwach 
członkowskich i tym samym Parlament mógł odpowiednio wcześnie realizować swoje 
zobowiązania wynikające z odpowiedzialności w ramach art. 6 i 7 TUE;
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10. wzywa Radę do wzmocnienia systematycznej kontroli praw podstawowych również w 
zakresie współpracy międzyrządowej, do ujawniania wyników tej kontroli i do 
zapewniania sobie wsparcia ze strony Agencji Praw Podstawowych;

11. zwraca się z prośbą do parlamentów państw członkowskich, aby przede wszystkim w 
obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości oraz wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa wszystkie decyzje i działania poddawane były kontroli 
zgodności z postanowieniami Karty Praw Podstawowych dla zachowania niepodzielności 
praw podstawowych i zagwarantowania systematycznej i dokładnej kontroli praw 
podstawowych we wszystkich obszarach polityki Unii;

12. wzywa Radę i Komisję, aby zgodnie z art. 4 TUE lub zgodnie z art. 200 i 212 TWE 
przedstawiły roczne sprawozdanie na temat polityki Unii w zakresie praw podstawowych 
oraz aby rozpoczęły systematyczny, otwarty i stały dialog na temat przestrzegania praw 
podstawowych w Unii; 

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz państw 
przystępujących i kandydujących.


