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UWAGI WSTĘPNE

Przedmiotem monografii są aspekty polityczne reformy ustrojowej Unii 
Europejskiej, skodyfikowanej w traktacie lizbońskim. Traktat ten został 
podpisany 13 grudnia 2007 r. przez szefów państw lub rządów oraz mini
strów spraw zagranicznych dwudziestu siedmiu krajów członkowskich 
Unii Europejskiej w stolicy Portugalii. Cezury rozprawy wyznaczają 
wydarzenia związane z przezwyciężeniem kryzysu konstytucyjnego 
w Unii Europejskiej i objęciem przez Niemcy unijnej prezydencji 
z dniem 1 stycznia 2007 r„ z drugiej zaś strony określają je zdarzenia 
związane z procesem ratyfikacji traktatu lizbońskiego, którego pomyśl
ne zakończenie umożliwiło wejście w życie tej umowy międzynarodo
wej w dniu 1 grudnia 2009 r. Moją intencją jest rekonstrukcja zdarzeń 
prowadzących do zwołania konferencji międzyrządowej w 2007 r„ od
tworzenie procesu negocjacji dyplomatycznych nad nowym traktatem 
rewizyjnym podczas obrad tejże konferencji, przedstawienie jej rezul
tatów, analiza najważniejszych zmian ustrojowych skodyfikowanych 
w traktacie lizbońskim, a także omówienie procesu jego ratyfikacji. Ta
kie ujęcie badanego problemu - nieograniczające się wyłącznie do ana
lizy prawnej traktatu - pozwoli Czytelnikowi poznać meandry rokowań 
dyplomatycznych poprzedzających konferencję międzyrządową oraz 
negocjacji prowadzonych w czasie trwania samej konferencji, a w kon
sekwencji umożliwi zapoznanie się z oficjalnymi i nieoficjalnymi sta
nowiskami rządów poszczególnych państw członkowskich i instytucji 
wspólnotowych wobec najważniejszych aspektów reformy ustrojowej 
Unii Europejskiej. W związku z tym zamierzam w niniejszej monogra
fii odpowiedzieć na następujące pytania, stanowiące równocześnie cele 
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badawcze pracy: W jakich okolicznościach i dlaczego, mimo bardzo po
ważnego kryzysu politycznego, jakim był kryzys konstytucyjny w latach 
2005-2007, Unia Europejska zdołała powrócić na drogę reform ustrojo
wych? Które państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe mia
ły w tym swój największy udział? Jakie zmiany ustrojowe wprowadza 
w Unii Europejskiej traktat lizboński i czym się one różnią od zmian 
przewidywanych już w traktacie konstytucyjnym? Z jakimi nowymi 
propozycjami występowały poszczególne państwa członkowskie przed 
rozpoczęciem negocjacji i w czasie obrad konferencji międzyrządowej 
w 2007 r. oraz czy zdołały je przeforsować?

Monografia koncentruje się na tzw. horyzontalnych zmianach ustro
jowych, nazywanych także często strukturalnymi, czyli takich, które 
mają znaczenie dla całej Unii Europejskiej1. Są to: status prawnomię- 
dzynarodowy Unii; aksjologia Unii; ustanowienie sztywnego podziału 
kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi; katalog aktów 
prawnych oraz procedur ustawodawczych; zasady demokratyczne Unii; 
reforma systemu instytucjonalnego Unii; pozycja parlamentów narodo
wych w Unii; procedury rewizji traktatów; klauzula elastyczności, a tak
że wzmocniona współpraca. Wyłączone z niej zostają natomiast zmiany 
w rynku wewnętrznym i większości polityk sektorowych, z wyjątkiem 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityk należących 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii. Doko
nując takiego wyboru, kierowałem się ugruntowanym już w literaturze 
przekonaniem, że traktat lizboński nie wprowadza w obszarze rynku 
wewnętrznego i większości polityk sektorowych zbyt wielu istotnych 
zmian, jeżeli abstrahować od zmian instytucjonalnych2. Najważniejsze 
zmiany dotyczące polityk sektorowych, ale jedynie w zakresie rozsze
rzenia w ich obrębie kompetencji Unii Europejskiej, przedstawiłem 
w podrozdziale poświęconym podziałowi kompetencji między Unią 
a państwami członkowskimi (por. rozdział III, podrozdział 3.1). Zmia

1 J. B a r c z, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europej
ską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 
2008, s. 60; J.J. Wę c, Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Prze
gląd Zachodni" 2010, nr 1, s. 17-46; A. Ł a z o w s k i, A. Łabędzka, Wprowadzenie do 
Traktatu z Lizbony, Warszawa 2010.

2 J. B a r c z, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i głów
ne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010, s. 207-211; A. Nowak-Far, Traktat 
z Lizbony. Rynek wewnętrzny i polityki Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 
2007, nr 4.
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ny instytucjonalne w tychże politykach zaprezentowane zostały z kolei 
w podrozdziale dotyczącym reformy systemu instytucjonalnego Unii 
(por. rozdział III, podrozdział 6). Jeżeli zdecydowałem się poświęcić 
więcej uwagi wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz poli
tykom należącym do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli
wości Unii Europejskiej, to głównie dlatego, że traktat lizboński wpro
wadza tam wiele bardzo ważnych zmian, które niewątpliwie zasługują 
na odrębne potraktowanie.

Wspomniane cele badawcze determinują strukturę monografii. Skła
da się ona z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiłem 
ewolucję reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 1996-2004, czyli 
od konferencji międzyrządowej z lat 1996-1997, która doprowadziła do 
zawarcia traktatu amsterdamskiego (2 października 1997 r.), aż do kon
ferencji międzyrządowej z lat 2003-2004, której rezultatem było podpi
sanie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (29 października 
2004 r.). W rozdziale tym omówiony został również przebieg i następ
stwa kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej w latach 2005-2007 
jako chyba najpoważniejszego kryzysu politycznego Unii, począwszy 
od połowy lat sześćdziesiątych (kryzys instytucjonalny z lat 1965-1966). 
Przedmiotem rozdziału drugiego są prace przygotowawcze (bilateralne 
i multilateralne negocjacje szerpów, mandat konferencji) i obrady kon
ferencji międzyrządowej w 2007 r„ której rezultatem było opracowanie 
nowego traktatu rewizyjnego w miejsce odrzuconego, w dwóch refe
rendach we Francji i w Holandii, traktatu konstytucyjnego. W rozdzia
le trzecim omówione zostały reformy horyzontalne Unii Europejskiej 
skodyfikowane w traktacie lizbońskim. Natomiast rozdział czwarty po
święcony został reformom w wybranych politykach sektorowych, tj. we 
wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w politykach nale
żących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. W rozdziałach trzecim i czwartym dokonałem również 
analizy stanowiska sądów konstytucyjnych wybranych państw człon
kowskich Unii Europejskiej wobec najważniejszych zmian ustrojowych 
Unii Europejskiej. W rozdziale piątym zrekonstruowany został nato
miast przebieg procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, przy czym najwięcej uwagi poświęci
łem jego ratyfikacji w Niemczech, Irlandii, Polsce i Czechach ze względu 
na trudności, jakie ona napotkała w tych właśnie państwach członkow
skich Unii. W rozdziale szóstym przedstawiłem proces implementacji 
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przepisów traktatu lizbońskiego w latach 2009-2015, zwracając szcze
gólną uwagę na aksjologię i zasady demokratyczne Unii Europejskiej, 
akty prawa pochodnego, instytucje, organy oraz agencje Unii, wspólną 
politykę bezpieczeństwa i obrony, a także tzw. protokół irlandzki.

Bazę źródłową monografii stanowią źródła archiwalne i publikowa
ne. Spośród źródeł archiwalnych na szczególną uwagę zasługują zaso
by elektronicznego Archiwum Unii Europejskiej, zwłaszcza Archiwum 
konferencji międzyrządowej 2007 r. i Archiwum konferencji między
rządowej 2010 r. Cenne są także konkluzje Rady Europejskiej, komuni
katy i opinie Komisji Europejskiej, akty prawne, rezolucje i opinie Par
lamentu Europejskiego, akty prawne i inne dokumenty wydawane przez 
Radę Unii Europejskiej, raporty prezydencji, a także opinie organów 
wspólnotowych. Wśród źródeł publikowanych wykorzystanych w mo
nografii warto wymienić przede wszystkim orzeczenia sądów konstytu
cyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, traktaty unijne i inne 
dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
a także komentarze do traktatów unijnych.

W dotychczasowych badaniach nad ustrojem Unii Europejskiej 
istotne miejsce zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej zaj
mują prace prawnicze. Są to przede wszystkim opracowania zbiorowe, 
napisane często aż przez kilkunastu autorów, uznanych już specjalistów 
w zakresie prawa unijnego i prawa międzynarodowego publicznego. 
Świadczy to o tym, jak obszerna i trudna jest objęta analizą materia. Nie
co rzadziej problematyka ustroju Unii Europejskiej była dotąd przed
miotem prac monograficznych. W literaturze polskiej istotną pozycję 
w dorobku badawczym zajmują opracowania zbiorowe pod redakcją 
Jana Barcza: Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010; Ustrój 
Unii Europejskiej, t. 1-2, Warszawa 2009; Prawo Unii Europejskiej. Za
gadnienia systemowe, Warszawa 2006; Prawo Unii Europejskiej. Prawo 
materialne i polityki, Warszawa 20 063. W literaturze zagranicznej na 5 

5 Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2010; Ustrój 
Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, t. 1-2, Warszawa 2009; Prawo Unii Europej
skiej. Zagadnienia systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2006; Prawo Unii Euro
pejskiej. Prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa 2006. Por. na ten 
temat także J. K r a n z, Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, 
Kraków-Warszawa 2007; Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod 
red. P. Sarneckiego, Warszawa2007.
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uwagę zasługuje przede wszystkim fundamentalne dzieło Thomasa 
Oppermanna, Europarecht. Ein Studienbuch, München 2009. Spośród 
opracowań zbiorowych szczególnie cenne są prace pod redakcją Armina 
von Bogdandy ego i Jürgena Basta, Principles of European constitutional 
law, Oxford 2010; Andreasa Marchettiego i Claire Demesmay, Der Ver
trag von Lissabon. Analyse und Bewertung, Baden-Baden 2010; Koena 
Lenaertsa, Pieta Van Nuffela i Roberta Braya, Constitutional Law of the 
European Union, London 2009; Damiana Chalmersa, Adama Tomkin- 
sa, European Union Public Law, Cambridge 2007; Andreasa Haratscha, 
Christiana Koeniga i Matthiasa Pechsteina, Europarecht, Tübingen 2006; 
a także Rolanda Biebera, Astrid Epiney i Marcela Haaga, Die Europäi
sche Union. Europarecht und Politik, Baden-Baden 20051 * * 4 5.

1 T. Oppermann, Europarecht. Ein Studienbuch, München 2009; Principles 
of European constitutional law, A. von Bogdandy, J. Bast (eds.), Oxford 2010; 
A. Marchetti, C. Demesmay, Der Vertrag von Lissabon. Analyse und Bewertung, 
Baden-Baden 2010; K. Lenaerts, P. Van Nuffel, R. Bray, Constitutional Law of
the European Union, London 2009; D. Chalmers, A. Tomki ns, European Union 
Public Law, Cambridge 2007; A. Haratsch, Ch. Koenig, M. Pechstein, Europa
recht, Tübingen 2006; R. B i e b e r, A. E p i n e y, M. H a a g, Die Europäische Union. Eu
roparecht und Politik, Baden-Baden 2005. Ponadto warto wymienić następujące prace: 
A. Nowak-Far, Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Warsza
wa 2010; System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, pod red. A. Wyrozumskiej, 
Warszawa 2010; 50 years of the European treaties: looking back and thinking forward, 
M. Dougan, S. Currie (eds.), Oxford 2009; The European Union: origins-structure- 
-acquis, pod red. W. Góralskiego iSz. Kardasia, Warszawa 2008; Unia Europej
ska od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego, pod red. T. Wasilewskiego, 
Toruń 2008.

5 J. B a r c z, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne 
kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010; T. C h r i s t i a n s e n, Ch. R e h, Constitu
tionalizing the European Union, Basingstoke 2009; European Constitutionalism beyond 

Również wśród prac poświęconych reformie ustrojowej Unii Eu
ropejskiej, skodyfikowanej w traktacie lizbońskim, dominują prace 
prawnicze. Najważniejszymi z nich są: monografia Jana Barcza, Unia 
Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierun
ki reformy ustrojowej, Warszawa 2010 oraz opracowania zbiorowe pod 
redakcją Thomasa Christiansena i Christine Reh, Constitutionalizing 
the European Union, Basingstoke 2009; Jana Woutersa, Luca Verheya 
i Philippa Kiivera, European Constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp 
2009; a także Jana Barcza, Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe 
Unii Europejskiej, Warszawa 20 085.
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W dorobku badawczym brakowało natomiast, przynajmniej jak 
dotąd, opracowań politologicznych, poświęconych reformie ustrojowej 
Unii Europejskiej skodyfikowanej w traktacie lizbońskim6, a zatem prac 
nieograniczających się jedynie do czystej analizy prawnej, lecz rekon
struujących również antecedencje poprzedzające proces reform, dy
namikę negocjacji dyplomatycznych oraz stanowiska rządów poszcze
gólnych państw członkowskich i instytucji wspólnotowych wobec tejże 
reformy. Tym właśnie oczekiwaniom wychodzi naprzeciw niniejsza mo
nografia.

Lisbon, J. Wouters, L. Verhey, P. Kiiver (eds.), Antwerp 2009; Traktat z Lizbony. 
Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2008. Por. 
też J. S o z a ń s k i, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2010.

6 Wśród nielicznych prac podejmujących tę problematykę warto wymienić na
stępujące: J.W. Tkaczyński, R. Potorski, R. Willa, Unia Europejska. Wybra
ne aspekty ustrojowe, Toruń 2007; J.J. Wę c. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej prze
widywana w traktacie lizbońskim. Ocena zmian ustrojowych z polskiej perspektywy, 
[w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospo
darcze i wojskowe, pod red. J. F i s z e r a, Warszawa 2009, s. 90-121; J.J. Wę c, Reforma 
ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, s. 17-46; R. Kwiecień, Traktat 
reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne, Zamość 2007. To ostatnie 
opracowanie, wbrew sugestii zawartej w tytule, nie jest monografią, ale kilkunastostroni- 
cowym wykładem autora wygłoszonym na inaugurację roku akademickiego 2007/2008 
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. Praca ta nie obejmuje 
również aspektów politycznych reformy ustrojowej Unii Europejskiej.



Rozdział I

EWOLUCJA REFORMY USTROJOWEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ DO 2005 R.

1. OD TRAKTATU AMSTERDAMSKIEGO 
DO TRAKTATU KONSTYTUCYJNEGO

Proces reformy ustrojowej Unii Europejskiej zainicjowany został w cza
sie konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997, a następnie był 
kontynuowany podczas konferencji międzyrządowej w 2000 r. Efek
tem obrad obu konferencji były dwa traktaty rewizyjne: traktat amster
damski z 2 października 1997 r. oraz traktat nicejski z 26 lutego 2001 r. 
Jednak punktem kulminacyjnym w procesie reformy ustrojowej Unii 
Europejskiej stały się dopiero obrady Konwentu w sprawie przyszłości 
Europy w latach 2002-2003 oraz negocjacje dyplomatyczne w czasie 
konferencji międzyrządowej w latach 2003-2004. Podczas gdy Konwent 
opracował projekt traktatu konstytucyjnego, to konferencja międzyrzą
dowa znacząco go zmodyfikowała i przyjęła podczas posiedzenia Rady 
Europejskiej w dniach 17-18 czerwca 2004 r. w Brukseli. Nieco ponad 
cztery miesiące później, 29 października 2004 r., traktat konstytucyj
ny został podpisany w Rzymie przez przedstawicieli dwudziestu pięciu 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak w czasie procedu
ry ratyfikacyjnej został on niespodziewanie odrzucony w referendach 
we Francji i w Holandii, odpowiednio w maju i czerwcu 2005 r. Do
prowadziło to do poważnego kryzysu politycznego w całej Unii Euro
pejskiej.



18 Rozdział I. Ewolucja reformy ustrojowej Unii Europejskiej do 2005 r.

Traktat amsterdamski z 2 października 1997 r. rozszerzał katalog 
wartości Unii Europejskiej oraz ustanawiał przepisy o tożsamości euro
pejskiej. Art. 6 ust. 1 TUE (obecnie art. 2 TUE) wskazywał na wspólne 
dla wszystkich państw członkowskich wartości Unii, takie jak: wolność, 
demokracja, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolno
ści oraz zasady państwa prawa. Przepisy o tożsamości europejskiej zo 
stały powiązane z normami gwarancyjnymi o charakterze prewencyj
nym oraz represyjnym1. Normy gwarancyjne o charakterze prewen
cyjnym zastrzegały, że o przyjęcie do Unii Europejskiej może się ubiegać 
każde państwo europejskie, które szanuje wartości określone w art. 6 
ust. 1 TUE (art. 49 TUE). Natomiast normy gwarancyjne o charakterze 
represyjnym przewidywały możliwość zawieszenia w prawach państwa 
członkowskiego w razie poważnego i stałego naruszania wartości Unii 
(art. 7 ust. 1-5 TUE - obecnie art. 7 ust. 2-5 TUE)2. Ustanowienie norm 
gwarancyjnych w istotny sposób wzmacniało tożsamość europejską 
Unii, a pośrednio także jej pozycję wobec państw członkowskich3.

1 E. W o j t a s z e k - M i k, C. M i k, Traktaty europejskie, Kraków 2000, s. 15-16.
2 Traktat z Amsterdamu zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustana

wiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (dalej: Traktat z Amster
damu), http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/treaties/treaties_other.htm, s. 117-118, 131.

3 A. Haratsch, Ch. Koenig, M. Pechstein, Europarecht, s. 86-88.

Traktat amsterdamski wprowadzał również postanowienia służące 
ograniczeniu deficytu demokracji i umocnieniu legitymacji demokra
tycznej Unii Europejskiej, rozszerzające uprawnienia obywateli Unii, 
a także wzmacniające rolę parlamentów narodowych w Unii. Obywate
le Unii Europejskiej uzyskali po raz pierwszy prawo pisemnego zwra
cania się do wszystkich instytucji i organów Wspólnot Europejskich 
(a nie - jak dotąd - tylko do Parlamentu Europejskiego i europejskie
go rzecznika praw obywatelskich). Pisemne petycje mogły być sporzą
dzane w języku narodowym i odpowiedź na nie musiała być udzielona 
w języku narodowym (art. 21 TWE - obecnie art. 24 TFUE). W ślad 
za propozycjami zgłaszanymi już podczas konferencji międzyrządowej 
w latach 1990-1991 przez Danię - do definicji o obywatelstwie europej
skim włączono zastrzeżenie, że obywatelstwo takie jedynie uzupełnia, 
a nie zastępuje obywatelstwa narodowego (art. 17 ust. 1 TWE - obecnie 
art. 20 ust. 1 TFUE). Wzmocnieniu legitymacji demokratycznej Unii 
Europejskiej i przybliżeniu jej do obywateli sprzyjało także umocnienie 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/treaties/treaties_other.htm
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pozycji parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii Euro
pejskiej na mocy protokołu nr 13 w sprawie roli parlamentów państw 
członkowskich, załączonego do traktatu o Unii Europejskiej i traktatów 
ustanawiających Wspólnoty Europejskie, a także protokołu nr 7 w spra
wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonego 
do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską4.

4 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Eu
ropejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą 
międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2006, s. 263-265.

5 Ibidem, s. 265-267.
6 Misjami petersberskimi były: misje humanitarne i ratunkowe, misje utrzyma

nia pokoju oraz misje zbrojne mające na celu zarządzanie kryzysami, w tym przy
wracanie pokoju (art. 17 ust. 2 TUE - obecnie art. 43 ust. 1 TUE). Szerzej na temat 
zmian w II i III filarze Unii Europejskiej, dokonanych przez traktat amsterdamski - 
por. R. Z i ç b a, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, War-

Z inicjatywy Niemiec i Francji, traktat amsterdamski ustanawiał 
po raz pierwszy wzmocnioną współpracę, sprzyjającą uelastycznieniu 
procesu integracji, ale bez naruszania acquis communautaire oraz ram 
instytucjonalnych Wspólnot Europejskich. Objęła ona jedynie polityki 
należące do I i III filaru Unii Europejskiej. Na wniosek Wielkiej Bry
tanii, Grecji i Austrii zrezygnowano bowiem z wprowadzenia wzmoc
nionej współpracy do obszaru wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa. Należy podkreślić, że ustanowienie wzmocnionej współpracy 
oddziaływało na proces integracji europejskiej ambiwalentnie, albo
wiem jej konstrukcja prawna zapewniała generalnie przewagę interesów 
narodowych nad wspólnotowymi, choć sama współpraca była osadzona 
we wspólnotowych ramach instytucjonalnych5.

Najistotniejsze modyfikacje w strukturze filarowej Unii Europej
skiej polegały na: (1) przeniesieniu z III do I filaru polityki wizowej, 
azylowej, imigracyjnej i współpracy sądowej w sprawach cywilnych; 
(2) pozostawieniu w III filarze oraz zmodyfikowaniu współpracy sądo
wej w sprawach karnych i współpracy policyjnej; (3) włączeniu acquis 
Schengen do Tytułu IV TWE i Tytułu VI TUE; (4) uzupełnieniu oraz 
nieznacznym rozszerzeniu katalogu celów i postanowień instytucjo
nalnych dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 
(5) przejęciu przez Unię Europejską od Unii Zachodnioeuropejskiej 
misji petersberskich oraz stworzeniu podstaw prawnych dla przyszłego 
przystąpienia tej ostatniej do Unii Europejskiej6. Zmiany ustanowione 
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w II i III filarze Unii Europejskiej na mocy traktatu amsterdamskiego 
nie oznaczały pełnego transferu polityk unijnych ze sfery współpra
cy międzyrządowej do sfery wspólnotowej. Jednak włączenie polityki 
wizowej, azylowej, imigracyjnej oraz współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych do I filaru miało niezwykle ważne znaczenie dla pogłębie
nia procesu integracji, ponieważ oznaczało, choć niepełne, to jednak 
uwspólnotowienie wymienionych obszarów. Podobne znaczenie mia
ła inkorporacja części dorobku Schengen do traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską* 7.

szawa 2007, s. 51-53; F. J a s i ń s k i, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwo
ści Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s. 97-99.

7 Szerzej na ten temat por. Reforming the Treaty on European Union, J. Winter 
et al. (eds.), The Hague 1996.

8 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 267-270.

Najważniejsze zmiany instytucjonalne wprowadzone przez traktat 
amsterdamski polegały na rozszerzeniu kompetencji zarówno instytucji 
międzyrządowych, jak też instytucji i organów o charakterze ponadna
rodowym. Pozostawały one jednak daleko w tyle za propozycjami nie
których delegacji, zgłoszonymi podczas konferencji międzyrządowej 
w latach 1996-1997. Mimo oficjalnych deklaracji o konieczności re
formy systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, większość 
państw członkowskich - w szczególności Grecja, Portugalia, Irlandia, 
a w pewnym sensie także Hiszpania, Szwecja, Finlandia i Austria - 
nie była bowiem zainteresowana ich przeprowadzeniem. Poszerzenie 
uprawnień Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej polegało głównie 
na zwiększeniu ich odpowiedzialności za wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa Unii, przy czym w przypadku Rady Unii Europejskiej 
wyrażało się to przede wszystkim w ustanowieniu urzędu wysokiego 
przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Urząd ten, powołany z inicjatywy Francji, miał wspierać prezydencję 
oraz Radę Unii Europejskiej w sprawach dotyczących wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat ustanawiał również w II i III fi
larze nowe instrumenty prawne. W II filarze były to wspólne strategie 
uchwalane przez Radę Europejską na wniosek Rady Unii Europejskiej, 
natomiast w III filarze - w miejsce wspólnych działań wprowadzone 
zostały decyzje ramowe i decyzje przyjmowane przez Radę Unii Euro
pejskiej8.
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Wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej w systemie instytu
cjonalnym polegało na przyznaniu jej wyłącznego prawa do inicjaty
wy ustawodawczej (po upływie pięcioletniego okresu przejściowego) 
w dziedzinach przeniesionych z III do I filaru, a także - za czym opo
wiadały się przede wszystkim Niemcy - na nieznacznym rozszerze
niu jej uprawnień do inicjatywy ustawodawczej w II i III filarze oraz 
zwiększeniu kompetencji przewodniczącego Komisji. Przewodniczący 
Komisji Europejskiej uzyskał bezpośredni wpływ na skład kolegium, 
proponowany przez rządy państw członkowskich, wyrażając zgodę na 
kandydatury pozostałych członków kolegium. Ponadto miał on spra
wować odtąd kierownictwo polityczne nad pracami Komisji. Z drugiej 
strony, prawo Komisji Europejskiej do inicjatywy ustawodawczej uległo 
nieznacznemu, ale jednak osłabieniu na rzecz parlamentów narodo
wych, na mocy protokołu nr 7 w sprawie stosowania zasad pomocniczo
ści i proporcjonalności. Umocnienie pozycji Parlamentu Europejskie
go, czego domagała się większość państw członkowskich, polegało na 
rozszerzeniu jego kompetencji na obszary przeniesione z III do I filaru, 
a także zwiększeniu uprawnień legislacyjnych w ogóle, dzięki poszerze
niu zakresu stosowania procedury współdecydowania i procedury zgo
dy. Wspomniany wyżej protokół nr 7 wzmacniał również uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących stosowania zasady 
pomocniczości. Odtąd Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 
miały rozpatrywać zgodność projektów aktów prawnych Komisji Eu
ropejskiej z zasadą pomocniczości, przy czym dotyczyło to zarówno 
pierwotnych projektów Komisji Europejskiej, jak i zmian, które zamie
rzały w nich wprowadzić, odpowiednio, Parlament Europejski i Rada 
Unii Europejskiej. Wzmocnienie pozycji Trybunału Sprawiedliwości 
wyrażało się w oddaniu pod jego jurysdykcję obszarów przeniesionych 
z III do I filaru, a także przyznaniu mu nowych uprawnień w III filarze. 
Nieznaczne zwiększenie kompetencji pozostałych instytucji i organów 
wspólnotowych w I filarze polegało albo na ich rozciągnięciu na nowe 
podmioty, korzystające z wydatków wspólnotowych (Trybunał Obra
chunkowy), albo na przedmiotowym rozszerzeniu ich kompetencji 
(Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów)9.

’ Ibidem, s. 270-280; A. Podraża, Unia Europejska w procesie reform traktato
wych, Lublin 2007, s. 257-262; por. też L. J e s i e ń, Po Amsterdamie przed poszerzeniem. 
Panorama polityczna Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
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Traktat amsterdamski umacniał również metodę wspólnotową i le
gitymizację Unii Europejskiej. Metodę wspólnotową w Unii Europejskiej 
wzmacniały zmiany w zakresie kompetencji oraz działalności instytucji 
i organów wspólnotowych, a także modyfikacje w procedurach decyzyj
nych, polegające na rozszerzeniu zakresu stosowania procedury podej
mowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej 
na szesnaście nowych przypadków oraz zakresu stosowania procedury 
współdecydowania na dwadzieścia trzy nowe przypadki. Natomiast le
gitymizację i proces demokratyzacji Unii Europejskiej umacniało głów
nie rozszerzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
narodowych w procesie legislacyjnym Unii.

W czasie konferencji międzyrządowej w 2000 r. zdecydowana 
większość państw członkowskich, wbrew postulatom Parlamentu Eu
ropejskiego, Komisji Europejskiej i wspierających je nielicznych dele
gacji na czele z krajami Beneluksu, opowiedziała się za ograniczonymi 
zmianami ustrojowymi Unii Europejskiej. Nowe inicjatywy polityczne, 
z jakimi w czasie obrad konferencji wystąpili Joschka Fischer, Jacques 
Chirac i Tony Blair, uświadomiły jednak jej uczestnikom konieczność 
przeprowadzenia w przyszłości gruntownej reformy ustrojowej Unii Eu
ropejskiej. W związku z tym ministrowie spraw zagranicznych państw 
członkowskich w czasie nieformalnego posiedzenia w Evian (2-3 wrześ
nia 2000 r.) podjęli decyzję, że podczas konferencji międzyrządowej 
w 2000 r. uzgodnione zostaną jedynie najbardziej istotne zmiany, nie
zbędne z punktu widzenia rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. 
Natomiast w czasie kolejnej konferencji międzyrządowej winna być 
przeprowadzona kompleksowa reforma ustrojowa Unii Europejskiej, 
łącznie z możliwością przyjęcia europejskiej konstytucji10.

10 Z. C z a c h ó r, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Maas
tricht, Warszawa 2004, s. 132-133.

Traktat nicejski z 26 lutego 2001 r. znacznie rozszerzał możliwości 
działania Unii Europejskiej w procedurze poważnego i stałego naru
szania przez dane państwo członkowskie podstawowych wartości Unii, 
uelastyczniał wzmocnioną współpracę w I i III filarze, a także stwarzał 
po raz pierwszy możliwość jej nawiązywania w II filarze. Jeśli chodzi 
o procedurę poważnego i stałego naruszania podstawowych wartości 
Unii Europejskiej, to zmiana polegała na tym, iż odtąd Rada Unii Eu
ropejskiej mogła stwierdzić nie tylko „poważne i stałe naruszenie”, ale 
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także „istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia” tychże war
tości (art. 7 ust. 1 TUE - obecnie art. 7 ust. 1 TUE)11. Uelastycznienie 
wzmocnionej współpracy wynikało z modyfikacji procedury podejmo
wania decyzji, a także ze zmiany warunków jej nawiązywania (m.in. ob
niżenie do ośmiu liczby państw członkowskich niezbędnych do jej uru
chomienia). Rozciągnięcie wzmocnionej współpracy na II filar miało 
ograniczony charakter, bowiem winna ona dotyczyć jedynie wspólnych 
działań i wspólnych stanowisk oraz pomijać kwestie o charakterze woj- 
skowo-obronnym. Traktat nicejski znosił także przepisy art. 17 ust. 1-2 
TUE (II filar), dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy Unią Europejską 
a Unią Zachodnioeuropejską, co de facto oznaczało kres dążeń do przy
stąpienia tej ostatniej organizacji do Unii Europejskiej. Ponadto traktat 
stwarzał podstawę prawną dla działalności Eurojustu (III filar)12.

" Traktat z Nicei, zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (dalej: Traktat z Nicei), http:// 
www.msz.gov.pl/, s. 4.

12 Szerzej na temat modyfikacji art. 7 TUE i wzmocnionej współpracy por. J. B a r c z, 
Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 2003. Szerzej na temat 
zmian w 11 i III filarze Unii Europejskiej por. R. Zięba, op. cit., s. 53-55; F. Jasiń
ski, op. cit., s. 112-113. Szerzej na temat innych zmian ustrojowych w Unii Europejskiej 
por. Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, pod red. Z. Czachóra, Warszawa 2002.

Najistotniejsze modyfikacje ustanowione w systemie instytucjo
nalnym Wspólnot Europejskich wynikały z planowanego rozszerzenia 
Unii Europejskiej na wschód, choć nie były one zbyt radykalne. Gene
ralnie polegały one na tym, że w zamian za zgodę na zmianę proce
dury podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, faworyzującą 
duże państwa członkowskie, średnim i małym krajom członkowskim 
udało się przeforsować utrzymanie reguły „jeden kraj - jeden komi
sarz” przy obsadzaniu składu Komisji Europejskiej w powiązaniu ze 
wzmocnieniem pozycji jej przewodniczącego. Reguła ta miała jednak 
obowiązywać jedynie do momentu przyjęcia do Unii dwudziestego 
siódmego państwa członkowskiego. Modyfikacja procedury podejmo
wania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej 
polegała na tym, że obok głosów ważonych, pojawiła się w niej po raz 
pierwszy klauzula weryfikacji demograficznej. Dla Unii Europejskiej 
złożonej, po planowanym rozszerzeniu, z dwudziestu siedmiu państw 
członkowskich większość kwalifikowaną stanowiło 255/345 głosów wa
żonych, oddanych przez większość państw członkowskich, jeżeli wnio

http://www.msz.gov.pl/
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sek pochodził od Komisji Europejskiej. W pozostałych przypadkach 
dla uchwalenia danej decyzji wymagana była kwalifikowana większość 
255/345 głosów ważonych, ale pochodzących od co najmniej 2/3 państw 
członkowskich. Jednocześnie w obu tych sytuacjach każdy członek Rady 
Unii Europejskiej mógł zażądać sprawdzenia, czy państwa członkowskie 
tworzące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62% ogółu 
ludności Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że zmiany w procedurze 
podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Euro
pejskiej, zaproponowane przez prezydencję portugalską, stanowiły kom
promis między systemem podwójnej większości a prostą zmianą głosów 
ważonych i przynosiły korzyści dużym państwom członkowskim. O ile 
na wprowadzeniu podwójnej większości zależało przede wszystkim 
RFN, wspieranej przez Austrię, Danię, Grecję i kraje Beneluksu, o tyle 
za prostą zmianą głosów ważonych opowiadały się Francja, Hiszpania 
i Szwecja, a pod pewnymi warunkami także Wielka Brytania i Włochy. 
Drugą istotną zmianą w funkcjonowaniu Rady Unii Europejskiej było 
rozszerzenie procedury podejmowania decyzji większością kwalifiko
waną na dwadzieścia dziewięć nowych przypadków, przy czym pięć 
artykułów TWE miało być włączonych do tej procedury w okresie póź
niejszym, tzn. 1 stycznia 2004 r. lub 1 stycznia 2007 r., w odniesieniu zaś 
do niektórych z nich zostało to uzależnione od spełnienia dodatkowych 
warunków13. Należy podkreślić, że ustanowienie klauzuli weryfikacji de
mograficznej wzmacniało demokratyczną legitymizację procedury po
dejmowania decyzji większością kwalifikowaną, rozszerzenie zaś zakresu 
jej stosowania wzmacniało metodę wspólnotową w Unii Europejskiej.

13 Der Vertrag von Nizza. Das Beschlussfassungsverfahren, http://europa.eu/scad 
plus/nice_treaty/ majority_de.htm, s. 1 -8. Krytyczne opinie na ten temat por. J. B a r c z, 
Traktat z Nicei, s. 65-71.

Utrzymanie zasady „jeden kraj - jeden komisarz”, za czym opowia
dała się większość państw członkowskich, zostało powiązane z dalszym 
znaczącym wzmocnieniem uprawnień przewodniczącego Komisji Eu
ropejskiej. Mógł on odtąd podejmować decyzje dotyczące wewnętrznej 
organizacji Komisji Europejskiej, mianować wiceprzewodniczących 
Komisji po uzyskaniu kolektywnej zgody wszystkich komisarzy, usta
lać zakres obowiązków poszczególnych komisarzy, dokonywać zmian 
w tych obowiązkach w czasie trwania kadencji, a także skłonić dane
go komisarza do rezygnacji z pełnionej funkcji. Traktat nadawał także 

http://europa.eu/scad
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po raz pierwszy status traktatowy zasadzie kolegialności obowiązującej 
w Komisji Europejskiej. Ponadto modyfikacje wprowadzone w funkcjo
nowaniu Komisji Europejskiej ograniczały uprawnienia rządów państw 
członkowskich na rzecz Rady Unii Europejskiej w procedurze powoły
wania Komisji. Rada Unii Europejskiej, zastępując rządy państw człon
kowskich w tej procedurze, stanowiła większością kwalifikowaną, a nie 
jednomyślnie, jak czyniły to dotąd rządy tych państw. Pierwsza zmiana 
niewątpliwie zwiększała spójność systemu instytucjonalnego, druga zaś 
upraszczała procedurę powoływania Komisji Europejskiej14.

14 Szerzej na ten temat por. J.J. W ę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 289,299,304- 
-311; A. Po d r a za, op. cit., s. 378-390.

Niezwykle istotne znaczenie dla umocnienia legitymizacji Unii Euro
pejskiej, a także roli samego Parlamentu Europejskiego w systemie insty
tucjonalnym Wspólnot Europejskich, miało zwiększenie jego uprawnień, 
za czym opowiadała się zdecydowana większość państw członkowskich. 
Polegało ono w szczególności na rozszerzeniu zakresu stosowania proce
dury współdecydowania na część artykułów, włączonych do procedury 
podejmowania decyzji większością kwalifikowaną (co również wzmac
niało metodę wspólnotową), a także na stworzeniu możliwości występo
wania Parlamentu Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości z wnios
kiem o opinię na temat zgodności z prawem wspólnotowym umów 
międzynarodowych zawieranych przez Wspólnoty Europejskie z pań
stwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi oraz wnoszenia 
skarg podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych 
wymogów proceduralnych, naruszenia traktatu lub jakiejkolwiek regu
ły prawnej związanej z jego stosowaniem lub nadużycia władzy. Zgod
nie z propozycjami Holandii i wspierającej ją Wielkiej Brytanii traktat 
rozszerzał również uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości, ustanawiał 
niezwykle istotne zmiany w strukturze i organizacji pracy organów 
wymiaru sprawiedliwości, a w ślad za tym wyznaczał kierunek zmian 
w zakresie podziału kompetencji między Trybunałem Sprawiedliwości 
a Sądem Pierwszej Instancji, co przyczyniało się do usprawnienia ich 
działalności sądowniczej. Traktat upraszczał także procedurę powoły
wania przez Radę Unii Europejskiej członków Trybunału Obrachun
kowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 
zastępując wymóg jednomyślności przez większość kwalifikowaną. Po
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nadto wprowadzał on istotne zmiany dotyczące statusu członka Komite
tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, które wzmacniały 
legitymację demokratyczną obu tych organów. W pierwszym przypad
ku polegały one na rozszerzeniu kręgu przedstawicieli gospodarczych 
i społecznych grup społeczeństwa obywatelskiego o reprezentantów 
konsumentów, w drugim zaś na powiązaniu pełnionej funkcji z manda
tem regionalnym15.

15 J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny, s. 311-321; A. Podraża, op. cit., 
s. 376, 390-395; por. też S. Parzymies, Reformy instytucjonalne Unii Europejskiej 
w Traktacie z Nicei, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 4; T. W i e d m a n n, Der Ver- 
trag von Nizza - Genesis einer Reform, „Europarecht” 2001, H. 2; European Integration 
After Amsterdam, K. Neunreither, A. Wiener (eds.), Oxford 2000.

16 Szerzej na ten temat por. K. Bachmann, Konwent o przyszłości Europy. De
mokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym sys
temie politycznym, Wrocław 2004; G. Milton, J. Keller-Noellet, The European 
Constitution. Its Origins, Negotiation and Meaning, London 2005; T. Christiansen, 
Ch. R e h, Constitutionalizing the European Union, Basingstoke 2009; Przyszły Traktat 
konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, pod red. J. B a r c z a, 
Warszawa 2004; Unia Europejska po traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, 
pod red. Z. Czachóra, Poznań 2006; Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament 
Unii Europejskiej, pod red. S. D u d z i k a, Kraków 2005.

Kompleksową reformę ustrojową Unii Europejskiej, odkładaną 
w czasie dotychczasowych konferencji międzyrządowych, powierzono 
ostatecznie Konwentowi w sprawie przyszłości Europy, powołanemu na 
mocy decyzji Rady Europejskiej podjętej w dniach 14-15grudnia 2001 r. 
w Laeken. Obrady Konwentu miały się zakończyć przyjęciem dokumen
tu końcowego, zawierającego zalecenia lub różne warianty rozwiązań da
nej kwestii, z wyraźnym wskazaniem stopnia poparcia dla każdej z nich 
ze strony poszczególnych delegacji. Wraz z wynikami debat krajowych 
na temat przyszłości Unii Europejskiej dokument końcowy Konwentu 
miał stanowić punkt wyjścia do dyskusji podczas obrad konferencji mię
dzyrządowej, w czasie której winny zapaść ostateczne decyzje. Wstępny 
projekt traktatu konstytucyjnego został opracowany przez Prezydium 
Konwentu. 28 października 2002 r. na forum plenarnym Konwentu 
przedstawił go przewodniczący Valery Giscard d’Estaing. Od momen
tu opracowania projektu wstępnego Prezydium zaczęło wywierać coraz 
większy wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji w Konwen
cie, co w dużej mierze przesądziło potem o kształcie ostatecznej wersji 
projektu traktatu konstytucyjnego16. W styczniu 2003 r. rozpoczęła się 
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końcowa faza prac Konwentu. Jej pokłosiem był projekt traktatu ustana
wiającego Konstytucję dla Europy (dalej - PTK), przyjęty przez plenum 
Konwentu w drodze konsensu 13 czerwca (Część I i II) i 10 lipca 2003 r. 
(Część III i IV)17.

17 Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Urząd Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2003.

Opracowany przez Konwent projekt traktatu konstytucyjnego prze
widywał kompleksową reformę ustrojową Unii Europejskiej. Obejmo
wała ona przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację 
międzynarodową w rozumieniu prawa międzynarodowego, czego skut
kiem winno być istotne uproszczenie struktury i zasad jej funkcjono
wania (likwidacja struktury filarowej); rozszerzenie wspólnej aksjologii 
Unii Europejskiej przez włączenie Karty Praw Podstawowych do części 
normatywnej projektu traktatu konstytucyjnego i stworzenie podstaw 
prawnych dla przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy z 4 listopada 
1950 r. (dalej - EKPCz); ustanowienie sztywnego podziału kompetencji 
pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi; uproszczenie 
struktury prawa pierwotnego Unii, katalogu źródeł prawa (jeden kata
log źródeł prawa) i procesu legislacyjnego; umocnienie legitymacji de
mokratycznej Unii przez uporządkowanie lub nieznaczną modyfikację 
zasad życia demokratycznego (demokratycznej równości, demokracji 
przedstawicielskiej i demokracji uczestniczącej), ale przede wszystkim 
poprzez wzmocnienie roli parlamentów narodowych oraz władz regio
nalnych i lokalnych państw członkowskich w procesie legislacyjnym 
Unii; zmiany w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, umac
niające zarówno instytucje i organy o charakterze ponadnarodowym, 
jak i międzyrządowym; reformę procedur rewizji prawa pierwotnego; 
uelastycznienie wzmocnionej współpracy, a także reformy sektorowe, 
w tym przede wszystkim zmiany we wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz w politykach należących do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Projekt traktatu konstytucyjnego wzbudził od razu kontrowersje po
lityczne w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczyły 
one nowego układu sił i obrony własnych interesów narodowych w roz
szerzonej do dwudziestu pięciu (a następnie do dwudziestu siedmiu) 
państw członkowskich Unii. Mimo to 20 czerwca 2003 r. Rada Europej
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ska obradująca w kurorcie Porto Carras niedaleko Salonik zwróciła się 
do rządu włoskiego, który 1 lipca tegoż roku przejmował prezydencję, 
z zaleceniem zwołania konferencji międzyrządowej poświęconej rewizji 
traktatów założycielskich. Wkrótce potem wszczęto procedurę rewi
zji traktatów. Zgodnie z art. 48 TUE swoje opinie na temat potrzeby 
zwołania konferencji międzyrządowej przedłożyły Komisja Europejska, 
Parlament Europejski i Europejski Bank Centralny18 19.

18 Szerzej na ten temat por. A. P o d r a z a, op. cit., s. 584-589.
19 Rada Ministrów to nowa nazwa Rady Unii Europejskiej, przewidywana w pro

jekcie traktatu konstytucyjnego, a następnie w traktacie konstytucyjnym.

Jednak zastrzeżenia państw kontestujących niektóre postanowienia 
projektu Konwentu były na tyle poważne, iż ponowne negocjacje na ten 
temat podczas konferencji międzyrządowej stawały się nieodzowne. To 
z kolei wydatnie zmniejszało szanse na osiągnięcie szybkiego kompro
misu. 1 września 2003 r. w Pradze odbyło się posiedzenie wiceministrów 
spraw zagranicznych piętnastu państw członkowskich i kandydujących, 
domagających się wprowadzenia odpowiednich poprawek do projektu 
Konwentu. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu krajów 
członkowskich: Danii, Finlandii, Szwecji, Irlandii, Portugalii, Austrii 
i Grecji, a także ośmiu państw kandydujących: Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i Słowenii. Uczestnicy spotkania zgodnie 
uznali projekt traktatu konstytucyjnego za dobrą podstawę do dalszej 
dyskusji, ale z drugiej strony, zaproponowali wprowadzenie do tego 
dokumentu pięciu istotnych poprawek, w tym utrzymanie silnej po
zycji średnich i małych państw członkowskich w Radzie Ministrów1’, 
przyznanie każdemu państwu jednego komisarza w Komisji Europej
skiej, prawa weta w polityce społecznej, polityce podatkowej oraz we 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, zablokowanie możliwości 
powstawania w Unii Europejskiej sojuszy militarnych konkurencyj
nych wobec NATO, a także wprowadzenie irwocatio Dei do preambuły. 
W połowie września 2003 r. propozycje uczestników praskiego spotka
nia wiceministrów spraw zagranicznych piętnastu państw członkow
skich i kandydujących poparły Malta i Cypr. 24 września 2003 r. przed
stawiciele dziewięciu państw członkowskich (z wyjątkiem RFN, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Grecji) i wszystkich krajów kan
dydujących do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii) 
w czasie posiedzenia w Nowym Jorku zwrócili się z apelem do włoskiej
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prezydencji, aby podczas konferencji międzyrządowej pozwoliła ona na 
swobodne zgłaszanie i dyskutowanie wszelkich wniosków dotyczących 
traktatu konstytucyjnego i aby większe państwa członkowskie nie wy
wierały nadmiernej presji na pozostałe kraje. W konsekwencji tych zda
rzeń, pięć dni później w Brukseli podczas spotkania ministrów spraw 
zagranicznych wszystkich uczestników planowanej konferencji między
rządowej, upadł wniosek prezydencji Włoch, aby w czasie konferencji 
dyskutować tylko nad poprawkami mającymi poparcie większości20.

20 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 375-381.
21 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 paździer

nika 2004 r„ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.

Obrady konferencji międzyrządowej trwały od 4 października 
2003 r. do 18 czerwca 2004 r. Odbywały się one pod auspicjami dwóch 
prezydencji: włoskiej i irlandzkiej. Były prowadzone pod ogólnym 
zwierzchnictwem szefów państw lub rządów, wspieranych przez mini
strów spraw zagranicznych państw członkowskich i kandydujących. Po
siedzenia tych ostatnich przygotowywali przedstawiciele rządów państw 
członkowskich i kandydujących niższego szczebla. W obradach uczest
niczył także na pełnych prawach przedstawiciel Komisji Europejskiej 
oraz reprezentant Parlamentu Europejskiego w charakterze obserwato
ra. Pierwsza faza konferencji międzyrządowej przypadła na trzy ostat
nie miesiące sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej przez 
Włochy, czyli październik, listopad i grudzień 2003 r. Zgodnie z ocze
kiwaniami, uczestnicy konferencji zgłosili tak dużą liczbę poprawek, że 
w czasie pierwszej fazy obrad udało się jedynie zidentyfikować kilka
dziesiąt spornych kwestii. Drugą fazę konferencji międzyrządowej po
przedziły konsultacje bilateralne prowadzone przez prezydencję irlandz
ką z przedstawicielami rządów państw uczestniczących w konferencji. 
Pozwoliły one na określenie kierunków i zarysowanie możliwego kom
promisu. Najbardziej intensywne negocjacje przypadły na dwa ostatnie 
miesiące sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej przez Irlan
dię, czyli maj i czerwiec 2004 r. W dniach 17-18 czerwca 2004 r. podczas 
posiedzenia w Brukseli Rada Europejska przyjęła traktat konstytucyjny. 
Jak wspomniano wyżej, 29 października tegoż roku w Rzymie podpisy 
pod traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy złożyli szefowie 
państw lub rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych dwudziestu 
pięciu krajów członkowskich Unii Europejskiej21.
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Konferencja międzyrządowa wprowadziła na wniosek poszczegól
nych państw członkowskich lub instytucji wspólnotowych kilkadziesiąt 
zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego. Najważniejszymi z nich 
były: Po pierwsze, włączenie do preambuły traktatu konstytucyjnego 
odwołania do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa 
Europy (Polska, Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Słowacja, Czechy 
i Litwa). Po drugie, uzupełnienie katalogu wartości Unii Europejskiej 
o prawa mniejszości (Węgry) oraz zasadę równości kobiet i mężczyzn 
(Szwecja). Po trzecie, wzmocnienie przepisów o ochronie tożsamości 
narodowej przez wprowadzenie do nich zasady równości państw człon
kowskich Unii Europejskiej wobec traktatu (Portugalia i Słowenia). Po 
czwarte, włączenie do katalogu celów Unii Europejskiej postulatu doty
czącego zapewnienia przez Unię stabilności cen (EBC). Po piąte, do- 
określenie przepisu w sprawie warunków zgłaszania, przewidywanej 
w PTK, inicjatywy obywatelskiej poprzez nałożenie na ustawodawcę 
obowiązku podania w ustawie europejskiej minimalnej liczby państw 
członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele występujący 
z taką inicjatywą (Słowacja). Po szóste, zaliczenie turystyki do kategorii 
kompetencji wspierających, koordynujących i uzupełniających Unii Eu
ropejskiej (Polska, Hiszpania, Francja, Portugalia, Malta, Cypr, Litwa, 
Łotwa i Słowacja). Po siódme, rezygnacja z próby skupienia uprawnień 
legislacyjnych w jednej formacji Rady Ministrów (Radzie ds. Ogólnych 
i Legislacji) oraz powrót do dotychczasowej zasady, wedle której każda 
formacja Rady Ministrów miała mieć kompetencje legislacyjne (więk
szość państw członkowskich, w tym Polska). Po ósme, ustanowienie 
grupowej prezydencji w Unii Europejskiej w miejsce przewidywanej 
w PTK prezydencji sprawowanej przez jedno państwo w okresie dwuna
stu miesięcy (Wielka Brytania, Polska, Hiszpania i prezydencja irlandz
ka). Po dziewiąte, wprowadzenie trzech zmian w definicji większości 
kwalifikowanej w Radzie Ministrów i Radzie Europejskiej: podniesienie 
obu jej progów z 50% liczby państw (ale co najmniej czternastu państw) 
i 60% ludności Unii do 55% liczby państw (ale co najmniej piętnastu 
państw) i 65% ludności Unii; dostosowanie do tej zmiany progu mniej
szości blokującej, którą winny stanowić cztery państwa reprezentujące 
35% ludności Unii; ustanowienie mechanizmu dodatkowych konsulta
cji (zmodyfikowanej wersji mechanizmu z Joanniny), obowiązującego 
od 1 listopada 2009 r. do co najmniej 2014 r.; w tym ostatnim przypadku 
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decyzje Rady Ministrów podejmowane większością kwalifikowaną mo
gły być odraczane na rozsądny czas aż do osiągnięcia kompromisu, gdy 
sprzeciwiało się im 75% liczby państw lub 75% liczby ludności Unii, nie
zbędnej dla ustanowienia mniejszości blokującej (Polska i prezydencja 
irlandzka). Po dziesiąte, rozszerzenie zakresu stosowania procedury po
dejmowania decyzji większością kwalifikowaną na czterdzieści cztery 
nowe przypadki (większość państw członkowskich i Komisja Europej
ska). Po jedenaste, wprowadzenie w dziesięciu przypadkach głosowania 
jednomyślnego w miejsce przewidywanej przez PTK większości kwalifi
kowanej, m.in. w procedurze uchwalania wieloletnich ram finansowych 
(Rada ds. Gospodarki i Finansów, Holandia, Czechy, Słowacja i Łotwa), 
we wspólnej polityce handlowej (handel usługami w dziedzinie opieki 
społecznej, edukacji i zdrowia - większość państw członkowskich), 
a także w polityce podatkowej, którą w konsekwencji w całości objęto 
reżimem jednomyślności (Wielka Brytania, Polska i Hiszpania). Po dwu
naste, ustanowienie czterech zmian dotyczących urzędu ministra spraw 
zagranicznych Unii: minister spraw zagranicznych Unii, inaczej niż po
zostali członkowie kolegium Komisji Europejskiej, mógł się zwracać 
i przyjmować instrukcje od rządów lub innych organów państw człon
kowskich, wykonując swoje obowiązki z upoważnienia Rady Ministrów 
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; w przy
padku uchwalenia przez Parlament Europejski wotum nieufności wobec 
Komisji Europejskiej minister spraw zagranicznych Unii jako jeden z wi
ceprzewodniczących Komisji Europejskiej rnusiał zrezygnować z pełnio
nych w niej funkcji, ale nie z obowiązków wykonywanych w Radzie do 
Spraw Zagranicznych; powinien on również złożyć dymisję, gdy zażądał 
tego przewodniczący Komisji Europejskiej, ale za zgodą Rady Europej
skiej; minister spraw zagranicznych Unii miał zapewniać spójność mię
dzy wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa a innymi działania
mi zewnętrznymi Unii (większość państw członkowskich i prezydencja 
włoska). Po trzynaste, decyzja o wszczęciu prac przygotowawczych do 
utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych winna być pod
jęta wraz z podpisaniem traktatu konstytucyjnego, a nie w pierwszym 
roku po jego wejściu w życie (większość państw członkowskich i prezy
dencja irlandzka). Po czternaste, ustanowienie trzech zmian w funkcjo
nowaniu Komisji Europejskiej: zniesienie podziału komisarzy na dwie 
kategorie (komisarze z prawem głosu i bez prawa głosu - m.in. Polska 
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i Komisja Europejska); do 2014 r. skład Komisji Europejskiej winien być 
ustalany zgodnie z zasadą „jeden kraj - jeden komisarz”, natomiast od 
2014 r. liczba komisarzy, łącznie z przewodniczącym Komisji i mini
strem spraw zagranicznych Unii, winna być zmniejszona do 2/3 ogólnej 
liczby państw członkowskich; jednak Rada Europejska, stanowiąc jed
nomyślnie, mogła podjąć decyzję o zmianie tej liczby (większość państw 
członkowskich i prezydencja irlandzka); w procedurze powoływania Ko
misji Europejskiej przywrócono obowiązującą dotąd piątą fazę, tj. fazę 
mianowania całego składu Komisji Europejskiej, choć nie przez Radę 
Unii Europejskiej, lecz przez Radę Europejską (prezydencja irlandzka). 
Po piętnaste, osłabienie, określonej w PTK, pozycji Parlamentu Euro
pejskiego w procedurze uchwalania rocznego budżetu; wyrównywało to 
siłę przetargową Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów w tej pro
cedurze (Rada ds. Gospodarki i Finansów, Holandia, Czechy, Łotwa, 
Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja i Da
nia). Po szesnaste, powiększenie składu Parlamentu Europejskiego do 
siedmiuset pięćdziesięciu deputowanych; minimalna liczba mandatów 
na jedno państwo miała wynosić sześć, zaś maksymalna dziewięćdzie
siąt sześć, podczas gdy w PTK było to siedmiuset trzydziestu sześciu 
deputowanych bez określenia progów (większość państw członkow
skich i prezydencja irlandzka). Po siedemnaste, wzmocnienie upraw
nień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej22 wobec Rady Euro
pejskiej: prawo do kontrolowania legalności decyzji europejskich Rady 
Europejskiej, zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec 
podmiotów trzecich, a także prawo do rozpatrywania skarg na zanie
chanie działania Rady Europejskiej, wnoszonych przez instytucje Unii 
oraz państwa członkowskie (Austria i prezydencja włoska). Po osiemna
ste, ustanowienie dwóch procedur odwoławczych, zwanych także ha
mulcami bezpieczeństwa, we współpracy sądowej w sprawach karnych 
(Wielka Brytania, Finlandia i Polska) i jednej procedury odwoławczej 
w dziedzinie zabezpieczeń społecznych (RFN, Wielka Brytania, Szwe
cja, Dania i Luksemburg). Po dziewiętnaste, wprowadzenie dwóch 
zmian do procedury passerelle, pozwalającej na rewizję postanowień 
Części III traktatu konstytucyjnego: sprzeciw tylko jednego parlamentu 

22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nowa nazwa Trybunału Spra
wiedliwości, ustanowiona w projekcie traktatu konstytucyjnego, a następnie w traktacie 
konstytucyjnym i traktacie lizbońskim.
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narodowego uniemożliwiał już podjęcie jednomyślnej decyzji przez 
Radę Europejską upoważniającą Radę Ministrów do zmiany głosowania 
jednomyślnego na głosowanie większością kwalifikowaną lub zmiany 
specjalnej procedury ustawodawczej na zwykłą procedurę ustawodaw
czą (w PTK parlamenty narodowe były tylko informowane); procedura 
passerelle w części dotyczącej zmiany głosowania jednomyślnego na 
głosowanie większością kwalifikowaną nie mogła się odnosić do decyzji 
mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (prezydencja wło
ska). Po dwudzieste, ustanowienie drugiej uproszczonej procedury re
wizji traktatu, stosowanej w odniesieniu do polityk i działań wewnętrz
nych Unii (Część III, Tytuł III traktatu konstytucyjnego - Grecja 
i Komisja Europejska). Po dwudzieste pierwsze, wprowadzenie specy
ficznej klauzuli passerelle do procedury uchwalania wieloletnich ram 
finansowych: Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, mogła przyjąć 
decyzję europejską upoważniającą Radę Ministrów do podejmowania 
decyzji w tej sprawie większością kwalifikowaną (prezydencja irlandz
ka). Po dwudzieste drugie, częściowe dostosowanie współpracy struktu
ralnej do reguł wzmocnionej współpracy; współpraca ta winna mieć 
charakter stały i być inicjowana przez instytucje Unii, a nie przez pań
stwa członkowskie poza Unią (Wielka Brytania, Polska i prezydencja 
włoska). Po dwudzieste trzecie, dostosowanie klauzuli sojuszniczej do 
oczekiwań państw członkowskich NATO oraz państw neutralnych lub 
prowadzących politykę neutralności (Wielka Brytania, Polska, Szwecja, 
Austria, Finlandia, Irlandia i prezydencja włoska)23.

23 Szerzej na ten temat por. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny, s. 375-421.

Należy podkreślić, że w porównaniu z projektem Konwentu traktat 
ustanawiający Konstytucję dla Europy zasadniczo wzmacniał pozycję 
państw członkowskich w Unii Europejskiej. Stało się tak m.in. wskutek, 
wspomnianego wyżej, wprowadzenia na wyraźne życzenie niektórych 
rządów (Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Pol
ski, Czech, Słowacji i Łotwy) w dziesięciu ważnych przypadkach głoso
wania jednomyślnego w miejsce przewidywanej przez projekt Konwentu 
większości kwalifikowanej, co nieznacznie osłabiało metodę wspólno
tową; ustanowienia procedur odwoławczych we współpracy sądowej 
w sprawach karnych (Wielka Brytania, Finlandia i Polska) i w dziedzinie 
zabezpieczeń społecznych (RFN, Luksemburg, Wielka Brytania, Szwe
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cja i Dania), co umożliwiało stosowanie w tych przypadkach wzmoc
nionej współpracy, a także modyfikacji procedury passerelle (większość 
delegacji), co znacząco ograniczało możliwość jej stosowania. Z drugiej 
strony, w porównaniu z projektem Konwentu traktat rozszerzał jednak, 
choć nieznacznie, kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki 
(Polska, Hiszpania, Francja, Portugalia, Malta, Cypr, Litwa, Łotwa i Sło
wacja), zdrowia publicznego (Francja) i sportu (większość delegacji)24.

24 Ibidem, s. 473-474.
25 Szerzej na ten temat por. C. H e r m a, Wybrane problemy podmiotowości prawno- 

międzynarodowej oraz uproszczenie ram traktatowych przyszłej Unii Europejskiej, [w:] Przy
szły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, s. 37-40; 
J. B a r c z, Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE, [w:] Prawo 
Unii Europejskiej, s. 44. Niektórzy badacze dowodzą, że Unia Europejska była organiza
cją międzynarodową już wcześniej, ponieważ Rada Unii Europejskiej posiadała zdol
ność do zawierania umów międzynarodowych (ius tractatuum) we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 24 TUE) oraz we współpracy sądowej w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej (art. 38 TUE), zaś umowy te, mimo braku wymogu ich 
ratyfikacji, były wiążące dla tych państw członkowskich, które nie zgłosiły zastrzeżeń - 
por. S. Dudzik, Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie - podstawowa charaktery
styka, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, s. 16; Ch. Z a c k e r, 
S. We r n i c k e, Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2000, s. 16; 
J. K o k o 11, A. R ü t h, The European Convention and its Draft Treaty Establishing a Con
stitution for Europe; Appropriate answers to the Laeken Questions?, „Common Market 
Law Review” 2003, No. 40, s. 1322.

Wprowadzając zmiany ustrojowe, traktat konstytucyjny nadawał 
Unii Europejskiej po raz pierwszy status organizacji międzynarodo
wej, co wzmacniało jej znaczenie na arenie międzynarodowej, a także 
przyznawał państwom członkowskim prawo do wystąpienia z niej, co 
gwarantowało lepszą ochronę ich suwerenności25. Wzmocnienie ak
sjologii Unii Europejskiej przez rozszerzenie katalogu podstawowych 
wartości Unii (m.in. o takie wartości, jak: godność osoby ludzkiej, rów
ność oraz poszanowanie praw mniejszości), inkorporację Karty Praw 
Podstawowych i ustanowienie podstawy prawnej do przystąpienia Unii 
do EKPCz - stwarzało istotne przesłanki dla wzmocnienia identyfikacji 
z Unią jej obywateli, a w ślad za tym umocnienia roli społeczeństwa 
obywatelskiego w procesie integracji. Ponadto samo przystąpienie Unii 
Europejskiej do EKPCz miało niezwykle istotne znaczenie dla dalszego 
spójnego rozwoju ochrony praw podstawowych w Europie. Natomiast 
nadanie mocy prawnej Karcie Praw Podstawowych i włączenie jej do 
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traktatu konstytucyjnego stwarzało przesłanki umocnienia Unii Euro
pejskiej jako „wspólnoty wartości”, stojącej na straży praw człowieka26.

26 Szerzej na ten temat por. H. Machińska, Umocnienie aksjologii przyszłej UE, 
[w:] Przyszły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, 
s. 18.

27 Szerzej na temat ponadnarodowości w Unii Europejskiej por. J. Ruszkow
ski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010; 
A. von Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer
neuen Herrschaftsform zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, Baden- 
-Baden 1999; P. C1 o s e, The Legacy of Supranationalism, Basingstoke-New York 2000; 
D. Kabat-Rudnicka, Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europej
ska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Kraków 2010. Natomiast na 
temat współpracy międzyrządowej w Unii Europejskiej por. N. B o 11 e y e r, Intergovern
mental Cooperation. Rational Choices in Federal Systems and Beyond, Oxford 2009.

29 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Problem podziału kompetencji między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi w pracach Konwentu Europejskiego, [w:] Polska -

Zasadniczo traktat potwierdzał również dotychczasową filozo
fię integracji, obowiązującą już od momentu wejścia w życie traktatu 
z Maastricht, a polegającą na wykonywaniu przez Unię Europejską jej 
kompetencji w sposób gwarantujący respektowanie tożsamości naro
dowej państw członkowskich, poszanowanie tradycji i specyfiki kra
jowych porządków prawnych, ale w sposób chroniący także interesy 
wspólnotowe. Dookreślenie i uzupełnienie zasad regulujących stosunki 
między Unią Europejską a państwami członkowskimi, doprecyzowanie 
obowiązujących dotąd zasad podziału kompetencji, a także samo wpro
wadzenie traktatowego podziału kompetencji między obiema stronami 
(wyłączne kompetencje Unii, kompetencje dzielone pomiędzy Unię 
a państwa członkowskie, a także kompetencje wspierające, koordynują
ce i uzupełniające Unii) potwierdzało charakter relacji istniejących mię
dzy strukturami ponadnarodowymi a suwerennością państwową i na
rodową, polegający na ich wzajemnym przenikaniu się i uzupełnianiu27. 
Spośród zasad regulujących stosunki między Unią Europejską a pań
stwami członkowskimi istotne znaczenie miało nadanie po raz pierwszy 
statusu traktatowego zasadzie pierwszeństwa prawa Unii przed prawem 
krajowym, a także rozszerzenie postanowień o ochronie tożsamości na
rodowej państw członkowskich. Natomiast wśród zasad podziału kom
petencji szczególnie ważne było uściślenie przepisów o kompetencjach 
powierzonych Unii, a także rozszerzenie postanowień stojących na stra
ży zasady pomocniczości28 29.
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Traktat konstytucyjny upraszczał również katalog aktów prawnych, 
dzieląc je na akty ustawodawcze (ustawy europejskie i europejskie usta
wy ramowe), akty nieustawodawcze (europejskie rozporządzenia, de
cyzje europejskie), a także akty wykonawcze (europejskie rozporządze
nia wykonawcze, decyzje europejskie wykonawcze). Na mocy traktatu 
ustanowiono również dwie procedury ustawodawcze: zwykłą procedu
rę ustawodawczą, stanowiącą odpowiednik dotychczasowej procedury 
współdecydowania, i specjalną procedurę ustawodawczą, w skład której 
weszły dotychczasowe procedury konsultacji i zgody29.

Europa - Świat XX wieku, pod red. W. Wierzbieńca, Rzeszów 2005, s. 462-477; 
J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 427-433; A. Podraża, op. cit., s. 648-653, 
665-673.

25 Szerzej na ten temat por. C. M i k, Unia Europejska i źródła jej prawa w świetle 
projektu Traktatu Konstytucyjnego, [w:] Unia Europejska w dobie reform. Konwent Eu
ropejski - Traktat konstytucyjny - Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, pod red.
C. Mika, Toruń 2004; A. Nowak-Far, Uproszczenie instrumentów prawnych i me
chanizmów decyzyjnych w przyszłej Unii Europejskiej, [w:] Przyszły Traktat konstytucyjny.
Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2004.

30 Szerzej na ten temat por. J. Barć z, R. Trzaskowski, Przyszły traktat kon
stytucyjny. Granice kompromisu w dziedzinie podejmowania decyzji większością kwalifi
kowaną, Warszawa 2004.

Traktat konstytucyjny ustanawiał po raz pierwszy system insty
tucjonalny Unii Europejskiej. W obrębie systemu instytucjonalnego 
umacniał on zarówno instytucje międzyrządowe, jak i ponadnarodowe. 
Wzmocnienie pozycji Rady Europejskiej wynikało z nadania jej statusu 
instytucji, rozszerzenia zakresu jej uprawnień decyzyjnych (ale nie usta
wodawczych) i nominacyjnych, a także ustanowienia funkcji stałego jej 
przewodniczącego. Traktat przekształcał również po raz pierwszy pro
cedurę podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w dominującą 
procedurę decyzyjną w Radzie Ministrów. Miała ona podejmować swo
je decyzje zasadniczo większością kwalifikowaną, z wyjątkiem przypad
ków, w których traktat stanowił inaczej. Zmiany wprowadzone do tej 
procedury, polegające na przyjęciu nowej definicji podwójnej większo
ści (55% głosów państw [ale co najmniej piętnaście państw] i 65% liczby 
ludności Unii), upraszczały podejmowanie decyzji w Radzie Ministrów, 
ale z drugiej strony wzmacniały w niej pozycję państw członkowskich 
o największym potencjale demograficznym, czyli Niemiec, Francji, Wiel
kiej Brytanii i Włoch* 25 * * * * 30. Rozszerzenie zakresu stosowania procedury po
dejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Ministrów na 
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czterdzieści cztery nowe przypadki oznaczało znaczące wzmocnienie 
metody wspólnotowej. Traktat ustanawiał także po raz pierwszy gru
pową prezydencję w Radzie Ministrów, która miała być sprawowana 
przez trzy państwa członkowskie Unii w okresie osiemnastu miesięcy 
we wszystkich formacjach Rady Ministrów (oraz w większości przy
porządkowanych jej komitetów i grup roboczych), z wyjątkiem Rady 
do Spraw Zagranicznych. Ponadto traktat przewidywał utworzenie 
urzędu ministra spraw zagranicznych Unii, który łączył dotychczasowe 
funkcje wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz komisarza ds. stosunków zewnętrznych. Minister 
spraw zagranicznych Unii zasiadał jednocześnie w Radzie Ministrów 
i Komisji Europejskiej. O ile w tej pierwszej instytucji był stałym prze
wodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych, o tyle w drugiej był jed
nym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. Minister spraw za
granicznych Unii uzyskiwał także prawo do inicjatywy ustawodawczej.

Analizowany traktat wzmacniał również pozycję Parlamentu Eu
ropejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w systemie instytucjonalnym. Umocnienie roli Parlamen
tu Europejskiego było następstwem uznania procedury współdecydo
wania za zwykłą procedurę ustawodawczą, rozszerzenia materialnego 
zakresu jej zastosowania, a także zwiększenia uprawnień Parlamentu 
m.in. w następujących procedurach: uchwalania rocznego budżetu, wie
lostronnego nadzoru i wieloletnich ram finansowych, zwykłej i uprosz
czonej rewizji traktatu konstytucyjnego, dobrowolnego wystąpienia da
nego państwa członkowskiego z Unii, jak również zawierania przez Unię 
umów międzynarodowych. Ponadto traktat nadawał po raz pierwszy 
Parlamentowi Europejskiemu prawo do wybierania przewodniczącego 
Komisji Europejskiej. Umocnienie pozycji Komisji Europejskiej wyni
kało ze zwiększenia jej uprawnień m.in. w następujących procedurach: 
uchwalania rocznego budżetu, wielostronnego nadzoru oraz unikania 
nadmiernego deficytu. Niezwykle ważne znaczenie miało także wzmoc
nienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej przez nadanie 
mu prawa do wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie przez 
Radę Europejską oraz zażądanie odwołania za zgodą Rady Europejskiej 
ministra spraw zagranicznych Unii. Umocnienie roli Trybunału Spra
wiedliwości Unii Europejskiej było skutkiem nieznacznego rozszerzenia 
jego kompetencji, pozwalającego na większą efektywność jego działań, 
objęcia po raz pierwszy jego kontrolą Rady Europejskiej, organów i jed
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nostek organizacyjnych Unii, a także zwiększenia uprawnień jednostek 
(osób fizycznych i prawnych) w zakresie ochrony prawnej. Ponadto 
traktat wzmocnił pozycję Komitetu Regionów w systemie instytucjo
nalnym Unii, nadając mu prawo wnoszenia skarg do Trybunału Spra
wiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do aktów prawnych, które 
miał on prawo opiniować.

Jeśli chodzi o instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej, 
to traktat konstytucyjny rozszerzał tam kompetencje Komisji Europej
skiej i Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji oraz 
nadawał Europejskiemu Bankowi Centralnemu status instytucji, zaś 
z drugiej strony zwiększał uprawnienia Rady Europejskiej oraz nadawał 
status traktatowy i umacniał pozycję Eurogrupy31.

31 Szerzej na temat zmian w systemie instytucjonalnym por. J.J. W ę c, Spór o kształt 
instytucjonalny, s. 447-465; A. P o d r a z a, op. cit., s. 654-665; R. Trzaskowski, Dy
namika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, 
s. 335-377; I. G ę s i o r, Organy sądownicze Unii Europejskiej w projekcie Traktatu kon
stytucyjnego, [w:] Przyszły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii 
Europejskiej, s. 69-73.

32 Szerzej na ten temat por. R. Grzeszczak, Miejsce parlamentów narodowych 
w architekturze instytucjonalnej WE/UE - scenariusz zmian, [w:] Unia Europejska w do
bie reform, s. 209-228.

Niezwykle istotne z punktu widzenia reformy ustrojowej Unii Eu
ropejskiej było również aktywne włączenie parlamentów narodowych 
do procesu legislacyjnego Unii przez ustanowienie mechanizmu wcze
snego ostrzegania jako instrumentu służącego monitorowaniu sposobu 
przestrzegania zasady pomocniczości (procedura żółtej kartki). Ponad
to parlamenty narodowe uzyskały po raz pierwszy prawo do składnia - 
za pośrednictwem rządów państw członkowskich - skarg do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu naruszenia zasady pomoc
niczości w projektach europejskich aktów ustawodawczych32.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez traktat konstytucyjny 
we wzmocnionej współpracy polegały na uproszczeniu zasad, a także 
rozszerzeniu zasięgu jej stosowania. Państwa, które chciały pogłębić 
proces integracji za pośrednictwem wzmocnionej współpracy, mogły to 
czynić jedynie za zgodą instytucji Unii Europejskiej i bez uszczerbku 
dla traktatu, prawa i ram instytucjonalnych Unii. Wzmocniona współ
praca miała służyć zabezpieczeniu spójności i pogłębieniu integracji, 
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ale z drugiej strony winna stać na straży interesów narodowych państw 
członkowskich. Zmniejszona została liczba państw niezbędnych do na
wiązania wzmocnionej współpracy do co najmniej 1/3 ogółu członków 
Unii Europejskiej, co miało ułatwiać zawiązywanie koalicji. Rozszerzo
no także możliwości podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. 
Do wzmocnionej współpracy wprowadzona została klauzula passerelle. 
Z procedury podejmowania decyzji w sprawie nawiązania wzmocnionej 
współpracy wyłączono Radę Europejską, umocniono zaś uprawnienia 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska 
stawała się jedyną stroną inicjującą wzmocnioną współpracę w obsza
rach należących dotąd do III filaru. Natomiast Parlament Europejski 
miał wyrażać swoją zgodę, a nie jak dotychczas jedynie opinię, w spra
wie podjęcia wzmocnionej współpracy w każdej z dziedzin określonych 
w traktacie, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
stwa, w przypadku której winien być on nadal jedynie informowany. 
Wzmocniona współpraca została rozszerzona na cały obszar wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym także na wspólną politykę 
bezpieczeństwa i obrony33.

33 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Mechanizm elastycznej integracji. Zasady 
wzmocnionej współpracy w traktacie konstytucyjnym, „Politeja” 2006, nr 1, s. 166-181.

34 Szerzej na ten temat por. Th. Risse, Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Außen
politik? Der Verfassungsvertragsentwurf und die europäische Außen- und Sicherheitspoli
tik, „Integration” 2003, H. 4.

Traktat konstytucyjny wprowadzał również istotne zmiany we wspól
nej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, powołując do życia Euro
pejską Służbę Działań Zewnętrznych i Europejską Agencję Obrony, 
podległe ministrowi spraw zagranicznych Unii. Nadawał on też po raz 
pierwszy status traktatowy wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, 
w ramach której ustanowiono: współpracę strukturalną i klauzulę so
juszniczą (casus foederis), a także rozszerzono z trzech do sześciu licz
bę misji petersberskich. Zmianie uległy również zasady występowania 
z inicjatywą ustawodawczą w tej dziedzinie; posiadały ją odtąd po
szczególne państwa członkowskie i minister spraw zagranicznych Unii 
(w niektórych przypadkach wspólnie z Komisją Europejską). Ponadto 
traktat zmodyfikował katalog instrumentów prawnych i nieznacznie 
rozszerzył zakres zastosowania procedury podejmowania decyzji więk
szością kwalifikowaną w tej dziedzinie34.
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Najważniejsze zmiany w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra
wiedliwości polegały na rozszerzeniu w ich ramach uprawnień Unii Eu
ropejskiej. W polityce wizowej, azylowej i ¿migracyjnej przewidywane 
było m.in. stopniowe wprowadzenie w życie zintegrowanego systemu 
zarządzania granicami zewnętrznymi, przyjęcie środków prowadzących 
do utworzenia w przyszłości europejskiego systemu azylowego, a także 
zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz 
zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi. We współpracy 
sądowej w sprawach karnych traktat wprowadzał m.in. zasadę wzajem
nego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz zasadę zbliżania 
przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich. Także 
współpraca sądowa w sprawach cywilnych, mających skutki transgra- 
niczne, miała się opierać na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń 
sądowych i pozasądowych oraz zasadzie zbliżania przepisów ustawo
wych i wykonawczych państw członkowskich. Traktat rozszerzał rów
nież uprawnienia Europolu i Eurojustu, a także ustanawiał podstawy 
prawne do utworzenia Prokuratury Europejskiej. Istotnej modyfikacji 
ulegały również procedury stanowienia prawa, procedury podejmo
wania decyzji oraz katalog instrumentów prawnych. Ponadto traktat 
rozszerzał w tej dziedzinie kompetencje Rady Europejskiej, Parlamen
tu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
nadawał pierwsze uprawnienia parlamentom narodowym35.

35 Szerzej na ten temat por. J.J. W ę c, Reforma obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości w Traktacie Konstytucyjnym, „Studia Europejskie” 2006, nr 2, s. 111- 
-133; C. Mik, Unia Europejska i źródła jej prawa, s. 55-56; I. Skomerska-Mu- 
c h o w s k a, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w projekcie Traktatu 
Konstytucyjnego, [w:] Unia Europejska w dobie reform, s. 283.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że traktat konstytucyjny 
nie rozstrzygał wielu kwestii, nad którymi dyskutowano w czasie obrad 
Konwentu w latach 2002-2003 i podczas konferencji międzyrządowej 
w latach 2003-2004. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej przewidywa
na w traktacie konstytucyjnym, a wcześniej także w projekcie Konwen
tu, charakteryzowała się pewną niekonsekwencją, wynikającą z tego, że 
była ona efektem kompromisu politycznego. I tak, utrzymana została 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej jako odrębna organizacja 
międzynarodowa. Zachowane zostały także podstawowe osobliwości 
i specyfika wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współ
pracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej.
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Jednak chyba w najmniejszej mierze traktat konstytucyjny rozwią
zywał problem deficytu demokracji oraz zbliżenia instytucji i organów 
wspólnotowych do obywateli państw członkowskich, choć potwierdzał 
trwałe dążenie Unii w tym kierunku, co wyrażało się m.in. w inkorpo
racji Karty Praw Podstawowych do części normatywnej traktatu, we 
wzmocnieniu roli parlamentów narodowych, a także we wprowadze
niu instytucji inicjatywy obywatelskiej36. Traktat nie likwidował jednak 
przede wszystkim deficytu demokracji w funkcjonowaniu Parlamentu 
Europejskiego. Było niewątpliwie paradoksem, że najdalej idące pro
pozycje dotyczące przezwyciężenia deficytu demokracji w działalności 
Parlamentu Europejskiego, zgłaszane podczas obrad Konwentu, ograni
czały się właściwie do wprowadzenia, przewidywanych już przez traktat 
amsterdamski z 2 października 1997 r., wspólnych zasad wyborczych 
dla wszystkich państw członkowskich. Miały one umożliwić m.in. two
rzenie ponadnarodowych europejskich list wyborczych i głosowanie na 
wspólnych europejskich kandydatów, a w ślad za tym winny przyczynić 
się do rozwoju systemu partyjnego, prawa partyjnego, a także tożsamości 
europejskiej37. Jednak nawet te propozycje nie doczekały się realizacji. 
Ostatecznie Konwent, a następnie konferencja międzyrządowa, zajęły 
się jedynie niektórymi aspektami deficytu demokracji, w tym zwłaszcza 
sprawą zbliżenia Unii do obywateli i zwiększenia przejrzystości w dzia
łalności jej instytucji.

36 Szerzej na temat legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej por. C. M i k, Le
gitymacja demokratyczna Unii Europejskiej w świetle Traktatu ustanawiającego Konsty
tucję dla Europy, http://www.msz.gov.pl/files/docs/ legitymacje.pdf.

37 Na temat systemu partyjnego Unii Europejskiej in statu nascendi por. B. K o - 
sowska-Gąstol, System partyjny Unii Europejskiej, [w:] Systemy partyjne państw 
Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 391-410; 
S. Z o 11 i, Politische Parteien auf europäischer Ebene. Grundzüge der politischen und 
rechtlichen Entwicklung des europäischen Parteiensystems, Baden-Baden 2010.

Wątpliwości budziły także inne zmiany w systemie instytucjonal
nym Unii Europejskiej. Modyfikacje w składzie Komisji Europejskiej 
oraz reforma procedury podejmowania decyzji większością kwalifiko
waną w Radzie Ministrów i Radzie Europejskiej odpowiadały głównie 
interesom dużych państw członkowskich. Nowe zasady głosowania nie 
gwarantowały bezpośrednio demokratyzacji procedury podejmowania 
decyzji, ponieważ zgodnie z teorią głosowania, równy wpływ obywateli 
na wynik głosowania byłby możliwy, gdyby znaczenie danego państwa 

http://www.msz.gov.pl/files/docs/
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w głosowaniu było w przybliżeniu proporcjonalne do pierwiastka z licz
by jego ludności, a nie do samej liczby jego ludności.

2. KRYZYS KONSTYTUCYJNY

Ratyfikacja traktatu konstytucyjnego napotkała nieoczekiwane trudno
ści już w 2005 r., kiedy to najpierw we Francji (29 maja), a następnie 
w Holandii (1 czerwca), został on odrzucony w referendach przez tam
tejsze społeczeństwa. Kilka tygodni później, 18 czerwca 2005 r., szefowie 
państw lub rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej uchwalili 
w Brukseli deklarację, stwierdzającą, że odrzucenie traktatu przez Fran
cję i Holandię wymaga ustanowienia „okresu refleksji”. Okres ten - 
zaplanowany na jeden rok - winien zostać wykorzystany w każdym 
z państw członkowskich do szerokiej debaty na temat procesu ratyfikacji 
traktatu z udziałem obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych, parlamentów narodowych oraz partii politycznych. W ra
zie potrzeby należałoby także dokonać zmian w harmonogramie ratyfi
kacji w tych państwach członkowskich, które jeszcze jej nie zakończyły. 
Deklaracja zapowiadała również zwołanie w połowie 2006 r. posiedzenia 
Rady Europejskiej, poświęconego ocenie „okresu refleksji” oraz osiąg
nięciu porozumienia w sprawie kontynuacji procesu ratyfikacji38.

38 Deklaracja szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej 
w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Bruksela, 18 czerw
ca 2005, „Monitor Europejski” 2005, nr 14, http://wwwl.ukie.gov.pl/, s. 1. Szerzej na 
temat kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej por. J.J. Wę c, Kryzys konstytucyjny 
w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 4, s. 101-117.

Do zapowiedzianego przez szefów państw lub rządów krajów człon
kowskich Unii Europejskiej „okresu refleksji” przyłączyła się kilka mie
sięcy później Komisja Europejska. 13 października 2005 r. przedstawiła 
ona tzw. plan D (demokracja, dialog, debata), który miał być jej wkła
dem do debaty na temat ratyfikacji traktatu konstytucyjnego. Komisja 
zdecydowanie poparła sprawę ratyfikacji traktatu i zapowiedziała, że jej 
przedstawiciele wezmą udział w organizowanych przez państwa człon
kowskie debatach i kampaniach informacyjnych. W związku z tym Ko
misja zaleciła, aby „okres refleksji” wykorzystać przede wszystkim na 
przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę i intensywnej dyskusji nad 

http://wwwl.ukie.gov.pl/
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dalszymi losami traktatu zarówno na szczeblu europejskim, jak też kra
jowym. Debata taka miałaby mieć charakter uzupełniający w stosunku 
do realizowanych lub zaproponowanych inicjatyw i programów doty
czących m.in. edukacji, młodzieży, kultury czy też promujących aktyw
ne obywatelstwo europejskie3’.

” Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego oraz Komitetu Regionów. Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przy
szłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty, Komisja Europejska, Bruksela, 13 paź
dziernika 2005 r., COM(2005) 494 wersja ostateczna, s. 1-3.

40 Constitution: Foreign ministers set 2009 deadline, „EurActiv”, 29 May 2006, http:// 
www.euractiv.en/, s. 1. Inną ocenę tego spotkania por. A. M a u r e r, Reflexionsphase und 
Regierungskonferenz 2007, [w:] Der Vertrag von Lissabon, hrsg. von J. L i e b, A. M a u - 
re r und N. von Ondarza, Diskussionspapierder FG 1,2008/07, April 2008, SWP 
Berlin, s. 5.

Nową dynamikę debacie na temat dalszych losów traktatu konsty
tucyjnego nadała w pierwszej połowie 2006 r. prezydencja austriacka. 
Podczas zamkniętego posiedzenia w Klosterneuburgu koło Wiednia 
w dniach 27-28 maja 2006 r. sprawa traktatu była dyskutowana przez 
ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europej
skiej. Celem spotkania miało być przygotowanie, zaplanowanego na kil
kanaście dni później, posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Wsze
lako przebieg rozmów ujawnił zasadnicze różnice poglądów między 
poszczególnymi delegacjami. Strony zgodziły się jedynie co do tego, że 
do 2009 r. los traktatu konstytucyjnego winien zostać rozstrzygnięty, ale 
nie określiły, w jaki sposób miałoby to nastąpić* 40.

Pewien postęp w tej sprawie udało się natomiast osiągnąć pod
czas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15-16 czerwca 2006 r. 
w Brukseli. Rada Europejska pozytywnie oceniła wówczas dotychcza
sowy „okres refleksji” i zaapelowała o podjęcie w najbliższej przyszło
ści dwutorowych działań mających na celu odbudowę zaufania opinii 
publicznej do Unii Europejskiej. Po pierwsze, należałoby wykorzystać 
możliwości stwarzane przez istniejące traktaty dla wzmocnienia pozy
cji parlamentów narodowych w Unii, wprowadzenia zmian w polityce 
¡migracyjnej i stworzenia przesłanek wspólnej polityki energetycznej. 
Po drugie, winny zostać podjęte równoczesne kroki, prowadzące do 
przezwyciężenia kryzysu konstytucyjnego i zakończenia reformy ustro
jowej Unii Europejskiej. W ślad za tym Rada Europejska postanowiła, że 
w pierwszej połowie 2007 r. prezydencja niemiecka, po przeprowadze

http://www.euractiv.en/
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niu intensywnych konsultacji z państwami członkowskimi, przedstawi 
jej raport, zawierający ocenę dotychczasowej debaty nad dalszymi losa
mi traktatu konstytucyjnego oraz analizę możliwego rozwoju zdarzeń. 
Na tej podstawie Rada Europejska najpóźniej w drugiej połowie 2008 r., 
w okresie sprawowania prezydencji przez Francję, miała podjąć osta
teczną decyzję co do sposobu kontynuowania procesu reform. Choć 
uczestnicy posiedzenia formalnie nie przedłużyli „okresu refleksji”, stało 
się jasne, że zasadnicze decyzje w sprawie reformy traktatowej Unii Eu
ropejskiej odroczone zostały aż do drugiej połowy 2008 r. Ponadto Rada 
Europejska wezwała szefów państw lub rządów do przyjęcia w dniu 
25 marca 2007 r. w Berlinie deklaracji politycznej „określającej europej
skie wartości i ambicje oraz potwierdzającej wspólne zobowiązanie do 
ich przestrzegania dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy podpisania 
traktatów rzymskich”41.

41 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 15-16 czerwca 2006 r. Konkluzje pre
zydencji, Bruksela, 17 lipca 2006, 10633/1/06, REV 1, s. 16-17. Interpretację konkluzji 
Rady Europejskiej por. A. Kremer, Aspekty prawne negocjacji podczas Konferencji 
Międzyrządowej 2007 ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polski, [w:] Traktat z Liz
bony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, s. 23.

42 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 14-15 grudnia 2006 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 12 lutego 2007, 16879/1/06, REV 1, s. 1.

W drugiej połowie 2006 r. prezydencja fińska przeprowadziła z rzą
dami państw członkowskich konsultacje dyplomatyczne na temat dal
szych losów traktatu konstytucyjnego oraz sposobów wyjścia z kryzy
su. Ocenę tych konsultacji prezydencja przedstawiła następnie Radzie 
Europejskiej w czasie jej posiedzenia w dniach 14-15 grudnia 2006 r. 
w Brukseli. Postanowiono także wówczas, że szczegółowe wyniki konsul
tacji, przeprowadzonych przez fińską prezydencję, przekazane zostaną 
rządowi niemieckiemu, obejmującemu prezydencję z dniem 1 stycznia 
2007 r., w celu włączenia ich do raportu, który prezydencja niemiecka 
miałaby opracować do czerwca 2007 r.42

„Okres refleksji” upłynął także pod znakiem nowych oficjalnych 
i nieoficjalnych propozycji na temat sposobu przezwyciężenia kryzysu 
konstytucyjnego. W kwietniu 2006 r. szefowie ministerstwa spraw za
granicznych i ministerstwa do spraw europejskich Francji wystosowali 
do prezydencji austriackiej notę, zawierającą projekt rozwiązania kryzy
su konstytucyjnego na bazie obowiązujących traktatów. Przedstawicie
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le francuskiego rządu proponowali w niej sześć podstawowych zmian 
w dotychczasowych traktatach i regulaminach: po pierwsze, wyko
rzystanie specyficznej klauzuli passerelle (klauzuli pomostowej) dla 
uwspólnotowienia współpracy sądowej w sprawach karnych i współ
pracy policyjnej (art. 42 TUE [uchylony]) oraz dalszego pogłębienia in
tegracji w polityce społecznej przez wprowadzenie procedury współde
cydowania w tych przypadkach, w których obowiązywała dotąd jedynie 
procedura konsultacji i jednomyślne podejmowanie decyzji przez Radę 
Unii Europejskiej (art. 137 ust. 2 TWE - obecnie art. 153 ust. 2 aka
pit 4 TFUE); po drugie, rozszerzenie uprawnień kontrolnych Parlamen
tu Europejskiego w ramach procedury komitologii; po trzecie, wzmoc
nienie pozycji parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii 
Europejskiej w oparciu o obowiązujące protokoły amsterdamskie; po 
czwarte, silniejsze powiązanie instytucjonalne i funkcjonalne gremiów 
Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej zajmujących się działa
niami zewnętrznymi na podstawie ich regulaminów wewnętrznych; po 
piąte, wzmocnienie transparencji prac Rady Unii Europejskiej (jawność 
posiedzeń poświęconych działalności legislacyjnej) w oparciu o jej re
gulamin wewnętrzny; po szóste, umocnienie instrumentów koordyna
cji polityk finansowych i gospodarczych w ramach Eurogrupy w oparciu 
o jej autonomię organizacyjną43.

41 A. M a u r e r, Reflexionsphase und Regierungskonferenz 2007, s. 6.

Inną wizję wyjścia z kryzysu konstytucyjnego prezentował ówczes
ny minister spraw wewnętrznych i późniejszy kandydat na urząd pre
zydenta Francji Nicolas Sarkozy. Już 12 stycznia 2006 r. opowiedział 
się on za zawarciem minitraktatu, który zawierałby jedynie przepisy 
Części I traktatu konstytucyjnego. We wrześniu 2006 r. Sarkozy wyra
ził opinię, że traktat konstytucyjny jest martwy i skonkretyzował swoją 
wcześniejszą propozycję zawarcia minitraktatu. Miałby on obejmować 
postanowienia niebudzące - jego zdaniem - większych kontrowersji, 
w tym m.in.: ustanowienie urzędu ministra spraw zagranicznych Unii, 
urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej, obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej, podział kompetencji między Unią a państwami człon
kowskimi, a także definicję większości kwalifikowanej. Traktat taki po
winien wejść w życie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
w 2009 r. Następnie należałoby zwołać nową konferencję międzyrzą- 41 
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dową lub konwent, które zajęłyby się pozostałymi aspektami reformy 
ustrojowej Unii Europejskiej, w tym m.in. procedurą wyboru członków 
kolegium Komisji Europejskiej i rozszerzeniem zakresu stosowania pro
cedury podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii 
Europejskiej. Ponadto Sarkozy wystąpił w roli rzecznika elastycznej in
tegracji realizowanej przez „awangardę” wybranych państw członkow
skich w poszczególnych politykach unijnych, w tym m.in. w politykach 
należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści oraz w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Z drugiej strony, opowiadał się on za wzmocnieniem w Unii Europej
skiej roli i znaczenia sześciu największych państw członkowskich, czyli 
RFN, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Polski44.

44 Szerzej na ten temat por. ibidem; B. T h a 1 m a i e r, Die Zukunft des Vertrages 
über eine Verfassung für Europa. Optionen und Positionen, Centrum für angewandte Po
litikforschung (CAP), www.cap.lmu.de, s. 1-12.

Z kolei Parlament Europejski w rezolucji z 19 stycznia 2006 r. wska
zywał na cztery scenariusze wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Pierwszy 
z nich przewidywał wprowadzenie nieznacznych poprawek do traktatu 
konstytucyjnego, w formie załączników o charakterze wyjaśniającym 
i uzupełniającym, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom Fran
cji i Holandii. Drugi scenariusz zakładał dokonanie fundamentalnych 
zmian w całym traktacie i przeredagowanie jego treści. Trzeci scena
riusz opierał się na założeniu, że do obecnie obowiązujących traktatów 
mogłyby zostać włączone fragmenty traktatu konstytucyjnego. Czwarty 
scenariusz sprowadzał się natomiast do całkowitej i ostatecznej rezy
gnacji z wejścia traktatu w życie. W opinii większości deputowanych 
optymalnym rozwiązaniem byłoby „zachowanie obecnej wersji tekstu, 
chociaż byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby podjęto istotne działania 
na rzecz uspokojenia i przekonania opinii publicznej”. Zupełnie nie do 
przyjęcia byłaby natomiast „strategia oparta na selektywnym wdrażaniu 
konstytucji”, ponieważ naruszyłaby ona konsens, dzięki któremu uda
ło się stworzyć równowagę zarówno między instytucjami i organami 
wspólnotowymi, jak też pomiędzy poszczególnymi państwami człon
kowskimi. W efekcie strategia taka mogłaby jedynie pogłębić kryzys 
konstytucyjny. Ponadto Parlament Europejski zaproponował w swej 
rezolucji, aby wnioski z „okresu refleksji” zostały sformułowane naj
później w drugiej połowie 2007 r. oraz aby „podjąć wtedy jasną decyzję 

http://www.cap.lmu.de
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w sprawie dalszego postępowania odnośnie do konstytucji”. W rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjęto także do wiado
mości oświadczenie rządu niemieckiego, wyrażającego zamiar podjęcia 
w pierwszej połowie 2007 r., w czasie sprawowania przez RFN prezy
dencji w Unii Europejskiej, nowych inicjatyw dotyczących ratyfikacji 
traktatu konstytucyjnego45.

15 PE 2004-2009. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie okresu refleksji: 
struktura, zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej (2005/2146 
(INI)), 19.01.2006, P6_TA(2006)0027, s. 1-7.

44 B. T h a 1 m a i e r, op. cit., s. 1-12.

W ciągu 2006 r. z propozycjami przezwyciężenia kryzysu kon
stytucyjnego wystąpili także przedstawiciele rządów innych państw 
członkowskich oraz reprezentanci instytucji wspólnotowych, w tym 
m.in.: kanclerz RFN Angela Merkel, hiszpański premier José Luis Ro
driguez Zapatero, premier Irlandii Bertie Ahern, belgijski premier Guy 
Verhofstadt, premier Holandii Jan Peter Balkenende, brytyjski premier 
Tony Blair, włoski minister spraw zagranicznych Massimo D’Alema, 
a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. I tak, Merkel, Zapatero 
i Ahern jednoznacznie popierali ratyfikację traktatu konstytucyjnego 
w niemal niezmienionej postaci i opowiadali się za kontynuacją procesu 
ratyfikacyjnego. Verhofstadt już w maju 2006 r. postulował utworzenie 
„federalnej Unii Europejskiej” wokół dwunastu państw członkowskich 
należących do strefy euro, opierającej się na elastycznej integracji. Bal
kenende domagał się natomiast zawarcia przez państwa członkowskie 
nowego traktatu rewizyjnego, stanowiącego alternatywę wobec traktatu 
konstytucyjnego. Blair był skłonny powrócić do dyskusji nad traktatem 
konstytucyjnym, ale pod warunkiem, że jej rezultatem byłby nowy trak
tat rewizyjny, w którym uregulowane zostałyby przede wszystkim zasady 
„efektywnego zarządzania” Unią Europejską, powiększoną do dwudzie
stu pięciu państw członkowskich. DAlema gotów był pogodzić się z ideą 
nowego traktatu rewizyjnego, ale pod warunkiem utrzymania w nim co 
najmniej Części I i II traktatu konstytucyjnego. Natomiast przedstawiciele 
Komisji Europejskiej wspierali francuski postulat wykorzystania klauzuli 
passerelle dla pogłębienia integracji we współpracy sądowej w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej (art. 42 TUE [uchylony]), w polityce 
społecznej (art. 137 ust. 2 TWE - obecnie art. 153 ust. 2 akapit 4 TFUE), 
a nawet w polityce imigracyjnej (art. 67 ust. 2 TWE [uchylony])46. * 44
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Pokłosiem tych inicjatyw, zwłaszcza propozycji Sarkozyego z wrześ
nia 2006 r„ była decyzja o powołaniu do życia nieformalnej grupy 
ekspertów, złożonej z szesnastu uznanych osobistości politycznych 
reprezentujących państwa członkowskie Unii Europejskiej, Komisję 
Europejską i Parlament Europejski. Inicjatorem utworzenia grupy eks
pertów był Giuliano Amato, włoski minister spraw wewnętrznych i były 
wiceprzewodniczący Konwentu w sprawie przyszłości Europy47. Inau
guracyjne posiedzenie grupy Amato, zwanej oficjalnie Komitetem Dzia
łania na rzecz Europejskiej Demokracji (Action Committee for Euro
pean Democracy - ACED), odbyło się w dniach 29-30 września 2006 r. 
w Rzymie48. Grupa postawiła sobie wówczas za cel opracowanie propo
zycji dotyczącej reformy traktatowej i przedłożenie jej w okresie spra
wowania przez Niemcy prezydencji w Unii Europejskiej.

47 W składzie grupy znaleźli się także: drugi były wiceprzewodniczący Konwentu 
Jean-Luc Dehaene (Belgia) oraz byli członkowie tego gremium: Michel Barnier (Fran
cja), Danuta Hiibner (Polska), Iñigo Méndez de Vigo (Hiszpania) i António Vitori
no (Portugalia). Ponadto należały do niej inne uznane osobistości polityczne, w tym 
m.in.: były premier Holandii Wim Kok, były premier Finlandii Paavo Lipponen, były 
komisarz KE Chris Patten, były minister spraw wewnętrznych RFN Otto Schily, a także 
wiceprzewodnicząca KE Margot Wallstróm - por. R. Trzaskowski, Traktat kon
stytucyjny - status ąuo oraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, „Nowa Europa" 2007 
(numer specjalny), s. 39. Grupa Amato dysponowała także własnym budżetem w wy
sokości 100 tys. euro, zapewnionym przez niemiecką Fundację im. Roberta Boscha - 
por. M. B e u n d e r m a n, EU “wise” group welcomes new debate on constitution, „EUob- 
server”, 5 October 2006, s. 1.

48 K. N i k 1 e w i c z, Polska komisarz na ratunek eurokonstytucji, „Gazeta Wybor
cza”, 21 września 2006 r.

4 czerwca 2007 r. grupa Amato podczas konferencji prasowej w Bruk
seli zaprezentowała tekst „Nowego traktatu”, składający się z jedenastu 
tytułów i siedemdziesięciu jeden artykułów. „Nowy traktat” był w isto
cie traktatem rewizyjnym, zmieniającym postanowienia TUE i TWE. 
Obejmował on, z nieznacznymi zmianami, przepisy Części I i IV trak
tatu konstytucyjnego. Do „Nowego traktatu” załączone były również 
dwa protokoły: protokół o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i protokół 
o rozwoju polityk Unii Europejskiej w celu sprostania wyzwaniom 
XXI w. Oba protokoły zawierały zasadniczo przepisy Części III traktatu 
konstytucyjnego. W efekcie jedynie Część II traktatu konstytucyjnego, 
czyli Karta Praw Podstawowych, znalazła się poza „Nowym traktatem”. 
Jednak na mocy art. 8 „Nowego traktatu” uzyskiwała moc prawną. 
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„Nowy traktat” nie zawierał preambuły do traktatu konstytucyjnego 
ani symboli Unii Europejskiej (flaga, hymn, dewiza, waluta oraz Dzień 
Europy), choć utrzymywał nazwę ministra spraw zagranicznych Unii. 
Usunięto w nim również określenie „konstytucja”, zastępując je sformu
łowaniem „Nowy traktat” lub TWE4’.

” A New Treaty and Supplementary Protocols. Contribution to the Debate on Europe’s 
Political Prospects in the Perspective of the European Council of 21 -22 June 2007. Explana
tory Memorandum, Action Committee for European Democracy, Brussels, 4 June 2007, 
s. 1 -6; Modèle de nouveau traite, Annexe 1, Action Committee for European Democracy, 
Brussels, 14 June 2007, s. 1-50; Protocoles supplémentaires, Annexe 2, Action Committee 
for European Democracy, Brussels, 14 June 2007, s. 1-4; Protocole sur le fonctionnement 
de l'Union européenne Annexe 2A, Action Committee for European Democracy, Brus
sels, 14 June 2007, s. 1-50; Protocole sur le développement des politiques de ¡'Union face 
aux défis du XXIe siècle, Annexe 2B, Action Committee for European Democracy, Brus
sels, 14 June 2007, s. 1 -36; Dispositions non reprises de la Partie III du Traité, Annexe 2C, 
Action Committee for European Democracy, Brussels, 14 June 2007, s. 1-2.





Rozdział II

KONFERENCJA MIĘDZYRZĄDOWA
W 2007 R.

1. PRZYGOTOWANIA RFN DO PREZYDENCJI
W UNII EUROPEJSKIEJ

Bezpośrednio po negatywnych wynikach referendów przeprowadzo
nych we Francji i w Holandii rząd niemiecki, podobnie jak rządy wielu 
innych krajów członkowskich, opowiadał się za kontynuowaniem pro
cesu ratyfikacji w pozostałych państwach Unii. Ponadto Niemcy, obok 
Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Estonii i Litwy, należały do nielicznej gru
py państw, które proponowały przyjęcie traktatu konstytucyjnego bez 
większych zmian1. Stanowisko rządu RFN w tej ostatniej sprawie nie 
uległo także zmianie po przejęciu władzy w Niemczech przez wielką 
koalicję CDU/CSU/SPD. Potwierdzały to zarówno umowa koalicyjna, 
jak i deklaracja programowa rządu CDU/CSU/SPD. W nowej umowie 
koalicyjnej z 11 listopada 2005 r. CDU/CSU i SPD stwierdzały:

1 B. T h a 1 m a i e r, Die Zukunft des Vertrages über eine Verfassung für Europa. 
Optionen und Positionen, s. 4-10.

Niemcy obejmą w pierwszej połowie 2007 r. prezydencję w Unii 
Europejskiej. W tym decydującym czasie spadnie na nas szczególna 
odpowiedzialność za projekt europejski. Uczynimy wszystko, aby za
kończyć naszą prezydencję sukcesem [...]. Jesteśmy zwolennikami 
europejskiego traktatu konstytucyjnego. Stanowi on ważny krok na
przód w kierunku Europy zorientowanej na wartości, sprawiedliwej 
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społecznie, z większymi prawami obywatelskimi, lepszym podziałem 
kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, zmniej
szeniem przeregulowania i biurokracji, a także silniejszym udziałem 
parlamentów narodowych. Unia stanie się bardziej demokratyczna, 
efektywniejsza, przejrzysta, zdolniejsza do działania. Opowiadamy się 
za tym, aby w pierwszym półroczu 2006 r. kontynuować ratyfikację eu
ropejskiego traktatu konstytucyjnego, a w pierwszym półroczu 2007 r., 
podczas niemieckiej prezydencji, nadać temu nowy impuls2.

2 Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD, http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anla
gen/koalitionsvertrag, s. 147-148.

3 Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Stenographischer Bericht. 16. Wahlpe
riode, 4. Sitzung am 30. November 2005, http://dipbt.bundestag.de/, s. 88.

4 Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Stenographischer Bericht, 16. Wahlpe
riode, 35. Sitzung am 11. Mai 2006, s. 2892-2893. Założenia nowej strategii rozszerzenio
wej Unii Europejskiej zostały rozwinięte w przemówieniu kanclerz Angeli Merkel wygło
szonym 22 września 2006 r. w Fundacji Bertelsmanna - por. Rede von Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel zur Eröffnung des Internationalen Bertelsmann Forums „Die Zukunft 
der Europäischen Union" am 22. September 2006 in Berlin, „Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung”, 24. September 2006. Analizę tego ostatniego 
przemówienia por. P. B u r a s, „Europa uda się wspólnie". Zmiany w niemieckiej polityce 
europejskiej a rola Niemiec w Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2007, 
nr 1, s. 40.

30 listopada 2005 r. kanclerz Angela Merkel w deklaracji programo
wej nowego rządu koalicyjnego CDU/CSU/SPD przedłożonej w Bunde
stagu zapewniła, że jej gabinet jest żywotnie zainteresowany „sukcesem 
traktatu konstytucyjnego, nawet jeżeli dzisiaj wydaje się to częściowo 
iluzoryczne”3. Uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, Merkel da
wała jasno do zrozumienia, że traktat ten znacząco wzmocni tożsamość 
Unii Europejskiej, bez której „Europa nie jest możliwa”. Odwoływała się 
ona przy tym do zobowiązań partii chadeckich i socjaldemokratów, wy
nikających z umowy koalicyjnej.

11 maja 2006 r. w oświadczeniu rządowym, poświęconym wyłącznie 
polityce europejskiej, Merkel wspomniała po raz pierwszy bardzo wy
raźnie o potrzebie wewnętrznej i zewnętrznej konsolidacji ( Verfasstheit) 
Unii Europejskiej, wyrażając jednocześnie wątpliwość co do możliwo
ści pogodzenia tego zadania z procesem dalszego rozszerzania Unii4. 
W tym kontekście rozszerzanie i pogłębianie integracji w ramach Unii 
Europejskiej nabierały zatem zupełnie nowego wymiaru. Wewnętrzna 

http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/
http://dipbt.bundestag.de/
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i zewnętrzna konsolidacja Unii Europejskiej miała stanowić niezbędną 
przesłankę jej zdolności do działania. Zadanie wewnętrznej i zewnętrz
nej konsolidacji rozumianej jako umocnienie Unii Europejskiej od 
wewnątrz i na zewnątrz uzyskało absolutny priorytet przed procesem 
rozszerzania Unii Europejskiej. Było to równoznaczne z odejściem od 
podwójnej strategii pogłębiania i rozszerzania Unii, realizowanej przez 
dotychczasowe rządy niemieckie5.

5 Szerzej na temat zmian w polityce europejskiej RFN po 2005 r. por. J.J. W ę c, 
Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów, 
„Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 146-152.

Warunkiem wewnętrznej i zewnętrznej konsolidacji Unii Europej
skiej było dla rządu niemieckiego doprowadzenie do końca reformy 
ustrojowej Unii, skodyfikowanej w traktacie konstytucyjnym. Uzna
jąc negatywne wyniki referendów we Francji i w Holandii jako „krok 
wstecz” w procesie reform traktatowych, niemiecka kanclerz jeszcze raz 
podkreśliła, że Unia Europejska „potrzebuje bezwarunkowo traktatu 
konstytucyjnego”, ponieważ zapewni on jej pełną zdolność do działania. 
W tym kontekście wskazała na te postanowienia traktatu, które roz
szerzały aksjologię Unii, ustanawiały po raz pierwszy sztywny podział 
kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, wzmacniały 
pozycję parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii, a tak
że wprowadzały istotne zmiany w systemie instytucjonalnym Unii, po
legające w szczególności na utworzeniu nowego urzędu ministra spraw 
zagranicznych Unii, nadaniu Parlamentowi Europejskiemu prawa wy
boru przewodniczącego Komisji Europejskiej, określeniu nowego skła
du Komisji Europejskiej, a także ustanowieniu nowej definicji większo
ści kwalifikowanej w Radzie. Z drugiej strony, niemiecka kanclerz nie 
ukrywała, jak ważną kwestią dla tożsamości Unii Europejskiej byłoby 
wprowadzenie do traktatu konstytucyjnego odwołania do chrześcijań
skich korzeni Europejczyków. Ponadto zasugerowała ona również moż
liwość zmiany tych przepisów traktatu konstytucyjnego, które określały 
kategorie podziału kompetencji między Unią a państwami członkow
skimi. Miałoby to polegać m.in. na stworzeniu formalnych możliwości 
przywracania państwom członkowskim kompetencji w niektórych po
litykach, należących dotąd do kategorii kompetencji dzielonych. Jednak 
w każdym przypadku mogłoby to następować tylko wtedy, gdyby było 
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korzystne dla obywateli Unii, ich bezpieczeństwa socjalnego, miejsc 
pracy, a także ich bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Jed
nocześnie niemiecka kanclerz złożyła dość zaskakujące zapewnienie: 
„Potrzebujemy bezwarunkowo traktatu konstytucyjnego, aby uczynić 
Europę zdolną do działania. Kwestią tą zajmie się najpóźniej niemiecka 
prezydencja”6. Była to jasna deklaracja, że rząd niemiecki podczas spra
wowania prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2007 r. 
skoncentruje się właśnie na rozstrzygnięciu losów traktatu konstytucyj
nego.

6 Verhandlungen...,35. Sitzung am 11. Mai 2006, s. 2893-2895.
7 Przemówienie Merkel nawiązywało w dużej mierze do wspomnianego wyżej 

tzw. planu D Komisji Europejskiej (demokracja, dialog i dyskusja). Szerzej na ten te
mat por. S. H o b e, Niemiecka Prezydencja a przyszłość europejskiego Traktatu konstytu
cyjnego, [w:] Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty 
polityczno-prawne, pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2007, s. 73-74.

22 września 2006 r. w przemówieniu wygłoszonym w Fundacji Ber
telsmanna z okazji otwarcia międzynarodowego forum zatytułowanego 
„Przyszłość Unii Europejskiej” kanclerz Merkel wskazała pięć priory
tetów, na których rządy państw członkowskich winny się skoncentro
wać w najbliższych latach. Były to: dalszy rozwój aksjologii, pogłębianie 
integracji, rozbudowa spójności wewnętrznej, wyzwania procesu glo
balizacji, a także konstytucja Unii7. Rozwój podstaw aksjologicznych 
Unii powinien polegać - zdaniem Merkel - m.in. na stworzeniu uwa
runkowań do nawiązania dialogu międzykulturowego, w tym także 
dialogu między religiami. W ślad za tym należałoby również powrócić 
do dyskusji nad włączeniem itwocatio Dei do traktatu konstytucyjne
go. W związku z tym kanclerz zapowiedziała, że niemiecka prezydencja 
nawiąże do tej kwestii w specjalnej deklaracji Unii Europejskiej, która 
zostanie podpisana przez szefów państw lub rządów 25 marca 2007 r. 
z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Pogłę
bianie integracji i konsolidacja Unii Europejskiej od wewnątrz powin
ny mieć - zdaniem Merkel - pierwszeństwo przed dalszym podmio
towym rozszerzaniem tej organizacji. Równoczesne urzeczywistnienie 
obu wspomnianych celów byłoby bowiem z punktu widzenia rządu 
niemieckiego nierealne, zwłaszcza po największym w historii rozszerze
niu Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. oraz w obliczu zaplanowanego na 
1 stycznia 2007 r. przyjęcia Rumunii i Bułgarii do tej organizacji. W miej
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sce dotychczasowej strategii, zgodnie z którą pogłębianie i rozszerzanie 
Unii stanowiły dwie strony tego samego medalu, należało wprowadzić 
nową strategię, zmierzającą do wewnętrznej i zewnętrznej konsolidacji 
Unii w celu „wyostrzenia konturów europejskich na zewnątrz”. Program 
wewnętrznej konsolidacji, przewidywany w traktacie konstytucyjnym, 
powinien przyczynić się do większej wewnętrznej spójności Unii Euro
pejskiej. Jednak spójność ta winna być dalej konsekwentnie rozbudowy
wana m.in. przez dopełnianie jednolitego rynku wewnętrznego, rozwój 
badań naukowych i postępu technologicznego, likwidację przerostu biu
rokracji, a także umacnianie kontroli parlamentarnej w Unii. Jednym 
z istotnych wyzwań stojących przed Unią Europejską był także proces 
globalizacji. Jeżeli Unia miałaby się liczyć jako ważny aktor na arenie 
międzynarodowej, konieczna byłaby także jej konsolidacja na zewnątrz. 
Program takiej konsolidacji zawierał także traktat konstytucyjny, zakła
dający m.in. ustanowienie nowego urzędu ministra spraw zagranicznych 
Unii oraz zacieśnienie współpracy i współdziałania państw członkow
skich Unii w organizacjach międzynarodowych. Jednak konsolidację ze
wnętrzną Unii Europejskiej należałoby dalej umacniać m.in. przez kon
sekwentną rozbudowę wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii. W analizowanym przemówieniu Merkel - podobnie jak w exposé 
z 11 maja 2006 r. - bardzo wyraźnie wyeksponowany został zatem zwią
zek pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną konsolidacją Unii a jej reformą 
ustrojową, skodyfikowaną w traktacie konstytucyjnym. Podobnie jak 
wówczas, tak i teraz niemiecka kanclerz skłaniała się do konkluzji, że 
warunkiem wewnętrznej i zewnętrznej konsolidacji Unii Europejskiej 
winno być doprowadzenie do końca reformy ustrojowej. Dlatego też 
Merkel jednoznacznie opowiedziała się za utrzymaniem traktatu kon
stytucyjnego w jego dotychczasowym kształcie8.

8 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung des Internationalen 
Bertelsmann Forums „Die Zukunft der Europäischen Union“ am 22. September 2006 in 
Berlin; S. Hobe, Niemiecka Prezydencja a przyszłość europejskiego Traktatu konstytu
cyjnego, s. 74-78.

Rząd niemiecki, przygotowując program działań swojej prezyden
cji, zdawał sobie doskonale sprawę ze stojących przed nim wyzwań. 
W dokumencie roboczym Auswärtiges Amt, który stanowił podstawę 
do opracowania programu, zwracano uwagę na fakt, że rząd federalny 
powinien przygotować taką „propozycję dalszego postępowania w kwe
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stii konstytucji, która byłaby do zaakceptowania dla wszystkich” państw 
członkowskich, w szczególności dla Francji i Holandii. Należało bowiem 
wziąć pod uwagę opinie rządów francuskiego i holenderskiego, które 
z oczywistych powodów kategorycznie sprzeciwiały się ponownemu 
przedłożeniu do ratyfikacji tego samego traktatu. Z drugiej strony, rząd 
niemiecki wychodził z założenia, że państwa członkowskie, które „nie 
ratyfikowały traktatu, nie mogą narzucać swojego stanowiska krajom, 
które go ratyfikowały”. W ślad za tym sprzeciwiał się on wszelkim wspo
mnianym wyżej rozwiązaniom połowicznym, za którymi opowiadali się 
niektórzy politycy państw członkowskich Unii Europejskiej lub instytu
cje wspólnotowe’. Takie stanowisko rządu niemieckiego potwierdzało 
wprawdzie jego konsekwencję w sprawie oceny traktatu konstytucyjne
go, ale z drugiej strony znacząco zawężało pole manewru dla osiągnięcia 
przyszłego kompromisu.

30 listopada 2006 r. rząd niemiecki przedłożył program swojej pre
zydencji zatytułowany Europa powiedzie się wspólnie. Odwoływał się 
on do wspólnego osiemnastomiesięcznego programu trzech kolejnych 
państw przewodniczących w Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia 
2007 r. do 30 czerwca 2008 r„ czyli Niemiec, Portugalii i Słowenii. Nie
miecka prezydencja miała być bowiem pierwszą w historii Unii Euro
pejskiej prezydencją grupową, przewidywaną w traktacie konstytucyj
nym* 10. Program ten nawiązywał także do dorobku prezydencji fińskiej 
(1 lipca - 31 grudnia 2006 r.) oraz uwzględniał program działania Ko
misji Europejskiej na 2007 r.

’ Ausblick auf die deutsche Präsidentschaft: Stand der Vorbereitung in der Bundes
regierung. Rede von Staatssekretär Reinhard Silberberg vom 4. Oktober 2006, Pressemel
dung vom Auswärtigen Amt, http://www.bundesregierung.de.

10 15 września 2006 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła nowy regulamin wewnętrz
ny Rady i jednocześnie uchyliła regulamin wewnętrzny z 22 marca 2004 r. Regulamin 
z 15 września 2006 r. wprowadził nowy system sprawowania prezydencji, oparty na 
osiemnastomiesięcznym programie działania Rady Unii Europejskiej. Pierwszy osiem- 
nastomiesięczny program działania Rady Unii Europejskiej został przyjęty na okres od 
1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. - por. Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dziennik Urzędowy L, 2007, nr 285, 
s. 47. Szerzej na temat genezy prezydencji grupowej Unii Europejskiej por. J.J. Węc, 
Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii 
Europejskiej po zmianach przewidywanych w traktacie lizbońskim, [w:] Prezydencja 
w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 
2009, s. 31-35.

http://www.bundesregierung.de
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Program prezydencji niemieckiej zawierał cztery priorytety. Były 
to: zapewnienie Unii Europejskiej zdolności do działania; wzmocnie
nie ekonomicznego, społecznego i ekologicznego rozwoju Unii; rozwój 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także umoc
nienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zewnętrznych 
stosunków gospodarczych oraz polityki rozwojowej Unii. Pierwszy 
z priorytetów zakładał konieczność kontynuowania reformy ustrojo
wej Unii Europejskiej. „Europejski traktat konstytucyjny” zawierał bo
wiem program „koniecznych wewnętrznych reform, mających na celu 
zapewnienie powiększonej Unii Europejskiej zdolności do działania”. 
Przewidywał on nie tylko umocnienie ochrony praw podstawowych, za
cieśnienie współpracy w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, lepsze rozgraniczenie kompetencji między Unią Euro
pejską a państwami członkowskimi, rozszerzenie uprawnień parlamen
tów narodowych w procesie legislacyjnym Unii, wzmocnienie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także „czynił Unię Europej
ską bardziej demokratyczną, efektywniejszą, przejrzystą i zdolniejszą 
do działania”. Program prezydencji niemieckiej był ukierunkowany na 
utrzymanie traktatu konstytucyjnego i w dużej mierze odwoływał się 
do postanowień umowy koalicyjnej CDU/CSU i SPD z 11 listopada 
2005 r. Ponadto znalazła się w nim zapowiedź podjęcia intensywnych 
konsultacji z rządami państw członkowskich oraz instytucjami i orga
nami wspólnotowymi „w celu kontynuowania procesu reformy UE”. 
W rezultacie tych konsultacji prezydencja niemiecka miała opracować 
i przedłożyć Radzie Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. raport 
na temat dalszych losów traktatu konstytucyjnego, a ta z kolei powinna 
podjąć decyzję o tym, „w jaki sposób proces reformy UE winien być 
kontynuowany”11.

11 „Europa gelingt gemeinsam". Präsidentschaftsprogramm 1. Januar-30. Juni 2007, 
verabschiedet von der Bundesregierung am 29. November 2006, http://www.auswaertiges- 
amt.de/, s. 1-6. Analizę programu prezydencji niemieckiej por. D. G ö 1 e r, M. J o p p, 
Kann Europa gelingen? Vorhaben und Chancen der deutschen Ratspräsidentenschaft, „In
tegration” 2007, H. 1, s. 3-24.

http://www.auswaertiges-amt.de/
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2. PREZYDENCJA NIEMIECKA

Objęcie przez Niemcy prezydencji w Unii Europejskiej z dniem 1 stycz
nia 2007 r. wymagało niewątpliwie pewnego uelastycznienia ich dotych
czasowego stanowiska. Każda prezydencja staje bowiem zawsze przed 
wyborem pomiędzy obroną własnych interesów narodowych a troską 
o efektywność działań Rady Europejskiej czy też Rady Unii Europej
skiej, zwłaszcza gdy - jak w tym przypadku - chodziło także o coś wię
cej, a mianowicie o przezwyciężenie istniejącego kryzysu politycznego, 
reformę ustrojową Unii Europejskiej, a także dalszy kierunek rozwoju 
całego procesu integracji europejskiej.

2 stycznia 2007 r. w liście skierowanym do szefów państw lub rzą
dów kanclerz Angela Merkel zaproponowała swoim partnerom ściśle 
poufne konsultacje międzyrządowe w celu zrealizowania obu zadań na
łożonych na prezydencję niemiecką w konkluzjach Rady Europejskiej 
z czerwca 2006 r., czyli opracowania deklaracji jubileuszowej z okazji 
pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich, a także przygo
towania raportu na temat stanu dyskusji nad traktatem konstytucyjnym 
oraz dalszego rozwoju wydarzeń. Konsultacje te miały być prowadzone 
na szczeblu tzw. szerpów, zwanych też w niektórych dokumentach oso
bami kontaktowymi (local points)12. Metodologia postępowania rządu 
RFN była zatem podobna do sposobu działania prezydencji irlandzkiej 
w pierwszej połowie 2004 r., co w dużej mierze ułatwiło wówczas przy
spieszenie prac nad traktatem konstytucyjnym i zakończenie konferen
cji międzyrządowej w czerwcu 2004 r.

12 A. Maurer, Die Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschem Vorsitz, 
„Aus Politik und Zeitgeschichte”, 22. Oktober 2007, B 43, s. 4.

17 stycznia 2007 r. podczas inauguracyjnego przemówienia w Par
lamencie Europejskim Merkel - zgodnie z dotychczasową tradycją - 
omówiła program prezydencji niemieckiej, wskazując na wszystkie 
wspomniane wyżej priorytety. Nawiązując do pierwszego priorytetu, ja
kim była reforma ustrojowa Unii Europejskiej, Merkel jeszcze raz zwró
ciła uwagę na przełomowe znaczenie traktatu konstytucyjnego zarówno 
dla samej reformy wewnętrznej Unii, jak też dla jej pozycji na arenie 
międzynarodowej. Oznajmiła ona również, że „okres refleksji” nad trak
tatem konstytucyjnym, zaplanowany wstępnie na rok, „dobiegł końca”. 
W ślad za konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2006 r. kanclerz 
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zapowiedziała także, że najpóźniej do końca sprawowanej przez Niemcy 
prezydencji podjęte zostaną nowe decyzje w sprawie traktatu. W związ
ku z tym wyraziła opinię, że rząd niemiecki będzie dążył do opraco
wania nie tylko raportu, do czego te konkluzje go zobowiązywały, ale 
także do ustalenia dokładnego „rozkładu jazdy”, dotyczącego dalszych 
losów traktatu, o czym konkluzje już nie wspominały. W interesie Unii 
Europejskiej, państw członkowskich i ich obywateli powinno bowiem 
leżeć to, argumentowała Merkel, aby proces reformy Unii „zakończył 
się powodzeniem (einem guten Ende) przed najbliższymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego wiosną 2009 r.”13

13 Rede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Angela Merkel am 
17. Januar 2007 im Europäischen Parlament in Straßburg, http://www.eu2007.de/, s. 4-5.

14 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 15-16 czerwca 2006 r. Konkluzje pre
zydencji, s. 17.

Warto zwrócić uwagę, że taka deklaracja niemieckiej kanclerz mu
siała brzmieć zaskakująco, skoro zakładała rozstrzygnięcie losów refor
my ustrojowej Unii Europejskiej półtora roku przed terminem przewi
dzianym we wspomnianych konkluzjach Rady Europejskiej z czerwca 
2006 r. Z drugiej strony jednak, deklaracja ta nie była zasadniczo 
sprzeczna z treścią samych konkluzji, albowiem znalazło się w nich 
przecież dość ogólnie brzmiące sformułowanie, że decyzję „co do spo
sobu kontynuowania procesu reform” należy podjąć „najpóźniej w dru
giej połowie 2008 r.”14

26 stycznia 2007 r. z inicjatywy Hiszpanii i Luksemburga w Madrycie 
odbyło się nieformalne posiedzenie przedstawicieli osiemnastu państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały traktat konstytu
cyjny lub rozpoczęły procedurę ratyfikacyjną, a także reprezentantów 
Portugalii i Irlandii, przychylnie nastawionych do samego traktatu i jego 
ratyfikacji. Swoich obserwatorów przysłały tam także: Dania, Szwecja 
i Wielka Brytania. Intencją „przyjaciół traktatu konstytucyjnego”, gdyż 
tak nazwali się uczestnicy posiedzenia, było stworzenie wspólnego fron
tu jego zwolenników, aby zachęcić do zmiany stanowiska niezdecydo
wane jeszcze państwa członkowskie. Długofalowo liczono też na to, że 
„przyjaciele traktatu konstytucyjnego” wystąpią wspólnie w jego obronie 
podczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2007 r. w Brukseli. 
Wszelako spotkanie madryckie ograniczyło się zasadniczo do wymia
ny poglądów, nie wnosząc nic przełomowego do debaty nad dalszymi 

http://www.eu2007.de/
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losami reformy ustrojowej Unii Europejskiej. Uczestnicy posiedzenia 
sprzeciwili się wprawdzie propozycji Sarkozyego dotyczącej podpisa
nia minitraktatu, ale nie brakowało również opinii, że zbyt dosłowne 
oparcie nowej umowy międzynarodowej na traktacie konstytucyjnym 
utrudni pozyskanie dla reformy niektórych państw członkowskich, jak 
na przykład Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony jednak, w komunikacie 
końcowym z madryckiego spotkania znalazło się stwierdzenie, że trak
tat konstytucyjny powinien być podstawą dyskusji nad reformą ustrojo
wą Unii Europejskiej15.

15 ‘Friends of the Constitution want maxi - EU Treaty, „EurActiv”, 29 January 2007, 
s. 1; Stan debaty nad reformą instytucjonalną w państwach Unii Europejskiej (aktua
lizacja - lipiec 2007), pod red. L. Jesienią i B. Wojny, Materiały Studialne PISM, 
nr 7, październik 2007, s. 25; B. Wo j n a, Przyjaciele Traktatu Konstytucyjnego. Wnioski 
ze spotkania w Madrycie, „Biuletyn PISM” 2007, nr 6, s. 1.

“ Stan debaty nad reformą instytucjonalną w państwach Unii Europejskiej (aktuali
zacja - lipiec 2007), s. 16-17.

2.1. DEKLARACJA BERLIŃSKA

Zanim doszło do decydujących rozstrzygnięć w sprawie losów trakta
tu konstytucyjnego, na porządku dnia prezydencji niemieckiej stanęła 
sprawa opracowania deklaracji politycznej z okazji pięćdziesiątej rocz
nicy podpisania traktatów ustanawiających EWG i Euratom16. Opra
cowanie i zredagowanie deklaracji poprzedziły poufne konsultacje 
dyplomatyczne rządu niemieckiego z przedstawicielami państw człon
kowskich Unii Europejskiej, prowadzone tzw. metodą konfesjonałową. 
Trwały one od stycznia do marca 2007 r. Konsultacje te w imieniu rządu 
niemieckiego prowadzili sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych RFN Reinhard Silberberg oraz kierownik Wydziału do spraw 
Europy w Federalnym Urzędzie Kanclerskim Uwe Corsepius. Każde 
z państw członkowskich reprezentowane było przez dwóch przedstawi
cieli, zwanych Szerpami. Polskę reprezentowali Marek Cichocki i Ewa 
Ośniecka-Tamecka. Do negocjacji włączeni zostali również reprezen
tanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Pierwsza faza 
konsultacji zakończyła się na początku lutego 2007 r., a jej efektem było 
opracowanie przez delegację niemiecką, w porozumieniu z przedsta
wicielami poszczególnych państw członkowskich, wstępnego projektu 
deklaracji. Pod koniec lutego tegoż roku projekt ten był także konsulto-
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wany z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europej
skiego17.

17 T. Goosmann, Die „Berliner Erklärung’’ - Dokument europäischer Identität 
oder pragmatischer Zwischenschritt zum Reformvertrag?, „Integration” 2007, H. 3, s. 254.

18 Rede des Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Frank- Walter Steinmeier, zur Berli
ner Erklärung vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, 14. März 2007, http://www. 
eu2007.de/, s. 1.

” T. G o o s m a n n, op. cit., s. 252.

Przebieg konsultacji uzmysłowił prezydencji niemieckiej istotne 
różnice poglądów na temat treści deklaracji, istniejące pomiędzy po
szczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Najwięcej 
kontrowersji budziła sprawa ewentualnego włączenia do deklaracji sfor
mułowań dotyczących dalszych losów traktatu konstytucyjnego, wpro
wadzenia do niej invocatio Dei, potwierdzenia gwarancji suwerenności 
państw członkowskich w Unii Europejskiej, odniesienia do solidarności 
europejskiej, wspólnej waluty euro, wymiaru społecznego Unii, a także 
strategii rozszerzeniowej.

Rząd niemiecki nie ukrywał, że jego intencją było wysondowanie 
w czasie wspomnianych konsultacji stanowiska poszczególnych państw 
członkowskich wobec możliwości przezwyciężenia kryzysu konstytu
cyjnego. Zdaniem niemieckiego ministra spraw zagranicznych Franka- 
-Waltera Steinmeiera, deklaracja miała zawierać zobowiązanie państw 
członkowskich w sprawie rychłego stworzenia „niezbędnych przesłanek” 
do zakończenia procesu reformy ustrojowej Unii Europejskiej przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.18 * Podobne oczeki
wania zgłaszał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert 
Pöttering, postulując włączenie do deklaracji sformułowania o koniecz
ności utrzymania „substancji traktatu konstytucyjnego”, łącznie z jego 
Częścią II zawierającą Kartę Praw Podstawowych1’. Stanowisko prezy
dencji niemieckiej w tej sprawie popierały inne państwa członkowskie. 
Austria domagała się, aby w deklaracji znalazł się passus o konieczności 
opracowania przez prezydencję niemiecką „mapy drogowej” dla dalsze
go procedowania nad traktatem konstytucyjnym. Natomiast Rumunia 
oczekiwała bezpośredniego powiązania treści deklaracji z planowaną 
na czerwiec 2007 r. agendą Rady Europejskiej. Z drugiej strony jednak, 
wiele państw członkowskich zachowywało w tej sprawie daleko idącą 
powściągliwość (np. Finlandia i Francja) lub nawet kategorycznie sprze

eu2007.de/
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ciwiało się wspomnianym propozycjom (np. Czechy, Wielka Brytania 
i Polska). Czeski premier Mirek Topolanek argumentował, że w dekla
racji winny znaleźć się jedynie sformułowania dotyczące przeszłości, 
w szczególności dotychczasowych osiągnięć integracji europejskiej. 
Przestrzegał on równocześnie, że spór o traktat konstytucyjny może 
zagrozić samej idei uchwalenia deklaracji. Opinię czeskiego premiera 
w pełni podzielał brytyjski minister ds. europejskich Geoff Hoon, a tak
że niektórzy dyplomaci francuscy i fińscy. Podobne stanowisko w spra
wie traktatu konstytucyjnego reprezentowała Polska, która jednak do
magała się także umieszczenia w deklaracji irwocatio Dei, potwierdzenia 
gwarancji suwerenności państw członkowskich oraz odniesienia do so
lidarności europejskiej. Ponadto Wielka Brytania, a także Polska i inne 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej zabiegały o to, aby w deklaracji 
znalazło się zapewnienie o potrzebie kontynuowania dotychczasowej 
strategii rozszerzeniowej Unii Europejskiej. Jednak napotkały one w tej 
sprawie ostry sprzeciw zwłaszcza Francji, Holandii i Niemiec20.

20 Ibidem, s. 253-254.
21 Podpiszemy Deklarację Berlińską, PAP, 17 marca 2007 r. Do poparcia działań po

dejmowanych przez prezydencję niemiecką w sprawie traktatu konstytucyjnego kanc
lerz wezwała również w czasie przemówienia wygłoszonego w Uniwersytecie Warszaw
skim - por. A. Krzemiński, Merkel w Polsce. Demonstracyjna wizyta dobrej woli, 
„Polityka”, 16 marca 2007 r., http://www.polityka.pl/, s. 1.

Prezydencja niemiecka początkowo popierała, przynajmniej tak
tycznie, postulat Polski w sprawie irwocatio Dei, ale wskutek kategorycz
nego sprzeciwu Francji, a także wątpliwości innych państw, zmieniła 
w tej kwestii stanowisko. Dopiero wizyta kanclerz Merkel w dniach 
16-17 marca 2007 r. w Polsce, a zwłaszcza spotkanie z prezydentem Le
chem Kaczyńskim w Juracie, doprowadziły do uzyskania polskiego po
parcia dla deklaracji. Zgodnie z polskimi oczekiwaniami w deklaracji 
miało się znaleźć odniesienie do suwerenności państw członkowskich 
oraz zasady solidarności. L. Kaczyński zgodził się na rezygnację z invo- 
catio Dei oraz zaakceptował niemieckie stanowisko, zgodnie z którym 
deklaracja miała stanowić punkt wyjścia dla dalszego procedowania 
nad traktatem konstytucyjnym. Uzasadniając zmianę swojego poglądu 
w tej sprawie, prezydent podkreślał, że „Polska ma pewne zastrzeżenia 
do zapisów w deklaracji berlińskiej, ale gdybyśmy jej nie podpisali, by
libyśmy jedynym państwem, które tego nie zrobi”21. Niektórzy komen

http://www.polityka.pl/
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tatorzy wyrażali w związku z tym nawet opinię, że Polska dała w ten 
sposób „zielone światło dla deklaracji”22. L. Kaczyński nie chciał najwy
raźniej bezpośrednio przyczynić się do zablokowania idei opracowania 
deklaracji, ale z drugiej strony zmiana jego stanowiska nie oznaczała re
zygnacji przez stronę polską ze wszystkich zgłaszanych przez nią wcześ
niej zastrzeżeń.

22 Europäische Union. Polen gibt grünes Licht für die Berliner Erklärung, „Die Presse”, 
19. März 2007.

23 UE niezdolna do działania bez konstytucji, PAP, 25 marca 2007 r. Należy podkreś
lić, że część kontrowersji, m.in. wprowadzenie do deklaracji sformułowania na temat 
modelu społecznego Unii Europejskiej oraz strategii rozszerzeniowej Unii, została za
sadniczo rozstrzygnięta już podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 
2007 r. w Brukseli. Ustalono tam wtedy również, że dokument ten ma być krótki, mak
symalnie trzystronicowy, a także że powinien składać się z czterech części poświęconych 
kolejno: historii, wspólnym wartościom, wspólnym działaniom i przyszłości Unii Euro
pejskiej - por. Prezydent: Deklaracja berlińska będzie sukcesem, PAP, 9 marca 2007 r., s. 1.

Kompromisem zakończyły się także inne kontrowersje w sprawie 
treści deklaracji. I tak, rządowi luksemburskiemu, mimo pierwotnego 
sprzeciwu Wielkiej Brytanii, udało się wprowadzić do deklaracji sfor
mułowanie, oceniające powołanie do życia strefy euro jako jeden z suk
cesów integracji europejskiej. Pod naciskiem Wielkiej Brytanii i Czech 
delegacja francuska nieznacznie zmodyfikowała swój pierwotny postu
lat w sprawie włączenia do prezentowanego dokumentu passusu mó
wiącego o „europejskim modelu społecznym” Unii Europejskiej. Osta
tecznie Francja zadowoliła się formułą mówiącą o modelu społecznym 
łączącym „w sobie sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczną”. 
W sprawie strategii rozszerzeniowej osiągnięto kompromis, niewyklu- 
czający wprawdzie co do zasady możliwości przyjmowania do Unii Eu
ropejskiej nowych państw członkowskich, ale preferujący także rozwią
zania alternatywne wynikające z celów europejskiej polityki sąsiedztwa. 
Ostatnią poprawką wprowadzoną do deklaracji, tym razem na życzenie 
Hiszpanii, była zapowiedź wspólnej walki państw członkowskich Unii 
Europejskiej z nielegalną imigracją23.

Tymczasem Czechy nadal zgłaszały poważne zastrzeżenia zarówno 
wobec treści deklaracji, jak i sposobu prowadzenia konsultacji dyplo
matycznych przez prezydencję niemiecką. Jeszcze trzy dni przed pod
pisaniem deklaracji, 22 marca 2007 r„ rząd czeski niezwykle krytycznie 
oceniał fakt, że podany w niej został termin wyborów do Parlamentu 
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Europejskiego w 2009 r. jako data rozwiązania sporu wokół traktatu kon
stytucyjnego. W związku z tym czeski negocjator Jan Zahradil ostrzegał 
wręcz prezydencję, że „Niemcy przejmują całkowitą odpowiedzialność 
za tekst. Wyobrażaliśmy to sobie inaczej”24. Mimo to 24 marca 2007 r. 
prezydencja niemiecka zaakceptowała ostateczną wersję deklaracji.

24 Brak zgody w sprawie „deklaracji berlińskiej'', PAP, 22 marca 2007 r., s. 1.
25 T. G o o s m a n n, op. cit., s. 256-257.

W dniu następnym Angela Merkel, José Manuel Barosso i Hans-Gert 
Pottering uroczyście podpisali w Niemieckim Muzeum Historycznym 
w Berlinie Deklarację przyjętą z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania 
traktatów rzymskich. Deklaracja była niewątpliwie sukcesem dyploma
tycznym RFN. Został on jednak okupiony rezygnacją z planowanego 
wcześniej podpisania deklaracji przez szefów państw lub rządów. Przy
czyną była obawa delegacji niemieckiej, że takie rozwiązanie wymaga
łoby ścisłego konsultowania wszystkich szczegółów opracowywanego 
dokumentu z dwudziestoma sześcioma rządami, a to mogłoby zagrozić 
samej idei jego uchwalenia. W tej sytuacji podjęto decyzję, że deklaracja 
zostanie podpisana w obecności szefów państw lub rządów wszystkich 
krajów członkowskich Unii Europejskiej przez przewodniczącą Rady 
Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczą
cego Parlamentu Europejskiego25.

Deklaracja berlińska składa się ze wstępu i trzech rozdziałów. We 
wstępie wskazuje się na historyczne osiągnięcia procesu integracji eu
ropejskiej, którymi są w szczególności przezwyciężenie konfliktów 
i bolesnej historii, a także zjednoczenie Europy w pokoju i dobrobycie, 
do czego „przyczyniło się każde z państw członkowskich”. W rozdzia
le I potwierdzono podstawowe wartości Unii Europejskiej, takie jak: 
godność osoby ludzkiej, wolność, równość, demokracja i praworząd
ność, określone już w art. 1-2 traktatu konstytucyjnego. W nawiązaniu 
do metody wspólnotowej podkreśla się, że Unia Europejska opiera się 
na współistnieniu państw członkowskich i instytucji wspólnotowych. 
Z drugiej strony, zgodnie z zasadą ochrony tożsamości narodowej, na 
czym zależało zwłaszcza Polsce, wskazuje się, że Unia Europejska chro
ni „suwerenność jej członków i różnorodność ich tradycji”. Równe 
prawa państw i ich solidarne współdziałanie w ramach Unii pozwalają 
„w sprawiedliwy sposób godzić” ich zróżnicowane interesy narodowe. 
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W nawiązaniu do zasady pomocniczości stwierdza się, że Unia Euro
pejska staje się bogatsza „dzięki żywej różnorodności języków, kultur 
i regionów”. Rozdział II poświęcony jest najważniejszym wyzwaniom 
stojącym przed Unią Europejską. Już w drugim zdaniu tego rozdziału 
sygnatariusze konstatują, że Unia jest „odpowiedzią” na te wyzwania. 
W nawiązaniu do wspomnianego wyżej francusko-brytyjsko-czeskie- 
go kompromisu wskazują oni, że „europejski model społeczny łączy 
w sobie sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczną”. Zgodnie 
z oczekiwaniami Luksemburga podkreślają, iż dzięki wspólnemu ryn
kowi i walucie euro Unia Europejska winna sprostać wyzwaniom wyni
kającym z procesu globalizacji, albowiem może ona „kształtować coraz 
ściślejsze światowe współzależności gospodarcze i rosnącą konkurencję 
na rynkach międzynarodowych”. W dalszej części tego rozdziału sygna
tariusze deklarują wspólną walkę z terroryzmem, przestępczością zor
ganizowaną i nielegalną imigracją, działania na rzecz ochrony wolności 
i praw obywatelskich, przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania 
konfliktów na świecie, a także wspieranie wolności i rozwoju. W końcu 
zobowiązują się oni także do tego, aby „wspólnie wytyczać drogę w dzie
dzinie polityki energetycznej i ochrony klimatu”. W rozdziale III znaj
dują się zobowiązania odnoszące się do przyszłości Unii. Sygnatariusze 
zapewniają w nim, że „w przyszłości siłą Unii Europejskiej będzie jej 
otwartość oraz wola jej członków, by wspólnie umacniać jej wewnętrzny 
rozwój”, co może stanowić zapowiedź zmiany strategii rozszerzeniowej 
Unii zgodnie z oczekiwaniami niektórych państw, w szczególności Nie
miec, Francji i Holandii. Z drugiej strony, w nawiązaniu m.in. do zało
żeń europejskiej polityki sąsiedztwa, sygnatariusze stwierdzają, że Unia 
„nadal będzie wspierać poza swoimi granicami demokrację, stabilność 
i dobrobyt”. Jednocześnie zobowiązują się oni do stałego odnawiania 
„zgodnie z duchem czasu” politycznego kształtu Europy, w szczególno
ści jednak do tego, na czym najbardziej zależało prezydencji niemiec
kiej, „aby do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 
odnowić wspólny fundament Unii Europejskiej”26.

26 Deklaracja przyjęta z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzym
skich, Berlin, 25 marca 2007 r., http://europa.eu/, s. 1-3.

Opinie na temat tego ostatniego zobowiązania zawartego w dekla
racji berlińskiej były jednak podzielone. Podczas wspólnej konferencji 

http://europa.eu/


66 Rozdział II. Konferencja międzyrządowa w 2007 r.

prasowej Merkel, Barosso i Pótteringa, zorganizowanej na zakończenie 
jubileuszowych uroczystości w Berlinie, niemiecka kanclerz dawała jed
noznacznie do zrozumienia, że prezydencja niemiecka traktuje deklara
cję jako duży sukces także w tym sensie, iż dokument ten stanowi punkt 
wyjścia do ostatecznego rozstrzygnięcia losów reformy ustrojowej Unii 
Europejskiej. W ślad za tym Merkel zapowiedziała, że w czasie najbliż
szego posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2007 r. ustalony zosta
nie dokładny „rozkład jazdy” dla nowego traktatu, a następnie zwoła
na konferencja międzyrządowa27. Była to pierwsza tak bardzo wyraźna 
zapowiedź opracowania nowej umowy międzynarodowej w oparciu 
o „substancję” traktatu konstytucyjnego i poprzez konferencję między
rządową. Podobnie treść deklaracji berlińskiej interpretowali Pottering 
i Barosso. Ten pierwszy wyrażał nawet opinię, że w deklaracji wręcz za
powiedziano rozwiązanie kwestii traktatu konstytucyjnego do czerwca 
2009 r. Oznaczało to zatem, argumentował dalej Pottering, iż proces 
ratyfikacji nowego traktatu, który prawdopodobnie będzie miał inną 
nazwę, ale zarazem będzie zachowywał substancję traktatu konstytucyj
nego, zostanie zakończony do czerwca 2009 r.28

27 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident 
José Manuel Barroso und EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering am 25. März 
2007 in Berlin, http://www.bundesregierung.de, s. 1.

28 Ibidem, s. 2.
29 T. G o o s m a n n, op. cit., s. 257.

Jednak w tym samym czasie czeski prezydent Vaclav Klaus wskazy
wał, że deklaracja berlińska nie ma mocy prawnie wiążącej, a to ozna
cza, że także zobowiązanie o „odnowieniu wspólnego fundamentu Unii 
Europejskiej” ma jedynie znaczenie polityczne. Inni krytycy zwracali 
uwagę na fakt, że nawet polityczna moc wiążąca deklaracji jest poważ
nie wątpliwa z powodu metody konsultacji dyplomatycznych prowa
dzonych przez prezydencję niemiecką, a także braku publicznej debaty 
nad jej postanowieniami29. Ambiwalentnie oceniał natomiast deklarację 
polski prezydent L. Kaczyński. Podzielał on wprawdzie pogląd, że w wie
lu kwestiach Unia Europejska powinna „mówić wspólnie”, na przykład 
w walce z przestępczością zorganizowaną i zmianami klimatycznymi 
czy też w relacjach z „rodzącymi się potęgami światowymi”. Za niezwy
kle istotną część deklaracji uznawał także sformułowanie, że Unia stoi 
na straży suwerenności poszczególnych państw członkowskich. Jednak 

http://www.bundesregierung.de
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z drugiej strony, wyraźnie kwestionował te fragmenty deklaracji, które 
mówiły o zakończeniu procesu reformy ustrojowej Unii Europejskiej do 
czerwca 2009 r.:

W Deklaracji są też sformułowane cele odnośnie przyszłego Trak
tatu. Celowo nie używam tutaj sformułowania Traktat Konstytucyjny, 
bo jeszcze nie wiadomo jak on się będzie nazywał. Jest tam cel, który 
jedni interpretują tak jak my, w sposób w moim przekonaniu reali
styczny, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, 
będzie gotowy tekst Traktatu. Gotowy i zaakceptowany przez wszyst
kie państwa, ale jeszcze nie ratyfikowany. Natomiast są takie państwa, 
taki rozumiem jest cel Pani Kanclerz Merkel i prezydencji niemieckiej, 
żeby w czerwcu 2009 roku było już po ratyfikacji. Cel może piękny, ja 
tego nie kwestionuję, ale nie wydaje mi się wykonalny30.

30 Berlińskie obchody 50-lecia Traktatów Rzymskich, 25 marca 2007 r., http://www. 
prezydent.pl/, s. 1.

Wydaje się, że zawarte w deklaracji berlińskiej sformułowanie, mó
wiące o odnowieniu wspólnego fundamentu Unii Europejskiej do 
czerwca 2009 r., potwierdzało wolę zakończenia do tego czasu reformy 
ustrojowej Unii. Przełomowe znaczenie deklaracji berlińskiej polegało 
zatem na tym, że przesądziła ona o powrocie do intensywnych negocja
cji nad nowym traktatem rewizyjnym. Od momentu odrzucenia trak
tatu konstytucyjnego w referendach we Francji i w Holandii w 2005 r. 
był to bowiem pierwszy dokument zawierający tak wyraźne przesłanie 
polityczne skierowane do wszystkich państw członkowskich w sprawie 
podjęcia nowych działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu 
konstytucyjnego oraz zakończenia procesu reformy ustrojowej Unii.

2.2. BILATERALNE I MULTILATERALNE KONSULTACJE 
SZERPÓW

W czasie negocjacji nad deklaracją berlińską, najpóźniej jednak w marcu 
2007 r., rząd niemiecki zmienił swoje dotychczasowe stanowisko zarów
no wobec losów samego traktatu konstytucyjnego, jak i sposobu pro
wadzenia negocjacji z pozostałymi państwami członkowskimi. Odtąd 
celem pertraktacji prowadzonych na szczeblu szerpów miało być - i na 
tym polegała pierwsza zmiana - uzgodnienie kompromisu w sprawie 
zawarcia nowego traktatu rewizyjnego. W dużej mierze winien się on 
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jednak opierać na postanowieniach traktatu konstytucyjnego. Utrzyma
nie traktatu konstytucyjnego za wszelką cenę stawało się bowiem zupeł
nie nierealistyczne, zwłaszcza w obliczu propozycji prezydenta Francji 
Sarkozy ego z września 2006 r. w sprawie zawarcia minitraktatu. W ślad 
za tym w rokowaniach dyplomatycznych, poświęconych przezwycięże
niu kryzysu konstytucyjnego, rząd niemiecki zamierzał brać pod uwagę 
przede wszystkim stanowisko rządów Francji i Holandii, zakładając, że 
w tych dwóch państwach traktat konstytucyjny nie mógłby być w pier
wotnej postaci ponownie przedłożony do ratyfikacji. Na drugim miej
scu tej nieoficjalnej, ale jednak stosowanej przez niemiecki rząd, skali 
priorytetów winny się znaleźć te państwa członkowskie, które w ogóle 
nie ratyfikowały traktatu konstytucyjnego, ani też nie zamierzały tego 
uczynić w czasie trwania prezydencji niemieckiej. Dopiero na trzecim 
miejscu - i na tym polegała druga zmiana - plasowały się te państwa 
członkowskie, które traktat konstytucyjny już ratyfikowały31.

31 A. Maurer, Reflexionsphase und Regierungskonferenz 2007, s. 6-7; por. też 
R. Trzaskowski, Traktat konstytucyjny - status ąuo oraz możliwe scenariusze rozwo
ju sytuacji, s. 39-41; L. J e s i e ń, Stan debaty nad reformą instytucjonalną w wybranych 
państwach Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2007, nr 4, s. 118-119.

32 C. Herma twierdzi, że prezydencja niemiecka - co miało charakter bezpreceden
sowy - zrezygnowała nawet z pomocy Służb Prawnych Sekretariatu Generalnego Rady 
Unii Europejskiej. Jednak zaprzecza temu A. Maurer, argumentując, że Służby Prawne 
brały udział w końcowej fazie opracowywania mandatu konferencji międzyrządowej - 
por. C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa w sprawie Traktatu z Lizbony, „Biuletyn 
Analiz UKIE” 2008, nr 20, s. 6; A. Maurer, Die Verhandlungen zum Reformvertrag 
unter deutschem Vorsitz, s. 5.

Metodologia działań rządu niemieckiego zakładała prowadzenie po
ufnych konsultacji dwustronnych i rozmów wielostronnych z Szerpami, 
wyznaczonymi wcześniej do negocjacji nad deklaracją berlińską w celu 
wysondowania stanowiska poszczególnych państw członkowskich wo
bec reformy traktatowej. Aby zachować maksymalną poufność konsul
tacji, prezydencja niemiecka świadomie ograniczyła nie tylko wymianę 
poglądów pomiędzy poszczególnymi delegacjami, albowiem pierwsze 
posiedzenie plenarne szerpów odbyło się dopiero 15 maja 2007 r., ale 
także nie przedstawiła żadnego cząstkowego raportu z ich przebiegu32. 
Pierwsza (wstępna) faza konsultacji bilateralnych miała miejsce w lu
tym i marcu 2007 r. W ich wyniku prezydencja niemiecka opracowała 
nieformalny kwestionariusz, zawierający dwanaście, najważniejszych jej 
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zdaniem, propozycji zmian w traktacie konstytucyjnym wraz z opinia
mi państw członkowskich, które w tych sprawach zajęły wyraźne stano
wisko. Na początku kwietnia 2007 r. kwestionariusz ten został przesłany 
rządom państw członkowskich. Równocześnie prezydencja zwróciła się 
do nich z prośbą o ewentualne przekazanie innych propozycji, od któ
rych uzależniały one swoje poparcie dla przyszłego traktatu31 * 33.

31 L. J e s i e ń, Stan debaty nad reformą instytucjonalną w wybranych państwach
Unii Europejskiej, s. 144-145 (kwestionariusz negocjatorów prezydencji niemieckiej);
C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 4-6.

Pierwsza z propozycji zawartych w kwestionariuszu dotyczyła po
wrotu do klasycznej metody rewizji traktatów, przy jednoczesnym 
nadaniu Unii Europejskiej jednolitej osobowości prawnej. Oznaczałoby 
to rezygnację z uchylenia TUE i TWE, co przewidywał przecież trak
tat konstytucyjny. W tej sprawie Francja opowiedziała się za skonsoli
dowanym minitraktatem, rewidującym obowiązujące traktaty, Wielka 
Brytania postulowała jedynie techniczne zmiany w tychże traktatach, 
zaś Czechy i Holandia domagały się unikania jakichkolwiek analogii do 
konstytucji. Propozycja druga zakładała utrzymanie Części I traktatu 
konstytucyjnego, zawierającej najważniejsze postanowienia instytucjo
nalne, cele, wartości i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Za ta
kim rozwiązaniem opowiadały się przede wszystkim Francja i Włochy. 
Trzecia i czwarta propozycja dotyczyły „dekonstytucjonalizacji” trakta
tu konstytucyjnego, czyli rezygnacji z jego tytułu, nazwy minister spraw 
zagranicznych Unii, nowych nazw aktów prawnych (ustawy europejskie 
i europejskie ustawy ramowe), a także symboli Unii, takich jak: flaga, 
hymn, dewiza, waluta i Dzień Europy. Oczekiwały tego przede wszyst
kim Holandia, Wielka Brytania, Czechy i Polska, przy czym rezygna
cji z symboli Unii domagały się prawie wszystkie państwa członkow
skie, z wyjątkiem Belgii i Luksemburga. Propozycja piąta przewidywała 
rezygnację z artykułów mówiących o pierwszeństwie prawa unijnego 
nad krajowym. Zależało na tym Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechom 
i Polsce, a także niektórym niemieckim środowiskom politycznym. 
Z kolei Wielka Brytania, wspierana przez Polskę - i była to szósta pro
pozycja - opowiadała się za zastąpieniem Części II traktatu konstytucyj
nego (Karty Praw Podstawowych) specjalnym przepisem odsyłającym, 
wskazującym na jej istnienie i nadającym jej moc prawnie wiążącą. Pro
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pozycja siódma dotyczyła utrzymania zawartego w traktacie konstytu
cyjnym instytucjonalnego pakietu reform. Takie rozwiązanie popierała 
większość państw członkowskich, w tym przede wszystkim „przyjaciele 
traktatu konstytucyjnego”, a także Dania, Szwecja, Portugalia i Irlandia. 
Zdeklarowanym jego przeciwnikiem była natomiast Polska, wspierana 
przez Czechy. Ósma propozycja zawierała pytanie dotyczące zacho
wania innych zmian ustrojowych przewidywanych w traktacie kon
stytucyjnym. Zainspirowało to później Holandię i Wielką Brytanię do 
wystąpienia z postulatem wzmocnienia pozycji parlamentów narodo
wych w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej. Dziewiąta propozy
cja przewidywała wprowadzenie do przyszłego traktatu nowych prze
pisów dotyczących polityki energetycznej, klimatu i nielegalnej imigra 
cji. Pomysłodawcami tej zmiany były: Wielka Brytania, Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia, Węgry, Niemcy, Austria i Holandia. Za nadaniem statu
su traktatowego kryteriom kopenhaskim lub wprowadzeniem do trak
tatu specjalnego przepisu odsyłającego w tej sprawie - i była to dziesią
ta propozycja - opowiedziały się Francja i Holandia, wspierane przez 
Austrię i Niemcy, a także frakcję Europejskiej Partii Ludowej (Chrześ
cijańskiej Demokracji) i Demokratów Europejskich w Parlamencie 
Europejskim. Propozycja jedenasta zakładała wzmocnienie wymiaru 
społecznego Unii Europejskiej w przyszłym traktacie. Zależało na tym 
przede wszystkim Francji, RFN i Belgii, wspieranym przez frakcję Par
tii Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim. Dwunasta 
propozycja dotyczyła możliwości przyznania niektórym państwom 
członkowskim regulacji opt-out lub/i specjalnych reguł wzmocnionej 
współpracy w dziedzinach, w których przewidywane było umocnienie 
uprawnień instytucji Unii Europejskiej. Za regulacjami opt-out opowia
dały się Wielka Brytania i Polska, zaś za wzmocnioną współpracą Bel
gia, Luksemburg, Włochy i Niemcy34.

34 L. J e s i e ń, Stan debaty nad reformą instytucjonalną w wybranych państwach 
Unii Europejskiej, s. 144-145 (kwestionariusz negocjatorów prezydencji niemieckiej); 
Stan debaty nad reformą instytucjonalną w państwach Unii Europejskiej (aktualizacja - 
lipiec 2007), s. 46-47 (kwestionariusz negocjatorów prezydencji niemieckiej).

Ten nieformalny kwestionariusz wskazywał wyraźnie na zakres 
wyłaniających się zmian, proponowanych przez poszczególne państwa 
członkowskie, oraz potwierdzał, że prezydencja niemiecka nie tylko 
uznawała traktat konstytucyjny za punkt wyjścia, ale także za podsta
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wę reformy ustrojowej Unii Europejskiej, przewidywanej w nowym 
traktacie rewizyjnym. Zmiany w traktacie konstytucyjnym miały być - 
jej zdaniem - ograniczone do niezbędnego minimum, ale winny one 
również pozwolić na osiągnięcie kompromisu i zapewnienie ratyfikacji 
przyszłego traktatu przez wszystkie państwa członkowskie. Wspomnia
ny kwestionariusz stanowił podstawę drugiej fazy poufnych konsultacji 
bilateralnych prezydencji niemieckiej z Szerpami, która miała miejsce 
w dniach 23 kwietnia - 4 maja 2007 r. Ich efektem była wstępna zgo
da niemal wszystkich państw członkowskich na wspomniane propo
zycje. Najbardziej kontrowersyjne sprawy zidentyfikowane w tej fazie 
konsultacji były potem przedmiotem negocjacji prowadzonych przez 
najwyższych przedstawicieli prezydencji niemieckiej z ich partnerami 
z poszczególnych państw członkowskich35. Ponadto w ścisłym poro
zumieniu z prezydencją niemiecką prezydent Francji Sarkozy, a także 
premierzy: Hiszpanii - Zapatero, Luksemburga - Jean-Claude Juncker, 
i Włoch - Silvio Berlusconi prowadzili rozmowy sondażowe z przywód
cami Wielkiej Brytanii, Polski i Czech36.

’5 C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 7.
36 A. Maurer, Die Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschem Vorsitz, 

s. 4.

15 maja 2007 r. w Berlinie odbyło się pierwsze plenarne posiedze
nie szerpów, co oznaczało, że konsultacje prowadzone na tym szczeblu 
weszły w fazę wielostronnych rozmów. 6 czerwca tegoż roku Szerpowie 
przedłożyli prezydencji niemieckiej wstępny raport na temat wyników 
konsultacji dwustronnych i wielostronnych, zawierający ważne infor
macje dotyczące możliwości osiągnięcia kompromisu w najbardziej 
kontrowersyjnych sprawach. Lista dwunastu propozycji z początku 
kwietnia 2007 r. została zredukowana do trzech otwartych jeszcze kwe
stii spornych. Były to: symbole Unii, pierwszeństwo prawa unijnego wo
bec prawa krajowego, a także charakter prawny Karty Praw Podstawo
wych. Ponadto wyjaśnienia wymagały cztery nowe postulaty zgłoszone 
w czasie konsultacji przez niektóre państwa członkowskie. I tak, Wielka 
Brytania zaproponowała wprowadzenie przepisów jednoznacznie pod
kreślających specyfikę wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Cze
chy domagały się doprecyzowania podziału kompetencji między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi. Holandia zażądała wzmoc
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nienia roli parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii 
Europejskiej. Natomiast Polska oczekiwała zmiany definicji większości 
kwalifikowanej w procedurze podejmowania decyzji w Radzie Unii Eu
ropejskiej i Radzie Europejskiej37.

37 Ibidem, s. 5.
38 IGC 2007. Report from the Presidency to the Council/European Council. Pursuing 

the treaty reform process, Brussels, 14 June 2007, 10659/07, Polgen 67, s. 2-4.

14 czerwca 2007 r. na podstawie wstępnego raportu szerpów pre- 
zydencja niemiecka przedstawiła własny raport końcowy. Był to jedyny 
oficjalny raport prezydencji na temat wyników przeprowadzonych przez 
nią dwustronnych i wielostronnych konsultacji. Raport stwierdzał, że 
po dwóch latach niepewności, wynikającej z kryzysu konstytucyjnego, 
należy podjąć ostateczne decyzje co do reformy traktatowej, ponieważ 
dalsza zwłoka w tej sprawie zagrozi zdolności Unii Europejskiej do dzia
łania. Prezydencja zaznaczyła również, że w państwach członkowskich 
istnieje duże zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności, wzmoc
nienie demokratycznych zasad funkcjonowania oraz poprawę spójno
ści działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Jednocześnie powołała się 
ona na zawarte w deklaracji berlińskiej, rzekomo jednomyślne, stano
wisko państw członkowskich w sprawie konieczności wejścia w życie 
nowej umowy międzynarodowej przed wyborami do Parlamentu Eu
ropejskiego w czerwcu 2009 r. Prezydencja wskazała także na wstępną 
zgodę wszystkich państw członkowskich w czterech sprawach: powrót 
do tradycyjnej metody rewizji traktatów, jako drogi prowadzącej do 
podpisania nowej umowy międzynarodowej podczas obrad konferencji 
międzyrządowej; proces „dekonstytucjonalizacji” traktatu konstytucyj
nego; utrzymanie pakietu reform instytucjonalnych, a także wprowa
dzenie do nowego traktatu przepisów, które nie znalazły się w traktacie 
konstytucyjnym, a dotyczyłyby bezpieczeństwa energetycznego, prze
ciwdziałania zmianom klimatycznym i nadania statusu traktatowego 
kryteriom kopenhaskim. Przepisy te nie mogłyby jednak prowadzić 
do rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej w wymienionych dzie
dzinach38. Jednocześnie prezydencja wyraziła opinię, że kilka spraw, 
w tym także wspomniane wyżej propozycje zgłoszone w czasie konsulta
cji przez państwa członkowskie, będzie wymagało dalszej dyskusji. Były 
to: symbole Unii, pierwszeństwo prawa unijnego wobec prawa krajo
wego, charakter prawny Karty Praw Podstawowych, specyfika wspólnej 
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polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, doprecyzowanie podziału kom
petencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, wzmocnienie 
roli parlamentów narodowych w Unii, a także zakres zmian terminolo
gicznych39.

” Ibidem, s. 5.
“ Ibidem.

W zaleceniach prezydencja zaapelowała do Rady Europejskiej, aby 
ta podczas posiedzenia w czerwcu 2007 r. podjęła decyzję w sprawie 
szybkiego zwołania konferencji międzyrządowej. Wymagałoby to jed
nak przyjęcia przez Radę Europejską w czasie tego samego posiedze
nia precyzyjnego i kompleksowego mandatu dla konferencji. Dzięki 
temu negocjacje w sprawie podpisania nowego traktatu mogłyby zostać 
zakończone do końca 2007 r. Prezydencja zaproponowała powrót do 
klasycznej metody rewizji traktatów. W ślad za tym konferencja mię
dzyrządowa miałaby opracować traktat reformujący Unię Europejską, 
zmieniający, a nie uchylający obowiązujące dotąd traktaty. Traktat 
o Unii Europejskiej zachowałby swoją dotychczasową nazwę, zaś traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską stałby się traktatem o funkcjono
waniu Unii Europejskiej. Oba traktaty miałyby taką samą moc prawną 
i stanowiłyby podstawę Unii Europejskiej, zaś sama Unia uzyskałaby po 
raz pierwszy osobowość prawną40.

Jeszcze w tym samym dniu, 14 czerwca 2007 r„ raport końcowy 
prezydencji wraz z notą dyplomatyczną, zawierającą nowy, tym razem 
oficjalny kwestionariusz pytań, skierowany został do wszystkich państw 
członkowskich. W nocie dyplomatycznej ministrowie spraw zagranicz
nych państw członkowskich zostali wezwani do przedstawienia w ciągu 
trzech dni, w czasie posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Stosun
ków Zewnętrznych w dniach 17-18 czerwca tegoż roku, odpowiedzi na 
pięć pytań. Prezydencja zapytywała w niej, czy państwa członkowskie 
godzą się na: powrót do tradycyjnej metody rewizji traktatów; nada
nie Unii Europejskiej osobowości prawnej; zniesienie struktury filaro
wej Unii, ale przy jednoczesnym utrzymaniu specyfiki wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii; zachowanie pełnego tekstu Karty 
Praw Podstawowych w nowym traktacie lub też wyłączenie go z tego 
traktatu i nadanie Karcie charakteru prawnie wiążącego przez wprowa
dzenie do niego specjalnego przepisu odsyłającego; ustanowienie zmian 
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terminologicznych, w szczególności rezygnację z nazwy „konstytucja” 
oraz nadanie statusu traktatowego symbolom Unii i zasadzie pierw
szeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego41. Wszelako kwestio
nariusz nie zawierał wielu istotnych, nierozstrzygniętych jeszcze kwestii 
spornych, takich jak: doprecyzowanie podziału kompetencji między 
Unią Europejską a państwami członkowskimi, definicja większości 
kwalifikowanej w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej, rola 
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, polityka energetyczna, 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i nadanie statusu traktatowe
go kryteriom kopenhaskim.

41 Note from the Presidency to the Council. Pursuing the treaty reform process, Brus
sels, 14 June 2007, 10837/07, Polgen 69, s. 1-2.

42 Szerzej na ten temat por. A. K r e m e r, op. cit., s. 25-26; C. H e r m a, Konferencja 
Międzyrządowa, s. 8-9.

Dyskusja nad pytaniami zawartymi w kwestionariuszu miała mieć 
miejsce w czasie posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków 
Zewnętrznych na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w dniach 
17-18 czerwca 2007 r. w Luksemburgu. Faktycznie jednak spotkanie 
ograniczyło się jedynie do wyrażenia przez poszczególne delegacje 
zgody lub sprzeciwu wobec propozycji prezydencji niemieckiej i od
roczenia sprawy wypracowania kompromisu do posiedzenia Rady 
Europejskiej zaplanowanego na 21-22 czerwca 2007 r. w Brukseli. Pre- 
zydencja niemiecka dawała zatem jasno do zrozumienia, że zamierza 
w maksymalny sposób zawęzić zakres dyskusji w ostatniej fazie rokowań. 
Z drugiej strony jednak, przebieg posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych 
i Stosunków Zewnętrznych, w szczególności atmosfera obrad i licz
ba zgłaszanych uwag, wskazywały wyraźnie, że osiągnięcie konsensu 
w Brukseli przez szefów państw lub rządów nie będzie ani sprawą łatwą, 
ani oczywistą42.

W oparciu o raport końcowy prezydencji niemieccy Szerpowie 
przygotowali pierwszą wersję mandatu dla konferencji międzyrządo
wej. Wielostronne konsultacje na temat raportu i projektu mandatu 
były kontynuowane 19 czerwca 2007 r. podczas drugiego posiedzenia 
plenarnego Szerpów. Najbardziej interesująca polską delegację kwestia, 
a mianowicie modyfikacja definicji większości kwalifikowanej w Radzie 
Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej, znalazła się w przypisie wraz 
z adnotacją, że domagały się tego jedynie dwa państwa członkowskie, 
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bez podania informacji, o które państwa chodzi43. Po poprawkach wnie
sionych przez Służby Prawne Sekretariatu Generalnego Rady Unii Eu
ropejskiej druga wersja mandatu była omawiana w czasie trzeciego ple
narnego posiedzenia szerpów 22 czerwca 2007 r.44 W tej drugiej wersji 
mandatu znalazły się poprawki zgłoszone przez poszczególne państwa 
członkowskie bezpośrednio przed posiedzeniem, a także w czasie obrad 
Rady Europejskiej w Brukseli.

43 C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 6-7; A. K r e m e r, op. cit., s. 25.
44 A. Maurer, Die Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschem Vorsitz, 

s. 5.

2.3. MANDAT KONFERENCJI MIĘDZYRZĄDOWEJ

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, zaplanowane pierwotnie na 
21 i 22 czerwca 2007 r., przeciągnęło się do godzin porannych 23 czerw
ca tegoż roku. Nie było ono wprawdzie najdłuższe, ale niewątpliwie na
leżało do najbardziej dramatycznych w historii Wspólnot Europejskich 
i Unii Europejskiej. Przedmiotem negocjacji były zarówno sprawy, któ
re prezydencja niemiecka uznała już w swoim raporcie jako wstępnie 
uzgodnione, jak też kwestie, które traktowała jako wymagające dalszej 
dyskusji. Ponadto podczas posiedzenia Rady Europejskiej delegacje 
wielu państw członkowskich zgłaszały nowe propozycje zmian w pro
jekcie mandatu, przy czym najwięcej zastrzeżeń wobec niego wyrażały 
rządy Wielkiej Brytanii, Polski, Czech i Holandii.

Delegacja brytyjska domagała się przede wszystkim niewłączania 
Karty Praw Podstawowych do nowego traktatu, ale jednocześnie po
stulowała ustanowienie w nim specjalnego przepisu odsyłającego, który 
nadawałby jej moc prawnie wiążącą. Wielka Brytania opowiadała się 
również za ograniczeniem zakresu stosowania procedury podejmo
wania decyzji większością kwalifikowaną we wspólnej polityce zagra
nicznej i bezpieczeństwa oraz w politykach należących do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, osłabieniem kompetencji 
i rezygnacją z samej nazwy ministra spraw zagranicznych Unii, a także 
rozciągnięciem na współpracę sądową w sprawach karnych i współpra
cę policyjną oraz akty stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen regu
lacji opt-out uzyskanych przez Wielką Brytanię i Irlandię w przestrzeni 
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wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z protokołem nr 4 
załączonym do TUE i TWE na mocy traktatu amsterdamskiego45.

,s Ponadto delegacja brytyjska sprzeciwiała się rozszerzaniu kompetencji Unii Eu
ropejskiej w polityce podatkowej oraz domagała się utrzymania brytyjskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego. W ten sposób rząd brytyjski powrócił do swoich sztanda
rowych postulatów, prezentowanych już podczas konferencji międzyrządowej w latach 
2003-2004, nazywanych także czterema „czerwonymi liniami” Blaira, mającymi chronić 
suwerenne prawa Wielkiej Brytanii we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityce podatkowej i syste
mie zabezpieczenia społecznego - por. Blair i Sarkozy chcą traktatu uproszczonego, PAP, 
20 czerwca 2007 r., s. 1; Blair zadowolony z propozycji, PAP, 23 czerwca 2007 r., s. 1.

Przedstawiciele Polski proponowali pięć zasadniczych zmian w pro
jekcie mandatu. Były to: po pierwsze, modyfikacja definicji większości 
kwalifikowanej w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej; po 
drugie, doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału kompetencji 
między Unią a państwami członkowskimi, postanowień o bezpieczeń
stwie narodowym w sposób wyraźnie stwierdzający, że należy ono do 
wyłącznych kompetencji państw, a także przepisów o osobowości praw
nej przyszłej Unii Europejskiej; po trzecie, rezygnacja z nadania statusu 
traktatowego zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa kra
jowego; po czwarte, niewłączanie Karty Praw Podstawowych do nowego 
traktatu; po piąte, wprowadzenie zasady solidarności w polityce ener
getycznej i bardziej precyzyjne określenie zasad bezpieczeństwa energe
tycznego. Jeśli chodzi o definicję większości kwalifikowanej, to rząd pol
ski proponował modyfikację przewidywanej w traktacie konstytucyj
nym tzw. podwójnej większości (co najmniej 55% głosów państw, które 
stanowią co najmniej piętnaście państw, reprezentujących co najmniej 
65% liczby ludności Unii). Modyfikacja ta miałaby polegać na obniżeniu 
z 65% do 62% progu liczby ludności, podniesieniu z czterech do pięciu 
lub sześciu progu liczby państw członkowskich niezbędnych do utwo
rzenia mniejszości blokującej, przy równoczesnym utrzymaniu progu 
55% głosów wszystkich państw, koniecznych do stworzenia większości 
kwalifikowanej. Rząd polski, który najwięcej tracił na rezygnacji przez 
Unię Europejską z nicejskich zasad głosowania, argumentował, że zgod
nie z teorią głosowania równy wpływ obywateli Unii na wynik głoso
wania w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej byłby możliwy, 
gdyby znaczenie danego państwa w głosowaniu było w przybliżeniu pro
porcjonalne do pierwiastka z liczby jego ludności, a nie do samej liczby 



2. Prezydencja niemiecka 77

jego ludności. Warto zauważyć, że system równego wpływu (pierwiast
ka kwadratowego) nawiązywał do zasady degresywnej proporcjonalno
ści, obowiązującej przy obliczaniu podziału mandatów w Parlamencie 
Europejskim. Natomiast sam próg 62% liczby ludności był stosowany 
w Radzie Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji większością 
kwalifikowaną zgodnie z zasadami nicejskimi. Intencją polskiego rządu 
było zatem, aby mniejszość blokująca obejmowała 38% ludności Unii 
i aby ją tworzyło co najmniej pięć lub sześć państw członkowskich. 
W ślad za tym średni udział jednego z blokujących państw wynosiłby 
7,6% ludności Unii, co byłoby zbliżone do udziału mieszkańców Polski 
w ogólnej liczbie ludności Unii, wynoszącego 7,7%46.

* A. K r e m e r, op. cit., s. 28-29.
47 Jeszcze dalej szły dezyderaty delegacji rumuńskiej, która domagała się, aby Par

lament Europejski obowiązkowo konsultował swoje decyzje z parlamentami narodo
wymi - por. Stan debaty nad reformą instytucjonalną w państwach Unii Europejskiej 
(aktualizacja - lipiec 2007), s. 34.

Strona polska, podobnie jak prezydencja niemiecka, wspierała rów
nież sztandarowy postulat Czech w sprawie doprecyzowania przepisów 
dotyczących kategorii kompetencji dzielonych między Unią Europej
ską a państwami członkowskimi. W tej sprawie rząd czeski postulo
wał nawet ustanowienie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie 
z powrotem kompetencji państwom członkowskim przez Unię. Wiel
ka Brytania, Polska, Czechy i Rumunia poparły także główny postulat 
holenderski, dotyczący wzmocnienia roli parlamentów narodowych 
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej. W tej kwestii delegacja ho
lenderska domagała się nawet wprowadzenia do mandatu przepisów 
umożliwiających blokowanie projektów aktów prawnych Komisji Eu
ropejskiej bezpośrednio przez parlamenty narodowe, jeżeli uznałyby 
one, że takie projekty naruszają zasadę pomocniczości (procedura tzw. 
czerwonej kartki)47. Także w innych sprawach wiele delegacji wzajem
nie wspierało swoje propozycje lub wręcz zgłaszało niemal identyczne 
postulaty. Zbieżność poglądów charakteryzowała w szczególności sta
nowiska Polski i Wielkiej Brytanii w sprawie doprecyzowania przepi
sów dotyczących bezpieczeństwa narodowego; opinie Polski i Litwy 
w kwestii wprowadzenia zasady solidarności w polityce energetycznej 
i określenia zasad bezpieczeństwa energetycznego; oczekiwania Wiel
kiej Brytanii, Polski, Francji i Holandii w sprawie niewłączania Karty 
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Praw Podstawowych do nowego traktatu; dezyderaty Polski, Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Czech w odniesieniu do rezygnacji z nadania statu
su traktatowego zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego wobec krajo
wego; propozycje Holandii i Niemiec w sprawie częściowego wyłączenia 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym spod działania 
wspólnotowych regulacji w dziedzinie konkurencji; dążenia Francji, 
wspieranej przez Niemcy, w sprawie wykreślenia z katalogu celów Unii 
przepisu o wolnej i niezakłóconej konkurencji; postulaty Polski i więk
szości państw członkowskich w kwestii doprecyzowania przepisów do
tyczących osobowości prawnej Unii Europejskiej, tzn. wyjaśnienia, czy 
przyszła Unia Europejska otrzyma osobowość prawną w chwili wejścia 
w życie nowego traktatu, czy też przejmie osobowość prawną Wspólno
ty Europejskiej48.

48 A. K r e m e r, op. cit., s. 28-29; Stan debaty nad reformą instytucjonalną w pań
stwach Unii Europejskiej (aktualizacja - lipiec 2007), s. 15-16, 28-29, 41-42.

49 Stan debaty nad reformą instytucjonalną w państwach Unii Europejskiej (aktuali
zacja - lipiec 2007), s. 11, 22-23, 25, 40.

Z drugiej strony jednak, nie brakowało w czasie dyskusji podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej głosów sprzeciwiających się wielu wspo
mnianym postulatom. Szczególną aktywność okazywała w tej sprawie 
Belgia, której udało się nawet zbudować doraźną koalicję z udziałem 
Włoch, Luksemburga, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Węgier. Delegacje 
tych państw oprotestowały m.in. propozycję ustanowienia procedury 
tzw. czerwonej kartki, zamysł rezygnacji z nadania statusu traktatowe
go zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego, 
a także uzgodnione już wcześniej modyfikacje we wspólnej polityce za
granicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ponadto rząd belgijski 
domagał się zmiany wysokości progu dla państw członkowskich pra
gnących nawiązać wzmocnioną współpracę z 1/3 ogólnej liczby krajów, 
przewidywanej w traktacie konstytucyjnym, do dziewięciu państw49.

W wyniku niezwykle intensywnych, a niekiedy także dramatycz
nych negocjacji uczestnikom posiedzenia Rady Europejskiej udało 
się ostatecznie osiągnąć kompromis w zdecydowanej większości kwe
stii spornych. Zasadniczo jedynie delegacje trzech państw - Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Polski - nie przeforsowały wszystkich swoich po
stulatów. I tak, nie powiodły się starania delegacji brytyjskiej w spra
wie ograniczenia zakresu stosowania procedury podejmowania decyzji 
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większością kwalifikowaną we wspólnej polityce zagranicznej i bezpie
czeństwa oraz w politykach należących do przestrzeni wolności, bez
pieczeństwa i sprawiedliwości, a także osłabienia kompetencji ministra 
spraw zagranicznych Unii. W tej ostatniej kwestii osiągnięto jednak 
kompromis polegający na zmianie nazwy ministra spraw zagranicznych 
Unii na nazwę: wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa. Ponadto Wielka Brytania uzyskała zapewnienie o moż
liwości dołączenia do przyszłego traktatu specjalnego protokołu, unie
możliwiającego obywatelom tego państwa dochodzenie przed sądami 
brytyjskimi niektórych praw wynikających z Karty Praw Podstawo
wych. W ślad za tym również Polska i Irlandia zastrzegły sobie w man
dacie negocjacyjnym możliwość dołączenia do tego protokołu, nazywa
nego odtąd protokołem brytyjskim. Ponadto delegacji brytyjskiej udało 
się przeforsować postulat w sprawie rozciągnięcia regulacji opt-out 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na współ
pracę sądową w sprawach karnych i współpracę policyjną oraz na akty 
stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen50. Delegacja holenderska nie 
zdołała przekonać uczestników posiedzenia do ustanowienia procedury 
tzw. czerwonej kartki. Wszelako spór na ten temat zakończył się ugodą, 
polegającą na tym, że do protokołu w sprawie przestrzegania zasad po
mocniczości i proporcjonalności, załączonego do przyszłego traktatu, 
miała być wprowadzona nieco mniej radykalna procedura tzw. poma
rańczowej kartki (por. rozdział III, podrozdział 7.2). Także delegacja 
polska nie zdołała przeforsować swojego sztandarowego dezyderatu 
w sprawie modyfikacji definicji większości kwalifikowanej w Radzie 
Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej, ale i w tej sprawie osiągnięto 
kompromisowe rozwiązanie.

50 Ibidem, s. 23.

Jednak dyskusja na temat tej ostatniej kwestii doprowadziła do 
ostrego sporu pomiędzy uczestnikami posiedzenia. Pozycję polskiej 
delegacji znacząco osłabiał fakt, że niemal wszystkie rządy od same
go początku sprzeciwiały się proponowanemu przez nią rozwiązaniu. 
Ponadto na uczestnikach posiedzenia bardzo złe wrażenie zrobiła nie
zwykle niefortunna wypowiedź premiera Jarosława Kaczyńskiego na 
krótko przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Powołał się on wówczas 
na straty wojenne Polski poniesione w czasie drugiej wojny światowej 
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i potraktował je jako argument w staraniach o utrzymanie nicejskich za
sad głosowania51. W takiej atmosferze prezydent L. Kaczyński próbował 
początkowo bronić polskiej propozycji w sprawie pierwiastka kwadra
towego, lecz okazało się to nieskuteczne. Polska inicjatywa byłaby być 
może do przyjęcia, ale napotkała ona zdecydowany sprzeciw Niemiec, 
zyskujących najwięcej na podwójnej większości, a także brak zaintere
sowania ze strony średnich i małych państw członkowskich, którym 
nic lub jedynie niewiele ona dawała (np. Holandia). Ponadto była ona 
zbyt późno zgłoszona, aby rząd polski mógł skutecznie utworzyć do
raźną koalicję państw członkowskich w celu jej przeforsowania. Jedy
nie przedstawiciele rządu czeskiego udzielili Polsce cichego poparcia, 
ale pod warunkiem, że sprawa ta nie doprowadziłaby do zablokowania 
całych negocjacji.

sl J. Kaczyński stwierdził wówczas, że gdyby „Polska nie przeżyła lat 1939-1945, 
byłaby dzisiaj, jeśli odwołać się do kryterium demograficznego, państwem 66-miliono- 
wym” - por. Słowa J. Kaczyńskiego na temat strat wojennych odbiły się echem na szczycie 
UE, PAP, 22 czerwca 2007 r., s. 1.

52 H. B a c i a, M. S t a b e n o w, Europäischer Rat. Schwierige Verhandlungen in 
Brüssel, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 23. Juni 2007; W. S c h m i e s e, EU-Gipfel. 
Merkels Mitternachtsmarathon, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 23. Juni 2007.

53 Brukselski dreszczowiec, „Dziennik”, 23 czerwca 2007 r.; Drugi dzień szczytu Unii 
Europejskiej w Brukseli godzina po godzinie, „Gazeta Wyborcza", 23 czerwca 2007 r.; 
A. Wi d zy k, R. Wo ś, Wojna na szczycie. 10 lat korzystnego systemu głosowania, „Dzien
nik”, 23 czerwca 2007 r.

W tej sytuacji już w nocy z 21 na 22 czerwca 2007 r. L. Kaczyński 
w rozmowie z niemiecką kanclerz Merkel zasugerował, aby w zamian za 
ewentualną rezygnację Polski z propozycji pierwiastka kwadratowego 
utrzymać nicejskie zasady głosowania aż do 2020 r.52 Wszelako także 
i tej propozycji sprzeciwiła się kanclerz Merkel, domagając się skróce
nia tego okresu do 2014 r. Rozmowy na ten temat pomiędzy Merkel 
a L. Kaczyńskim, prowadzone w drugim dniu obrad, bardzo długo nie 
przynosiły jednak rezultatu. Wtedy premier J. Kaczyński w wywiadzie 
telewizyjnym dla TVP w Warszawie zagroził, że w razie niespełnienia 
nowej polskiej propozycji jego rząd użyje weta i szczyt zakończy się 
fiaskiem53. Pokerowe otwarcie J. Kaczyńskiego okazało się jednak zu
pełnie nieskuteczne. Prezydencja niemiecka, działając w porozumieniu 
z kilkoma innymi delegacjami, ostrzegła polską delegację, iż zapropo
nuje ona Radzie Europejskiej przyjęcie mandatu dla konferencji mię
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dzyrządowej przy odrębnym stanowisku Polski, zaś samo zwołanie kon
ferencji tak czy inaczej nastąpi w trybie zwykłej większości głosów54. 
Takie rozwiązanie byłoby wprawdzie zgodnie z przepisami traktatów, 
ale jednocześnie byłby to drugi taki przypadek w historii Wspólnot Eu
ropejskich i Unii Europejskiej od 1985 r., kiedy to konferencja między
rządowa została zwołana przy odrębnym stanowisku jednego z państw 
członkowskich55.

54 Warto również zauważyć, że art. 48 TUE nie precyzował trybu podejmowania 
decyzji przez Radę Unii Europejskiej w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej. 
Wobec tego, zgodnie z art. 205 ust. 1 TWE, Rada Unii Europejskiej stanowić miała 
w tej sprawie większością głosów swoich członków. Dopiero po tej decyzji Rady Unii 
Europejskiej prezydencja mogła zwołać konferencję międzyrządową (art. 48 TUE oraz 
art. 205 ust. 1 TWE w wersji traktatu nicejskiego).

55 W 1985 r. Rada Ministrów Wspólnot Europejskich, wbrew stanowisku Wielkiej 
Brytanii, podjęła decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej, poświęconej opraco
waniu Jednolitego Aktu Europejskiego - por. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny, 
s. 172-173.

56 C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 12; Stan debaty nad reformą instytu
cjonalną w państwach Unii Europejskiej (aktualizacja - lipiec 2007), s. 24; UE. Niemiecka 
taktyka izolacji Polski budzi krytykę na szczycie, PAP, 22 czerwca 2007 r.; Czesi popierają 
Polskę, PAP, 22 czerwca 2007 r.

Tym razem jednak kategoryczne stanowisko kanclerz Merkel na
potkało krytykę ze strony kilku państw, w tym głównie Czech i Litwy. 
Przedstawiciel delegacji czeskiej zadeklarował nawet wsparcie pol
skiego sprzeciwu wobec przyjęcia mandatu w przedstawionej wersji56. 
W tej sytuacji kolejnej próby osiągnięcia kompromisu podjęli się fran
cuski prezydent Sarkozy i brytyjski premier Blair, usiłując w rozmowie 
telefonicznej przekonać premiera J. Kaczyńskiego do przyjęcia niemiec
kiej propozycji. Wkrótce potem ofertę ostatniej szansy zgłosili także 
premier Luksemburga Juncker i kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer, 
proponując, aby procedura podejmowania decyzji podwójną więk
szością zaczęła obowiązywać już w 2014 r. Jednak do 2017 r. trwałby 
okres przejściowy, umożliwiający w razie potrzeby każdemu państwu 
członkowskiemu głosowanie zgodne z zasadami nicejskimi. Ponadto 
w nawiązaniu do wcześniejszej idei prezydenta Sarkozy’ego modyfikacji 
ulec miały kryteria korzystania po 2017 r. z mechanizmu dodatkowych 
konsultacji, zwanego mechanizmem z Joanniny. Zmiana polegałaby na 
obniżeniu z 75% do 55% obu progów dla liczby państw i liczby ludno
ści, niezbędnej do stworzenia mniejszości blokującej. Oznaczałoby to 
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istotne uelastycznienie tego mechanizmu. Propozycjom luksembursko- 
-austriackim sprzeciwiał się wprawdzie belgijski premier Verhofstadt, 
ale ostatecznie wycofał on swoje zastrzeżenia i we wczesnych godzinach 
rannych 23 czerwca udało się osiągnąć konsens57.

57 EU-Gipfel. Merkel: Notfalls gegen den Willen Polens, „Süddeutsche Zeitung”, 
23. Juni 2007; Liderzy UE dzwonili do polskiego premiera, PAP, 22 czerwca 2007 r„ s. 1; 
UE. Oferta ostatniej szansy Luksemburga i Austrii dla Polski na przyjęcie mandatu, PAP,
22 czerwca 2007 r., s. 1; Brukselski dreszczowiec, „Dziennik”, 23 czerwca 2007 r.; Dru
gi dzień szczytu Unii Europejskiej w Brukseli godzina po godzinie, „Gazeta Wyborcza”,
23 czerwca 2007 r.

58 Projekt mandatu konferencji międzyrządowej, [w:] Posiedzenie Rady Europej
skiej w Brukseli, 21-22 czerwca 2007 r. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 20 lipca 2007, 
11177/1/07, REV 1, s. 11 - analizę treści mandatu por. P.-Ch. Müller-Graff, Die 
Zukunft des europäischen Verfassungstopos und Primärrechts nach der deutschen Rats
präsidentschaft, „Integration” 2007, H. 3, s. 223-237; A. D u f f, Das Mandat für die Re
gierungskonferenz - Die zweite Chance, „Integration” 2007, H. 3, s. 333-337.

59 Projekt mandatu konferencji międzyrządowej, s. 11.

Zaraz potem Rada Europejska przyjęła ostateczną wersję manda
tu, który miał stanowić „jedyną podstawę i ramy dla prac konferencji 
międzyrządowej”58. Zadaniem konferencji było sporządzenie projektu 
traktatu rewizyjnego, zwanego traktatem reformującym. W mandacie 
zrezygnowano zatem ostatecznie z koncepcji konstytucyjnej, czyli uchy
lenia wszystkich obowiązujących traktatów i zastąpienia ich jednym 
tekstem zwanym „Konstytucją”. Zgodnie z postanowieniami mandatu, 
traktat reformujący miał zawierać dwie zasadnicze klauzule zmieniające 
TUE i TWE, przy czym ten ostatni winien nosić nazwę: traktat o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Natomiast zmiany techniczne 
w TEWEA (i w załączonych do niego protokołach) powinny być wpro
wadzone przez protokół dołączony do traktatu reformującego zgodnie 
z ustaleniami przyjętymi podczas konferencji międzyrządowej w latach 
2003-200459.

Mandat przewidywał przeniesienie do traktatu rewizyjnego zde
cydowanej większości przepisów traktatu konstytucyjnego, przy czym 
część z nich miała się znaleźć w TUE, zaś pozostałe w TFUE. Traktat 
o Unii Europejskiej postanowiono podzielić na sześć Tytułów, wpro
wadzając do niego dwa nowe Tytuły (II i III) oraz zmieniając numera
cję dotychczasowych Tytułów (VII na IV i VIII na VI). Do preambuły 
TUE wprowadzono jako drugi motyw fragment preambuły z traktatu 
konstytucyjnego, dotyczący kulturowego, religijnego i humanistyczne
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go dziedzictwa Europy. Nowy Tytuł II TUE (Postanowienia o zasadach 
demokratycznych) miał zawierać przepisy dotyczące demokratycznej 
równości, demokracji przedstawicielskiej, demokracji uczestniczącej 
i inicjatywy obywatelskiej - przeniesione z traktatu konstytucyjnego. 
Nowy Tytuł III TUE (Postanowienia o instytucjach) winien obejmować 
część przepisów traktatu konstytucyjnego odnoszących się do systemu 
instytucjonalnego Unii: Parlamentu Europejskiego (nowy skład), Rady 
Europejskiej (przekształcenie jej w instytucję i ustanowienie urzędu 
przewodniczącego), Rady (nowa definicja większości kwalifikowanej 
i zmiany w funkcjonowaniu prezydencji), Komisji Europejskiej (nowy 
skład i umocnienie pozycji przewodniczącego), wysokiego przedstawi
ciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także Trybuna
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej60.

" Ibidem, s. 12.
61 Ibidem, s. 12-14.

Do pozostałych Tytułów obowiązującego TUE wprowadzono na
tomiast jedynie nieznaczne zmiany, wynikające z przepisów traktatu 
konstytucyjnego. I tak, w Tytule I TUE (Postanowienia wspólne) miały 
się znaleźć przepisy traktatu konstytucyjnego dotyczące wartości i ce
lów Unii, stosunków między Unią a państwami członkowskimi, zawie
szenia praw państw członkowskich, a także relacji Unii z państwami 
sąsiadującymi. Do Tytułu IV TUE (Postanowienia w sprawie wzmoc
nionej współpracy) winna zostać przeniesiona część przepisów traktatu 
konstytucyjnego w sprawie wzmocnionej współpracy. W Tytule V TUE 
(Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowie
nia szczegółowe dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
stwa) miały się znaleźć przepisy traktatu konstytucyjnego odnoszące się 
do zasad i celów działań zewnętrznych Unii oraz roli Rady Europejskiej 
w tej dziedzinie, zasad funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Ze
wnętrznych, a także stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obrony. 
Do Tytułu VI TUE (Postanowienia końcowe) winny być wprowadzone 
przepisy traktatu konstytucyjnego dotyczące osobowości prawnej Unii, 
procedury dobrowolnego wystąpienia z Unii, zwykłej procedury rewizji 
traktatów, dwóch uproszczonych procedur rewizji traktatów oraz pro
cedury akcesyjnej61.

Do TFUE postanowiono przenieść przepisy traktatu konstytucyj
nego, dotyczące kategorii i obszarów kompetencji, zakresu dziedzin 
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objętych procedurą podejmowania decyzji większością kwalifikowaną 
i zwykłą procedurą ustawodawczą, katalogu aktów prawnych z rozróż
nieniem na akty ustawodawcze i nieustawodawcze, przestrzeni wol
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, klauzuli solidarności, zmian 
w zarządzaniu systemem euro, klauzuli społecznej, usług publicznych, 
przestrzeni kosmicznej, energii, ochrony ludności, pomocy humanitar
nej, zdrowia publicznego, sportu, turystyki, regionów najbardziej odda
lonych, współpracy administracyjnej, a także zasobów własnych, wielo
letnich ram finansowych i nowej procedury budżetowej62.

62 Ibidem, s. 14.

Jednocześnie mandat zawierał postanowienia, stanowiące odstęp
stwa od traktatu konstytucyjnego, uzgodnione w czasie konsultacji pro
wadzonych przez prezydencję niemiecką (pierwotna wersja mandatu 
z 19 czerwca 2007 r.), a następnie podczas czerwcowego posiedzenia 
Rady Europejskiej w Brukseli (ostateczna wersja mandatu z 23 czerw
ca 2007 r.). Winny być one wprowadzone zarówno do TUE, jak i do 
TFUE, a także do załączonych do nich protokołów i deklaracji. I tak, 
w Tytule I TUE miały się znaleźć następujące postanowienia nieprze- 
widywane w traktacie konstytucyjnym: po pierwsze, przepis stwierdza
jący, że podstawę Unii Europejskiej stanowią TUE i TFUE, mające taką 
samą moc prawną, zaś Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej 
następcą prawnym; po drugie, postanowienie wyłączające z katalogu ce
lów Unii Europejskiej przepis o wolnej i niezakłóconej konkurencji; po 
trzecie, przepis precyzujący zasady podziału kompetencji między Unią 
a państwami członkowskimi, zgodnie z którym kompetencje nieprzy- 
znane Unii w traktatach winny należeć do państw członkowskich; po 
czwarte, przepis odsyłający, który nadawał Karcie Praw Podstawowych 
moc prawnie wiążącą (przy jednoczesnym wyłączeniu jej z tekstu trak
tatu), a także postanowienie określające zakres zastosowania i zasady 
interpretacji Karty zgodnie z jej Tytułem VII. Nowy Tytuł II TUE miał 
zawierać przepisy wyraźnie określające rolę parlamentów narodowych 
w Unii Europejskiej. Ponadto w protokole w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności wydłużony miał być z sześciu do 
ośmiu tygodni okres niezbędny do wyrażenia opinii przez parlamenty 
narodowe, wyraźnemu wzmocnieniu zaś ulec miał mechanizm wczes
nego ostrzegania (kontrola ex antę projektów aktów prawnych) przez 
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ustanowienie w nim procedury tzw. pomarańczowej kartki, obok prze
widywanej już w traktacie konstytucyjnym, procedury tzw. żółtej kartki. 
Do Tytułu III miały być wprowadzone przepisy określające ogólne za
sady podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii 
Europejskiej i Radzie Europejskiej. System podwójnej większości wi
nien zacząć obowiązywać od 1 listopada 2014 r. Natomiast w protokole 
o postanowieniach przejściowych miały się znaleźć przepisy dotyczące 
definicji większości kwalifikowanej w okresie od 1 listopada 2014 r. do 
31 marca 2017 r. Stanowiły one, że na wniosek każdego państwa człon
kowskiego w okresie tym możliwe będzie korzystanie z nicejskich za
sad głosowania. Ponadto do deklaracji załączonej do Aktu Końcowego 
konferencji międzyrządowej 2007 r. postanowiono wprowadzić nowe 
zasady, uelastyczniające mechanizm z Joanniny. Stanowiły one, że od 
1 kwietnia 2017 r. zostaną obniżone z 75% do 55% oba progi dla liczby 
państw i liczby ludności, niezbędnej do stworzenia mniejszości blokują
cej. W Tytule IV TUE postanowiono umieścić nowy przepis określający 
minimalną liczbę dziewięciu państw członkowskich, niezbędnych do 
zawiązania wzmocnionej współpracy. Do Tytułu V TUE miały być 
wprowadzone postanowienia wyraźnie precyzujące, że wspólna poli
tyka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej podlega szczegól
nym procedurom i zasadom (m.in. wykluczone jest tam przyjmowanie 
aktów ustawodawczych), a ochrona danych osobowych w tej dziedzinie 
posiada konkretnie określoną podstawę prawną. Ponadto wspólna po
lityka zagraniczna i bezpieczeństwa jako jedyna polityka unijna winna 
być umieszczona w TUE, a nie w TFUE. W Tytule VI TUE miały się 
znaleźć postanowienia precyzujące, że traktaty mogą być zmieniane 
w celu rozszerzenia lub ograniczenia kompetencji przyznanych Unii 
(zwykła procedura rewizji traktatów), a także przepisy określające kry
teria kwalifikacji państw kandydujących do Unii Europejskiej, przyjmo
wane przez Radę Europejską (procedura akcesyjna)63.

“ Ibidem, s. 12-14.

Do najważniejszych odstępstw od traktatu konstytucyjnego, wpro
wadzonych do TFUE, należy zaliczyć: po pierwsze, przepis stwierdza
jący, że podstawę Unii Europejskiej stanowią TUE i TFUE, mające taką 
samą moc prawną (Część pierwsza, art. 1); po drugie, wprowadzenie 
przepisu stanowiącego, że państwa członkowskie mogą ponownie wyko
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nywać swoje kompetencje, jeżeli Unia zaprzestała wykonywania swoich 
uprawnień (Część pierwsza, Tytuł I); po trzecie, uproszczenie, przewi
dywanych w traktacie konstytucyjnym, dwóch procedur odwoławczych 
(tzw. hamulców bezpieczeństwa), stosowanych we współpracy sądowej 
w sprawach karnych w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie 
godzi się na wprowadzenie większością kwalifikowaną minimalnych 
norm w tej dziedzinie, ale inne państwa zamierzają nawiązać wzmoc
nioną współpracę (Część trzecia, Tytuł V); po czwarte, wprowadzenie 
dwóch nowych procedur odwoławczych i możliwości nawiązywania 
wzmocnionej współpracy (w uproszczonym trybie) w celu ustanowie
nia Prokuratury Europejskiej oraz w dziedzinie współpracy policyjnej, 
jeżeli Rada nie jest w stanie podjąć jednomyślnej decyzji w tych spra
wach (Część trzecia, Tytuł V); po piąte, wzmocnienie, w porównaniu 
z traktatem konstytucyjnym, procedury odwoławczej przy przyjmowa
niu większością kwalifikowaną aktów prawnych dotyczących koordyna
cji systemów zabezpieczenia społecznego przez wprowadzenie zastrze
żenia, że w razie braku w tej sprawie konsensu w Radzie Europejskiej 
w ciągu czterech miesięcy, projekt takiego aktu zostaje uznany za nie
przyjęty (Część trzecia, Tytuł X); po szóste, wprowadzenie przepisu 
przewidującego, że przystąpienie Unii Europejskiej do EKPCz będzie 
wymagało umowy zawartej jednomyślnie przez Radę Unii Europejskiej 
i ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie (Część piąta, Tytuł 
V); po siódme, utrzymanie obowiązujących dotąd aktów prawnych 
(rozporządzeń, dyrektyw i decyzji) oraz ich rozszerzenie na wszyst
kie polityki unijne, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bez
pieczeństwa Unii (Część szósta, Tytuł I); po ósme, wyłączenie klauzuli 
elastyczności ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
(Część siódma, Postanowienia ogólne i końcowe); po dziewiąte, utrzy
manie obowiązującej dotychczas zasady jednomyślności w Radzie Unii 
Europejskiej przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Trybunałowi 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej kompetencji w sprawie rozstrzyga
nia sporów dotyczących europejskich tytułów prawnych w dziedzinie 
własności intelektualnej (Część szósta, Tytuł I).

Inne odstępstwa od traktatu konstytucyjnego postanowiono wpro
wadzić za pomocą nowych protokołów załączonych do TFUE. Były to: 
po pierwsze, protokół w sprawie usług świadczonych w ogólnym intere
sie gospodarczym, wskazujący na podstawową rolę i szerokie uprawnie
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nia organów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także na wyłączną 
kompetencję państw członkowskich w zakresie usług niegospodarczych 
świadczonych w interesie ogólnym; po drugie, protokół w sprawie wy
konywania kompetencji dzielonych, określający, że jeżeli Unia prowa
dzi działania w pewnej dziedzinie, zakres wykonywania jej kompetencji 
dzielonych obejmuje wyłącznie elementy regulowane przedmiotowym 
aktem Unii, nie obejmuje zaś całej dziedziny; po trzecie, protokół 
w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji, stwierdzający, że rynek 
ten obejmuje system zapewniający niezakłóconą konkurencję. Został 
on ustanowiony w związku ze wspomnianym wyłączeniem z katalogu 
celów Unii rynku wewnętrznego z wolną i niezakłóconą konkurencją64. 
Odstępstwem od traktatu konstytucyjnego było także rozszerzenie na 
współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych amsterdamskiego 
protokołu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, który to 
protokół umożliwiał dotąd tym dwu państwom swobodne włączanie 
i wyłączanie się ze współpracy w polityce wizowej, azylowej, ¡migracyj
nej oraz współpracy sądowej w sprawach cywilnych65.

“ Ten protokół miał być także dołączony do TUE.
65 Projekt mandatu konferencji międzyrządowej, s. 14-17; por. też C. H e r m a, Kon

ferencja Międzyrządowa, s. 9-11, 13-14.

W konkluzjach z posiedzenia w dniach 21-23 czerwca 2007 r. Rada 
Europejska podkreśliła, że „po dwóch latach niepewności” w sprawie 
reformy traktatowej, „nadeszła pora, aby kwestia ta znalazła rozstrzy
gnięcie i aby Unia osiągnęła postępy w tym zakresie”. Przyjęła ona 
„z zadowoleniem” raport prezydencji niemieckiej i wyraziła opinię, że 
„szybkie rozwiązanie tej kwestii ma znaczenie priorytetowe”. W tym celu 
Rada Europejska wezwała rząd Portugalii, która obejmowała prezyden- 
cję w drugiej połowie 2007 r„ do „bezzwłocznego podjęcia niezbędnych 
kroków zgodnie z art. 48 TUE” w celu zwołania konferencji między
rządowej przed końcem lipca 2007 r. W dalszej części konkluzji Rada 
Europejska jeszcze raz podkreśliła, że prace tejże konferencji winny 
być prowadzone ściśle zgodnie z treścią mandatu, przyjętego przez nią 
23 czerwca 2007 r. W ślad za tym zaapelowała ona również do rządu 
portugalskiego o przygotowanie projektu tekstu nowego traktatu opar
tego na postanowieniach mandatu, a także przedłożenie go „niezwłocz
nie” po rozpoczęciu obrad konferencji. Obrady te powinny się zakoń
czyć „możliwie najszybciej”, a w każdym razie przed końcem 2007 r„ tak 
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aby uzgodniony tekst traktatu mógł być ratyfikowany „przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.”66 67

“ Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 21-22 czerwca 2007 r. Konkluzje pre
zydencji, s. 2.

67 Z własnej inicjatywy swoje stanowisko w tej sprawie ogłosił także Komitet Re
gionów - por. Opinion of the Committee of the Regions entitled Relaunching the process of 
reforming the European Union in anticipation of the European Council of21 and 22 ]une 
2007, http://www.cor.europa.eu.

M Komunikat Komisji dla Rady. Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku, 
Bruksela, 10 lipca 2007 r. COM(2007) 412 wersja ostateczna; Opinia Komisji Europej
skiej na podstawie art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie konferencji przedstawi
cieli rządów państw członkowskich zebranych w celu dokonania rewizji traktatów, Rada 
Unii Europejskiej, 11625/07, Polgen 83, s. 1-10.

3. OBRADY KONFERENCJI MIĘDZYRZĄDOWEJ 
W 2007 R.

26 czerwca 2007 r. mandat konferencji międzyrządowej, załączony do 
noty stałego przedstawiciela RFN przy Unii Europejskiej, został prze
słany sekretarzowi generalnemu Rady Unii Europejskiej. W ten sposób 
rozpoczęta została procedura określona przepisami art. 48 TUE, prze
widującymi m.in., że rząd każdego państwa członkowskiego może wy
stąpić z propozycją rewizji traktatów. W lipcu 2007 r. zgodnie z tą samą 
procedurą opinie na temat konieczności zwołania konferencji między
rządowej złożyły: Komisja Europejska, Parlament Europejski i Europej
ski Bank Centralny07.

10 lipca 2007 r. swoje stanowisko uchwaliła Komisja Europejska. 
Z zadowoleniem przyjęła ona zamiar zwołania konferencji między
rządowej i w pełni poparła treść mandatu negocjacyjnego. Wyraziła 
również nadzieję, że nowy traktat rewizyjny pozwoli dostosować Unię 
Europejską do potrzeb XXI w. Ponadto opowiedziała się za szybkim 
podpisaniem traktatu rewizyjnego oraz jego ratyfikacją jeszcze przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.68

W dniu następnym pozytywną opinię w sprawie zwołania konferen
cji międzyrządowej ogłosił Parlament Europejski, uchwalając w tym celu 
specjalną rezolucję. W odróżnieniu od opinii Komisji Europejskiej, re
zolucja Parlamentu Europejskiego miała jednak wyraźnie ambiwalentny 
charakter. W dokumencie tym podkreślono, że mandat negocjacyjny dla 

http://www.cor.europa.eu
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konferencji międzyrządowej „zachowuje wiele z istoty traktatu konsty
tucyjnego”, w tym m.in. jednolitą osobowość prawną Unii Europejskiej 
oraz zniesienie struktury filarowej, znaczące rozszerzenie zakresu sto
sowania procedury podejmowania decyzji większością kwalifikowaną 
w Radzie Unii Europejskiej oraz zwykłej procedury ustawodawczej Par
lamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, elementy demokracji 
uczestniczącej, prawnie wiążący charakter Karty Praw Podstawowych, 
wzmocnienie spójności działań zewnętrznych Unii, a także „zrówno
ważony pakiet instytucjonalny”. Z zadowoleniem przyjęto także fakt, że 
mandat zakładał wprowadzenie do traktatów nowych przepisów, doty
czących m.in. zmian klimatycznych i klauzuli solidarności w dziedzinie 
polityki energetycznej. Z drugiej strony jednak, Parlament Europejski 
podkreślił, że przyjęty przez Radę Europejską mandat negocjacyjny 
oznaczał rezygnację z niektórych ważnych - jego zdaniem - postanowień 
traktatu konstytucyjnego, takich jak: sama koncepcja konstytucji euro
pejskiej, symbole Unii, nazewnictwo aktów prawnych Unii, nadanie sta
tusu traktatowego prymatowi prawa unijnego wobec prawa krajowego, 
a także definicja Unii Europejskiej jako Unii obywateli i państw. Wyraził 
on również zaniepokojenie, iż mandat umożliwiał udzielanie niektórym 
państwom członkowskim rosnącej liczby odstępstw od podstawowych 
przepisów traktatowych, co mogłoby - jego zdaniem - doprowadzić 
w przyszłości do osłabienia spójności Unii Europejskiej. Za „dramatycz
ny krok wstecz” Parlament Europejski uznał natomiast fakt, że niektóre 
państwa członkowskie domagały się klauzuli opt-out w odniesieniu do 
Karty Praw Podstawowych, która miała wzmocnić aksjologię i „wspól
notę wartości” Unii Europejskiej, deklarowaną wielokrotnie zarówno 
przez instytucje i organy wspólnotowe, jak i rządy państw członkow
skich. W związku z tym Parlament Europejski w stanowczym tonie we
zwał wszystkie państwa członkowskie, aby „dołożyły wszelkich starań 
w celu przezwyciężenia tego wewnętrznego podziału i osiągnięcia kon- 
sensu w sprawie pełnego obowiązywania” Karty Praw Podstawowych. 
Zaapelował on również do uczestników konferencji międzyrządowej, 
aby jej obrady zakończyły się w 2007 r„ a nowy traktat rewizyjny mógł 
wejść w życie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.69

69 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania 
konferencji międzyrządowej. Opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE), 
(11222/2007 - C6-0206/2007-2007/0808(CNS)), P6_TA(2007)0328, s. 1 -2.
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Europejski Bank Centralny ogłosił swoje stanowisko już 5 łipca 
2007 r. Podobnie jak Komisja Europejska, pozytywnie ocenił on zarówno 
zamiar zwołania konferencji międzyrządowej, jak i treść samego manda
tu negocjacyjnego, wskazując w szczególności na te postanowienia, które 
go bezpośrednio dotyczyły, czyli zaliczenie stabilności cen do katalogu 
celów Unii Europejskiej, włączenie polityki pieniężnej państw należących 
do strefy euro do wyłącznych kompetencji Unii, a także zmianę artykułu 
dotyczącego katalogu celów Unii w ten sposób, iż obejmował on także 
ustanowienie Unii Gospodarczej i Walutowej, której walutą jest euro70.

70 Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek 
Rady Unii Europejskiej w sprawie otwarcia Konferencji Międzyrządowej w celu sporzą
dzenia projektu Traktatu zmieniającego obowiązujące Traktaty (CON/2007/20) (2007IC 
160/02), Dziennik Urzędowy C, 2007, nr 160, s. 2-3.

71 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 21 -22 czerwca 2007 r. Konkluzje prezy
dencji, s. 3. Przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w czasie konferencji między
rządowej byli: Elmar Brok (EPP-ED), Enrique Crespo (PES) i Andrew Duff (ALDE).

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego- 161ipca2007 r.Rada 
Unii Europejskiej podjęła jednomyślną decyzję o zwołaniu konferencji 
międzyrządowej. Konferencja rozpoczęła swoje prace 23 lipca 2007 r. 
w Lizbonie, a zakończyła 18-19 października 2007 r. podczas posie
dzenia Rady Europejskiej również w stolicy Portugalii. Obradowała 
ona pod auspicjami prezydencji portugalskiej. Negocjacje prowadzone 
były pod ogólnym zwierzchnictwem szefów państw lub rządów, których 
wspierali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. 
Posiedzenia tych ostatnich odbyły się w dniach 23 lipca, 7-8 września 
i 15 października 2007 r. Przygotowywali je przedstawiciele rządów 
państw członkowskich niższego szczebla. W obradach konferencji 
uczestniczył również jeden reprezentant Komisji Europejskiej, a także 
trzech przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, przy czym ci ostatni - 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 23 czerwca 2007 r. - po raz 
pierwszy brali w niej udział na pełnych prawach, a nie w charakterze 
obserwatorów71.

W odróżnieniu od poprzednich konferencji międzyrządowych, na 
przebieg obrad prezentowanej konferencji niezwykle istotny wpływ wy
warły Służby Prawne Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. 
Współpracowały one ściśle z prezydencją i przedstawicielami rządów 
państw członkowskich niższego szczebla, tworząc wraz z nimi grupę 
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roboczą ekspertów prawnych72. Grupa ta zebrała się na posiedzeniu or
ganizacyjnym w dniach 24-25 lipca 2007 r., a następnie pracowała nad 
ostateczną redakcją tekstu traktatu reformującego w okresie od 29 sierp
nia do 3 października tegoż roku. Na jej czele stał wprawdzie przedsta
wiciel prezydencji portugalskiej Miguel de Serpa Soares, ale faktycznie 
jej pracami kierował dyplomata francuski Jean-Claude Piris, dyrektor 
generalny Służb Prawnych Sekretariatu Generalnego Rady Unii Euro
pejskiej. Pełnił on już wcześniej funkcję kierownika podobnej grupy 
roboczej, redagującej traktat konstytucyjny podczas konferencji mię
dzyrządowej w latach 2003-2004. Grupa Pirisa, bo tak ją potocznie na
zywano, stała się wkrótce głównym forum konferencji międzyrządowej, 
uzyskując znaczący wpływ na przebieg oraz rezultaty jej obrad. Celem 
konferencji nie były bowiem kompleksowe pertraktacje nad traktatem, 
lecz uzupełnienie lub doprecyzowanie przepisów gotowego już projektu 
traktatu rewizyjnego, przygotowanego przez prezydencję portugalską 
w ścisłej zgodności z wytycznymi mandatu negocjacyjnego.

72 W skład grupy roboczej wchodziło po dwóch przedstawicieli każdego z dwu
dziestu siedmiu państw członkowskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Par
lamentu Europejskiego. Skład delegacji krajowych mógł się jednak zmieniać w zależno
ści od problematyki poruszanej w czasie obrad. Ze strony Polski w skład grupy roboczej 
w całym okresie jej prac wchodzili: Artur Harazim - kierownik Wydziału ds. Parla
mentarnych i Prawnych Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej; Cezary 
Herma - zastępca dyrektora Departamentu Prawa Europejskiego UKIE oraz Andrzej 
Kremer - dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ - por. A. K r e m e r, 
op. cit., s. 31; C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 15.

3.1. PIERWSZE POSIEDZENIE MINISTRÓW SPRAW 
ZAGRANICZNYCH

23 lipca 2007 r. podczas posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Sto
sunków Zewnętrznych nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji mię
dzyrządowej. W tym samym dniu prezydencja portugalska przedstawiła 
ministrom spraw zagranicznych państw członkowskich wstępną wersję 
projektu „Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Trak
tat ustanawiający Wspólnotę Europejską”. Projekt traktatu reformujące
go został zredagowany przez Służby Prawne Sekretariatu Generalnego 
Rady Unii Europejskiej zasadniczo w oparciu o mandat negocjacyjny. 
Do dokumentu tego załączono również projekty dwunastu protokołów 
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i pięćdziesięciu jeden deklaracji, zaś w dniu następnym - projekt pre
ambuły do traktatu reformującego oraz wstępny harmonogram prac 
grupy roboczej ekspertów prawnych* 71 * 73.

75 Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich (dalej: KM) 2007. Nota 
prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Bruksela, 23 lipca 2007 r., 
CIG 1/07, s. 1-145; KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt 
Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólno
tę Europejską - Protokoły, Bruksela, 23 lipca 2007 r., CIG 2/07, s. 1-68; KM 2007. Nota 
prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekty deklaracji, Bruksela, 23 lipca 2007 r., 
CIG 3/07, s. 1-63; KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt 
Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólno
tę Europejską - Projekt preambuły, Bruksela, 24 lipca 2007 r., CIG 4/07, s. 1-2; KM 2007. 
Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Orientacyjny wstępny harmonogram 
posiedzeń grupy ekspertów prawnych, Bruksela, 24 lipca 2007 r., CIG 6/07, s. 1-2.

71 Anna Fotyga stwierdziła wówczas m.in., że zawarte w pkt. 13 mandatu „prze
niesienie mechanizmu zapisanego w Deklaracji nr 5 do Aktu Końcowego Konferencji
Międzyrządowej w 2004 r.” winno nastąpić „poprzez włączenie do tekstu traktatu” - 
por. KM 2007. Nota delegacji polskiej do konferencji międzyrządowej. Oświadczenie Pani 
Minister Anny E. Fotygi, Ministra Spraw Zagranicznych, podczas otwarcia konferencji
międzyrządowej, Bruksela, 25 lipca 2007 r., CIG 5/07, s. 1.

75 Ibidem, s. 2.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia minister spraw zagranicznych 
Polski Anna Fotyga wygłosiła oświadczenie, w którym wyraziła zado
wolenie z kompromisu osiągniętego przez Radę Europejską w dniach 
21-23 czerwca 2007 r., ale jednocześnie zastrzegła, że pod pojęciem 
„pełnej realizacji mandatu” rząd polski rozumie włączenie mechanizmu 
z Joanniny do części normatywnej traktatu74. Oznaczałoby to niewątpli
wie znaczące wzmocnienie tego mechanizmu. Ponadto Fotyga podtrzy
mała wcześniejszą deklarację strony polskiej o możliwości przyłączenia 
się Polski do protokołu dla Zjednoczonego Królestwa w sprawie Karty 
Praw Podstawowych (tzw. protokołu brytyjskiego). Uczestnicy konfe
rencji mieli zostać jednak o tym oficjalnie poinformowani przez stronę 
polską dopiero po zakończeniu analizy „możliwych konsekwencji po
stanowień Karty dla prawa wewnętrznego w Polsce”75.

3.2. OBRADY GRUPY ROBOCZEJ EKSPERTÓW PRAWNYCH

Podczas obrad grupy roboczej ekspertów prawnych obowiązywała 
wprawdzie zasada ścisłego przestrzegania postanowień mandatu ne
gocjacyjnego, nie oznaczało to jednak, że jej czynności ograniczały się
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jedynie do poprawek redakcyjnych w projekcie traktatu. Na forum gru
py roboczej rozpatrywano bowiem kwestie, których mandat albo nie 
zawierał, albo nie określał wystarczająco precyzyjnie, a które okazały się 
niezbędne do wprowadzenia do nowego traktatu rewizyjnego. Były to 
m.in.: preambuła do traktatu reformującego, postanowienia przejścio
we dotyczące statusu aktów ustawodawczych przyjmowanych w ramach 
współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej, roz
ciągnięcie przepisów protokołu nr 4 w sprawie stanowiska Zjednoczo
nego Królestwa i Irlandii (załączonego do TUE i TWE na mocy traktatu 
amsterdamskiego) na współpracę sądową w sprawach karnych i współ
pracę policyjną oraz akty stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen, 
zmiany w zakresie ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, doprecy
zowanie niektórych przepisów dotyczących procedur i aktów ustawo
dawczych, postanowienia odnoszące się do obywatelstwa unijnego, spo
sób publikacji Karty Praw Podstawowych, a także przepisy dotyczące 
zwiększenia liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwo
ści (przy czym tych dwóch ostatnich kwestii grupie roboczej nie udało 
się rozstrzygnąć)76.

76 A. Krem er, op. cit., s. 33, 36-37; C. Herma, Konferencja Międzyrządowa, 
s. 17-20, 23.

77 Projekt ten miał następujące brzmienie: „Przywołując historyczne znaczenie 
przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego, pragnąc zakończyć rozpoczę
ty przez Traktat z Amsterdamu i Traktat z Nicei proces przygotowania instytucji Unii 
Europejskiej do działania w rozszerzonej Unii, postanowili zmienić Traktat o Unii Eu
ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską” - por. KM 2007. Nota pre
zydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - Projekt preambuły, 
CIG 4/07, s. 2.

3.2.1. Preambuła do traktatu reformującego

Mandat negocjacyjny nie przewidywał preambuły do traktatu reformu
jącego, lecz jedynie rozszerzenie preambuły TUE o fragment preambuły 
z traktatu konstytucyjnego, dotyczący kulturowego, religijnego i huma
nistycznego dziedzictwa Europy. Mimo to 24 lipca 2007 r. prezydencja 
portugalska przedłożyła uczestnikom konferencji krótki projekt pre
ambuły do traktatu reformującego77. Wywołało to niezadowolenie czę
ści delegacji, które wskazywały na niezgodność tej propozycji z treścią 
mandatu. Odrębną sprawą był fakt, że po zredagowaniu tekstów skon
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solidowanych TUE i TFUE preambuła do traktatu reformującego tak 
czy inaczej straciłaby na znaczeniu.

Ostatecznie grupa robocza przyjęła jednak kompromisową propo
zycję, zgłoszoną przez delegację Węgier, zakładającą połączenie projektu 
prezydencji portugalskiej z fragmentem pkt. 1 mandatu. Umożliwiło to 
opracowanie przez grupę roboczą preambuły do traktatu reformującego 
o następującym brzmieniu:

Pragnąc zakończyć rozpoczęty przez Traktat z Amsterdamu i Trak
tat z Nicei proces zwiększania efektywności i legitymacji demokratycz
nej Unii oraz poprawy spójności jej działań, postanowili zmienić Trak
tat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej78.

78 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską - Projekt preambuły, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 4/1/07, REV 1, s. 1-3.

” C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 20.

3.2.2. Protokół w sprawie postanowień przejściowych - 
status aktów ustawodawczych we współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej

Mandat negocjacyjny nie przewidywał również przepisów dotyczących 
statusu aktów ustawodawczych przyjmowanych w dziedzinie współpra
cy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej w okresie przej
ściowym. W czasie prac grupy roboczej stanowiska poszczególnych de
legacji w tej sprawie od samego początku znacząco się różniły. Niektóre 
z delegacji godziły się na zmianę statusu obowiązujących dotąd decyzji 
ramowych, decyzji, wspólnych stanowisk i konwencji w dniu wejścia 
w życie traktatu reformującego. Oznaczałoby to objęcie w tym dniu 
tychże aktów ustawodawczych m.in. uprawnieniami nadzorczymi Ko
misji Europejskiej i niemal pełną jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwo
ści Unii Europejskiej, a także dopuszczenie bezpośredniej skuteczności 
aktów harmonizujących przepisy państw członkowskich w tych dwóch 
dziedzinach79.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się jednak delegacje wielu 
państw, w tym m.in. Polski, Wielkiej Brytanii, Czech i Malty. Kompro
mis, jaki udało się ostatecznie uzgodnić na forum grupy roboczej, po
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legał na tym, że zdecydowano się ustanowić pięcioletni okres przejścio
wy, obowiązujący od momentu wejścia w życie traktatu reformującego. 
W okresie tym ograniczone uprawnienia Komisji Europejskiej i Try
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostałyby niezmienione 
w odniesieniu do aktów ustawodawczych przyjętych w ramach współ
pracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej przed wej
ściem w życie traktatu reformującego (art. 10 ust. 1-3 protokołu nr 10 
- obecnie protokołu nr 36)80. Jednocześnie uzgodniono, że ograniczenia 
te mogą przestać obowiązywać, gdy dotychczasowe akty ustawodawcze 
zostaną zastąpione nowymi aktami przed upływem pięcioletniego okre
su przejściowego (deklaracja nr 39a - obecnie deklaracja nr 50)81.

80 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu
ropejską - Protokoły: Protokół nr 10 w sprawie postanowień przejściowych, Bruksela, 
5 października 2007 r., CIG 2/1/07, REV 1, s. 32. Wyjątkiem byłaby nadal jurysdykcja 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wydawania orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym określona w art. 35 ust. 2-3 TUE, czyli wówczas, gdyby dane państwo 
członkowskie złożyło - przed wejściem w życie traktatu reformującego - oświadczenie 
uznające właściwość Trybunału w tym zakresie - por. C. H e r m a, Konferencja Między
rządowa, s. 20; A. K r e m e r, op. cit., s. 36-37.

81 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekty deklaracji: 
Deklaracja nr 39a dotycząca artykułu 10 Protokołu nr 10 w sprawie postanowień przej
ściowych, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, s. 19.

3.2.3. Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa
i Irlandii wobec przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości

Mandat negocjacyjny przewidywał rozciągnięcie przepisów protokołu 
nr 4 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (załą
czonego do TUE i TWE na mocy traktatu amsterdamskiego) na współ
pracę sądową w sprawach karnych i współpracę policyjną oraz na akty 
stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen. Jednak Irlandia miała w sto
sownym terminie określić swoje stanowisko w tej sprawie. Pod koniec 
prac grupy roboczej delegacja irlandzka postanowiła przyłączyć się do 
uzgodnień wynegocjowanych przez Zjednoczone Królestwo. Protokół 
amsterdamski umożliwiał Zjednoczonemu Królestwu i Irlandii swo
bodne włączanie i wyłączanie się ze współpracy określonej w Tytule IV 
TWE. Zgodnie z nim oba te państwa nie należały do systemu Schengen 
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i nie uczestniczyły w przyjmowaniu, ani też nie były zobowiązane do 
stosowania, aktów Rady Unii Europejskiej ustanawianych na podstawie 
Tytułu IV TWE. Z drugiej strony, każde z nich mogło notyfikować Ra
dzie chęć udziału w uchwaleniu danego aktu lub stosowaniu aktu już 
uchwalonego przez Radę (art. 1-8 protokołu nr 4).

Kompromis, jaki został osiągnięty w tej sprawie podczas obrad grupy 
roboczej w formie specjalnego protokołu, przewidywał, że Zjednoczo
ne Królestwo i Irlandia po upływie wspomnianego wyżej pięcioletniego 
okresu przejściowego, odnoszącego się do statusu aktów dotychczaso
wego III filaru, będą mogły odmówić zgody na przystąpienie do nowego 
aktu ustawodawczego, zmieniającego akt ustawodawczy przyjęty przed 
wejściem w życie traktatu reformującego, a stosowany dotąd przez te 
państwa. Jeżeli jednak Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji Europejskiej, stwierdziłaby, że takie 
wyłączenie może spowodować nieskuteczność danego aktu w innych 
państwach członkowskich lub w całej Unii Europejskiej, winna ona je 
zachęcić do jego przyjęcia. Jeżeli po upływie trzech miesięcy zabiegi 
Rady Unii Europejskiej okazałyby się bezskuteczne, winna ona zade
cydować o anulowaniu takiego aktu w odniesieniu do obu lub jednego 
z zainteresowanych państw członkowskich. Rada Unii Europejskiej, sta
nowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji Europejskiej, 
mogła również stwierdzić, że Zjednoczone Królestwo lub Irlandia, albo 
obydwa te państwa równocześnie, ponoszą ewentualne bezpośrednie 
konsekwencje finansowe powstałe wskutek zaprzestania stosowania da
nego aktu ustawodawczego82.

82 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską - Protokoły: Protokół (nienumerowany) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Kró
lestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 2/1/07, REV 1, s. 60-62.

Jednak pod sam koniec obrad konferencji międzyrządowej Irlan
dia dołączyła do Aktu Końcowego deklarację nr 54 (obecnie deklaracja 
nr 56), dotyczącą art. 3 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości. Rząd irlandzki zadeklarował w niej „stanowczy 
zamiar” uczestniczenia w przyjmowaniu środków dotyczących przestrze
ni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości „w tak szerokim zakresie, 
w jakim uzna to za możliwe”, w szczególności „w możliwie najszerszym 
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zakresie [... ] w dziedzinie współpracy policyjnej”. Jednocześnie poinfor
mował on, że w ciągu trzech lat od wejścia w życie traktatu reformujące
go rozważy możliwość odstąpienia od postanowień protokołu83.

“ KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekt deklaracji: Deklaracja Irlandii (deklaracja nr 54) w sprawie artykułu 3 Proto
kołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Bruksela, 12 października 2007 r., 
CIG 3/1/07, REV 1, COR 1, s. 1.

84 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską, Bruksela, 23 lipca 2007 r., CIG 1/07, s. 10.

85 IGC 2007. Cover Note from Presidency of the IGC to Delegations. Letter from the 
European Central Bank, dated 2 August 2007, Brussels, 3 September 2007, CIG 10/07, 
s. 1-4.

3.2.4. Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej

23 lipca 2007 r. prezydencja portugalska przedłożyła uczestnikom kon
ferencji międzyrządowej projekt traktatu reformującego, nieoczekiwa
nie włączający Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny 
do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nie przewidywał tego ani 
projekt Konwentu, ani traktat konstytucyjny, ani nawet mandat nego
cjacyjny dla konferencji międzyrządowej. Włączenie Trybunału Obra
chunkowego i Europejskiego Banku Centralnego do ram instytucjonal
nych Unii Europejskiej było równoznaczne z nadaniem tym instytucjom 
politycznego charakteru, ponieważ ramy instytucjonalne Unii - zgod
nie z postanowieniami projektu Konwentu i traktatu konstytucyjnego, 
potwierdzonymi w mandacie negocjacyjnym - miały służyć „propago
waniu jej wartości, realizacji jej celów, jej interesom, interesom jej oby
wateli oraz Państw Członkowskich, jak również zapewnianiu spójności, 
skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań”84.0 ile sprawa włączenia 
Trybunału Obrachunkowego do ram instytucjonalnych Unii Europej
skiej nie budziła podczas obrad grupy roboczej zasadniczych wątpliwo
ści, zwłaszcza że należał on do nich już od traktatu z Maastricht, o tyle 
zaliczenie Europejskiego Banku Centralnego do instytucji o charakterze 
politycznym napotkało stanowczy sprzeciw prezesa EBC. W liście skie
rowanym do prezydencji portugalskiej 3 września 2007 r. domagał się 
on odrębnego potraktowania EBC w systemie instytucjonalnym Unii 
Europejskiej85.
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Stanowisko prezesa EBC poparli wprawdzie przedstawiciele RFN, 
Hiszpanii, Holandii, Danii i Luksemburga, ale równie mocno sprzeci
wili się mu reprezentanci prezydencji portugalskiej, Komisji Europej
skiej oraz kilku innych państw członkowskich. Ci ostatni powoływali się 
m.in. na zasadę równowagi instytucjonalnej Unii, stanowiącą, że każ
da instytucja winna działać w granicach uprawnień przyznanych jej na 
mocy traktatów, zgodnie z procedurami oraz na warunkach i w celach 
w nich określonych86. W wyniku dalszych negocjacji uczestnicy obrad 
podjęli ostatecznie decyzję o włączeniu zarówno Trybunału Obrachun
kowego, jak i Europejskiego Banku Centralnego do ram instytucjonal
nych Unii Europejskiej87.

“ KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską, Bruksela, 23 lipca 2007 r., CIG 1/07, s. 11.

87 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską, Bruksela, 5 października 2007 r„ CIG 1/1/07, REV 1, s. 10.

88 Ibidem, s. 127.
89 A. K r e m e r, op. cit., s. 36.

3.2.5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedur i aktów 
ustawodawczych

Mandat negocjacyjny nie przewidywał doprecyzowania niektórych prze
pisów dotyczących procedur i aktów ustawodawczych. Grupa robocza 
uzupełniła postanowienia definiujące procedury ustawodawcze o prze
pis stanowiący, że w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w trak
tatach akty ustawodawcze mogą być przyjmowane także z inicjatywy 
grupy państw członkowskich lub Parlamentu Europejskiego, na zlecenie 
Europejskiego Banku Centralnego albo na wniosek Trybunału Sprawie
dliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego (art. 249a TFUE - 
obecnie art. 289 TFUE)88 89. Ponadto doprecyzowała ona podstawy praw
ne stanowienia aktów ustawodawczych. Ustanowione zostały przepisy 
umożliwiające w określonych przypadkach wyłączne uchwalanie rozpo
rządzeń albo wyłączne przyjmowanie dyrektyw, albo też pozostawiające 
instytucjom unijnym wybór rodzaju aktu ustawodawczego8’.
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3.2.6. Definicja obywatelstwa unijnego

Mandat negocjacyjny nie przewidywał również dyskusji na temat defi
nicji obywatelstwa unijnego. Jednak mimo to doszło do niej na forum 
grupy roboczej, ponieważ niektóre delegacje, w tym przede wszystkim 
Włochy, Belgia, Hiszpania i Grecja, domagały się przeniesienia de
finicji obywatelstwa zawartej w TFUE do TUE, jako ważniejszej z ich 
punktu widzenia umowy międzynarodowej90. Jednak postulatowi temu 
sprzeciwiały się inne państwa członkowskie, zwłaszcza Wielka Brytania 
i Holandia. Kompromis osiągnięty w tej sprawie polegał ostatecznie na 
tym, że w TFUE pozostawiono dotychczasową definicję obywatelstwa 
unijnego, zaś do TUE po raz pierwszy ją wprowadzono (art. 17 TFUE - 
obecnie art. 20 TFUE, art. 8 TUE - obecnie art. 9 TUE)91.

” Ibidem. C. Herma podaję, że wspomniane wyżej delegacje postulowały wprowa
dzenie do TUE ogólnego przepisu o obywatelstwie unijnym, przy równoczesnym utrzy
maniu dotychczasowych postanowień zawartych w TFUE - por. C. H e r m a, Konferen
cja Międzyrządowa, s. 17.

51 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro
pejską, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 1/1/07, REV 1, s. 8.

92 Posiedzenia w formule Gymnich to nieformalne spotkania ministrów spraw za
granicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizowane raz na pół roku 
podczas każdej prezydencji. W czasie tych posiedzeń odbywa się poufna wymiana 
poglądów na temat najbardziej spornych kwestii. Spotkania trwają na ogół dwa dni, 
nie mają formalnego porządku obrad i nie kończą się też przyjęciem uchwał. W cza
sie tych posiedzeń mogą być również prowadzone konsultacje z państwami trzecimi.

3.3. OD SPOTKANIA MINISTRÓW SPRAW 
ZAGRANICZNYCH W FORMULE GYMNICH 
DO PODPISANIA TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO

Najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące traktatu reformującego, 
jakie ujawniły się na forum grupy roboczej, ale także podczas bilateral
nych kontaktów dyplomatycznych pomiędzy rządami poszczególnych 
państw członkowskich, przedyskutowane zostały na szczeblu ministrów 
spraw zagranicznych podczas posiedzenia w formule Gymnich w dniach 
7-8 września 2007 r. w Yiana do Castelo w Portugalii92. W czasie tego 
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spotkania prezydencja portugalska zaproponowała przyjęcie traktatu 
reformującego przez szefów państw lub rządów podczas posiedzenia 
Rady Europejskiej w dniach 18-19 października 2007 r. w Lizbonie oraz 
podpisanie go-w później uzgodnionym terminie - również w stolicy 
Portugalii. Uczestnicy spotkania jeszcze raz potwierdzili także zasadę 
przestrzegania postanowień mandatu negocjacyjnego podczas prac nad 
projektem traktatu.

Przedmiotem dyskusji w Viana do Castelo był przede wszystkim 
sposób publikacji Karty Praw Podstawowych. Część delegacji opowia
dała się za jej proklamowaniem przez Parlament Europejski, Komi
sję Europejską i Radę Unii Europejskiej, a następnie opublikowaniem 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Moc prawna Karty, „rów
na traktatom”, wynikałaby z art. 6 TUE, jak przewidywał to mandat 
negocjacyjny. Jednak niektóre delegacje popierały propozycję Sekreta
riatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i prezydencji portugalskiej, 
aby Kartę Praw Podstawowych nie tylko proklamować i opublikować 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale zarazem umieścić ją 
w Akcie Końcowym konferencji międzyrządowej jako deklarację. Osta
tecznie zdecydowano się na to pierwsze rozwiązanie, choć nie rozstrzy
gnęło ono wszystkich wątpliwości natury prawnej. W doktrynie zwraca 
się uwagę przede wszystkim na dwie okoliczności. Proklamacja Karty 
Praw Podstawowych tylko przez trzy instytucje unijne stwarzała nie
typową sytuację prawną, polegającą na tym, że Karta uzyskiwała „moc 
prawną równą traktatom”, stawała się źródłem prawa pierwotnego, ale 
nie była równocześnie klasyczną umową międzynarodową, lecz samo
istnym aktem prawnym, zaś jej moc prawna miała pośredni charakter, 
wynikający z art. 6 TUE. Z drugiej strony, podwójna publikacja Karty 
rodziła wątpliwości dotyczące pierwszeństwa obu tekstów oraz proce
dury ich ewentualnej rewizji’3. *

Nazwa wywodzi się od pierwszego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich Wspólnot Europejskich w zamku Gymnich pod Bonn, które odbyło się 
17 listopada 1973 r. z inicjatywy ówczesnego ministra spraw zagranicznych RFN Walte
ra Scheela. Następne takie spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkow
skich Wspólnot Europejskich miało miejsce podczas niemieckiej prezydencji 20 kwiet
nia 1974 r. w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej i od tego czasu datują się 
także regularne spotkania w tej formule - por. EU-Glossar, Centrum für Europäische 
Politik, http://www.cep.eu/eu-glossar/, s. 1; Heimatverein-Gymnich. Ereignisse, http:// 
www.heimatverein-gymnich.de /unserortereignisse, s. 1.

” A. K r e m e r, op. cit., s. 38.

http://www.cep.eu/eu-glossar/
http://www.heimatverein-gymnich.de
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W czasie spotkania w Viana do Castelo omawiano również inne 
kontrowersyjne sprawy, jak chociażby podnoszony przez delegację bry
tyjską status aktów ustawodawczych w dziedzinie współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej oraz rozciągnięcie wspo
mnianego wyżej protokołu amsterdamskiego na te dwie dziedziny i na do
robek prawny Schengen, czy też zgłaszany przez delegację polską postulat 
włączenia mechanizmu z Joanniny do części normatywnej traktatu oraz 
zwiększenia liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości 
zgodnie z art. 222 TWE (obecnie art. 252 TFUE). Otworzyłoby to Polsce 
drogę do uzyskania jednego stałego rzecznika generalnego wtej instytucji. 
Przy tej okazji delegacja polska poinformowała również pozostałe pań
stwa członkowskie o przystąpieniu Polski do tzw. protokołu brytyjskiego 
w sprawie Karty Praw Podstawowych. Ponadto uwagę uczestników po
siedzenia absorbowały takie kwestie szczegółowe, jak: udział przewod
niczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej 
w procedurze podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Ra
dzie Europejskiej, zmiana nazwy Rady Unii Europejskiej na Radę Mini
strów, kryteria akcesji do Unii Europejskiej czy też nazwa waluty euro 
w różnych wersjach językowych, w tym zwłaszcza w języku bułgarskim 
(cyrylica)94.

9,1 Ibidem, s. 32-33, 37. Grupa robocza ekspertów prawnych zakończyła większość 
swoich prac już 14 września 2007 r. Jednak aż do 3 października tegoż roku obradowała 
ona nad treścią protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii wo
bec przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz protokołu w sprawie 
postanowień przejściowych, w części dotyczącej statusu aktów ustawodawczych przyj
mowanych w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyj
nej - por. C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 24-25.

95 KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Traktatu 
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu
ropejską - Projekt preambuły, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 4/1/07, REV 1, 
s. 1-152; KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekt Trakta
tu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę 

5 października 2007 r. prezydencja portugalska przekazała rządom 
państw członkowskich kompletny tekst traktatu reformującego wraz 
z dwunastoma protokołami i pięćdziesięcioma trzema deklaracjami do 
Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej, w brzmieniu nadanym 
im podczas obrad ministrów spraw zagranicznych i grupy roboczej eks
pertów prawnych95. Tekst ten był następnie omawiany w czasie spotka
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nia ministrów spraw zagranicznych w ramach Rady do Spraw Ogólnych 
i Stosunków Zewnętrznych w dniach 14-15 października 2007 r. w Luk
semburgu. Celem spotkania było jednak przede wszystkim przygoto
wanie najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej. Niemniej jednak 
dyskutowano tam również o wielu nierozwiązanych jeszcze sprawach, 
w tym wspomnianych wyżej polskich postulatach, czyli o włączeniu 
mechanizmu z Joanniny do prawa pierwotnego (traktatu lub protoko
łu)96, a także zwiększeniu liczby rzeczników generalnych w Trybunale 
Sprawiedliwości. Jednak ani w tych dwóch sprawach, ani w kilku innych 
utrzymujących się jeszcze kwestiach spornych nie osiągnięto kompro
misowego rozwiązania97.

Europejską - Protokoły, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 2/1/07, REV 1, s. 1-76; 
KM 2007. Nota prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekty deklaracji, Bruksela, 
5 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, s. 1-25.

96 Mimo iż już 5 października 2007 r. grupa robocza zaproponowała umieszczenie 
go jedynie w deklaracji, jak przewidywał mandat negocjacyjny - por. KM 2007. Nota 
prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekty deklaracji: Deklaracja nr 4 odno
sząca się do artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 ustęp 2 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Bruksela, 5 października 2007 r., CIG 3/1/07, 
REV 1, s. 4-7.

97 A. K r e m e r, op. cit., s. 38-40.

Wszystkie sporne dotąd zagadnienia zostały ostatecznie rozstrzy
gnięte dopiero podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej 
w dniach 18-19 października 2007 r. w Lizbonie. Stanowisko delega
cji polskiej zostało określone w instrukcji negocjacyjnej, podpisanej 
17 października 2007 r. przez premiera J. Kaczyńskiego. Polska po
nownie domagała się w niej wprowadzenia mechanizmu z Joanniny do 
prawa pierwotnego oraz zwiększenia liczby rzeczników generalnych 
w Trybunale Sprawiedliwości. Inne delegacje usiłowały nawet zgła
szać nowe postulaty. I tak, delegacja austriacka domagała się prawnego 
ograniczenia liczby studentów z zagranicy na wydziałach medycznych 
tamtejszych uniwersytetów, co odnosiło się w istocie do studentów nie
mieckich. Natomiast delegacja Włoch ostro skrytykowała projekt decy
zji Rady Europejskiej w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w ka
dencji 2009-2014, określony w rezolucji Parlamentu z 11 października 
2007 r. Argumentowała ona, że Włochy nie tylko utraciły sześć manda
tów w kadencji 2009-2014 z powodu rozszerzenia Unii Europejskiej, ale 
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przede wszystkim otrzymały we wspomnianym projekcie mniej miejsc 
aniżeli Francja i Wielka Brytania, mimo iż wcześniej zawsze posiadały 
taką samą liczbę posłów, jak te dwa państwa98 *.

” Projekt ten przewidywał nowy podział mandatów w Parlamencie Europejskim 
w kadencji 2009-2014. Uwzględniał on postanowienia art. 9a TUE, zakładającego, że 
ich całkowita liczba nie może przekraczać siedemset pięćdziesiąt, ale jednocześnie 
przyznawał wspomnianym trzem państwom po raz pierwszy różną liczbę mandatów: 
Włochom - siedemdziesiąt dwa; Wielkiej Brytanii - siedemdziesiąt trzy, zaś Francji - 
siedemdziesiąt cztery, por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, P6_TA(2007)0429, s. 1-6.

” KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekt Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską - Protokoły: Protokół (nr 9a) w sprawie decyzji Rady odnoszącej 
się do wykonania artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 ustęp 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku 
a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku, Bruksela, 22 października 2007 r., 
CIG 2/1/07, REV 1, COR 2, s. 1-2.

100 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Eu
ropejskiej i artykułu 205 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Bruksela, 
22 października 2007 r„ CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, s. 1-3.

Ostatecznie Rada Europejska zaakceptowała wówczas projekt trak
tatu reformującego Unię Europejską w wersji opracowanej przez mini
strów spraw zagranicznych i grupę roboczą ekspertów prawnych, ale 
także wprowadziła do niego siedem zmian. Po pierwsze, przyjęto nowy 
protokół nr 9a (obecnie protokół nr 9), dotyczący mechanizmu z Joan- 
niny, a stanowiący, że zmiana lub anulowanie tego mechanizmu przez 
Radę Unii Europejskiej będą wymagały wcześniejszej jednomyślnej 
zgody Rady Europejskiej”. Po drugie, nieznacznie zmieniono treść 
deklaracji nr 4 (obecnie deklaracja nr 7), dotyczącej mechanizmu z Jo- 
anniny. Zmiana ta polegała m.in. na tym, że decyzja Rady Unii Euro
pejskiej w sprawie ustanowienia tego mechanizmu miała zostać przyjęta 
w dniu podpisania traktatu reformującego, a nie w ciągu sześciu miesię
cy od tej daty, jak przewidywał to projekt grupy roboczej100. Po trzecie, 
uchwalono nową deklarację nr 39a (obecnie deklaracja nr 38), dotyczą
cą liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości, która 
stanowiła, że jeżeli Trybunał, zgodnie z art. 222 TWE (obecnie art. 252 
TFUE), wystąpi do Rady Unii Europejskiej z postulatem zwiększenia 
liczby rzeczników generalnych o trzy osoby, to Rada, stanowiąc jedno
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myślnie, wyrazi na to zgodę101. Po czwarte, wprowadzono zmianę do 
art. 9a TUE (obecnie art. 14 TUE), polegającą na wyodrębnieniu stano
wiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z całkowitej liczby 
siedmiuset pięćdziesięciu deputowanych, co oznaczało de facto zwięk
szenie maksymalnej liczby posłów z siedmiuset pięćdziesięciu do sied
miuset pięćdziesięciu jeden102. Po piąte, w związku z tym przyjęto dwie 
nowe deklaracje w sprawie składu Parlamentu Europejskiego. I tak, 
deklaracja nr 39b (obecnie deklaracja nr 4) stanowiła, że dodatkowe 
miejsce w Parlamencie Europejskim otrzymają Włochy103. Natomiast 
w deklaracji nr 39c (obecnie deklaracja nr 5) znalazło się stwierdze
nie, że Rada Europejska wyrazi polityczną zgodę na zmieniony projekt 
swojej decyzji, dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego w kadencji 
2009-2014, na podstawie stosownego wniosku tej ostatniej instytucji104. 
Ostatecznie 14 grudnia 2007 r. Rada Europejska podczas posiedzenia 
w Brukseli, czyli dzień po podpisaniu traktatu lizbońskiego, wyraziła 
zgodę na projekt decyzji dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego, 
zatwierdzony przez tę instytucję 11 października 2007 r., ale zmienio
ny zgodnie z deklaracją nr 39b (obecnie deklaracja nr 4), załączoną do 
Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. Brzmienie dru
giego i trzeciego motywu preambuły projektu decyzji zostało dostoso
wane do treści art. 9a ust. 2 TUE (obecnie art. 14 ust. 2 TUE) i tabeli 
zawartej w art. 2 projektu decyzji, a to oznaczało, że Włochy otrzymały 
siedemdziesięciu trzech deputowanych w kadencji Parlamentu Euro
pejskiego w latach 2009-2014. Decyzja Rady Europejskiej w tej sprawie 
miała być przyjęta jak najszybciej po wejściu w życie traktatu reformu

101 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja nr 39a odnosząca się do artykułu 222 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Spra
wiedliwości Unii Europejskiej, Bruksela, 22 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, 
COR 2, s. 5.

102 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekt Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, Bruksela, 22 października 2007 r., CIG 1/1/07, REV 1, COR 1, s. 1.

105 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja nr 39b dotycząca składu Parlamentu Europejskiego, Bruk
sela, 22 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, s. 5.

104 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja nr 39c dotycząca politycznej zgody Rady Europejskiej 
w sprawie projektu decyzji dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 22 paź
dziernika 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, s. 1-3. Por. A. K r e m e r, op. cit., s. 40-41.
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jącego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9a ust. 2 akapit drugi 
TUE (obecnie art. 14 ust. 2 akapit drugi TUE)105. Po szóste, uchwalono 
nową deklarację nr 28 (obecnie deklaracja nr 18) w sprawie kompeten
cji dzielonych. Deklaracja stanowiła, że zgodnie z systemem podziału 
kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, 
kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw człon
kowskich. Jeżeli traktaty przyznają Unii Europejskiej w określonej dzie
dzinie kompetencję dzieloną z państwami członkowskimi, to wówczas 
te państwa wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie 
wykonała lub postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompeten
cji. Ta ostatnia sytuacja mogłaby mieć miejsce w dwóch przypadkach: 
(1) gdyby stosowne instytucje Unii Europejskiej postanowiły uchylić 
dany akt ustawodawczy, w szczególności w celu lepszego poszanowa
nia zasad pomocniczości i proporcjonalności, zgodnie z art. 208 TWE 
(obecnie art. 241 TFUE). Wtedy z inicjatywy jednego lub kilku państw 
członkowskich Rada Unii Europejskiej mogłaby zwrócić się do Komi
sji Europejskiej o przedłożenie wniosków mających na celu uchylenie 
danego aktu ustawodawczego. Już podczas konferencji międzyrządo
wej Komisja Europejska zadeklarowała, że będzie traktować procedurę 
przewidzianą w art. 208 TWE „ze szczególną uwagą”; (2) gdyby doszło 
do ograniczenia kompetencji przyznanych Unii Europejskiej w ramach 
zwykłej procedury rewizji traktatów na mocy art. 33 ust. 2-5 TUE106 
(obecnie art. 48 ust. 2-5 TUE)107. Po siódme, na wniosek Parlamentu 
Europejskiego przyjęto nową deklarację nr 38a (obecnie deklaracja 
nr 12) w sprawie mianowania wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagra
nicznych i polityki bezpieczeństwa. Deklaracja ta zawierała postanowie
nia, które dają się interpretować w taki sposób, że kadencja wysokiego 
przedstawiciela Unii powinna trwać tak długo, jak kadencja Komisji 
Europejskiej (por. rozdział III, podrozdział 6.4)108.

105 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 14 grudnia 2007 r. Konkluzje prezyden
cji, Bruksela, 14 lutego 2008, 16616/1/07, REV 1, s. 1.

106 W wersji projektu traktatu rewizyjnego, opracowywanego przez konferencję 
międzyrządową.

107 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja nr 28 dotycząca rozgraniczenia kompetencji, Bruksela, 
22 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, s. 4.

108 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 
Projekty deklaracji: Deklaracja nr 38a odnosząca się do artykułu 9e Traktatu o Unii Euro
pejskiej, Bruksela, 22 października 2007 r., CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, s. 4.
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Kompromis osiągnięty podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w dniach 18-19 października 2007 r. kończył spory o treść nowego 
traktatu rewizyjnego, ale nie zadowalał wszystkich delegacji. Delegacja 
polska mogła być niewątpliwie usatysfakcjonowana z powodu istotnego 
wzmocnienia mechanizmu z Joanniny w protokole nr 9, który przewi
dywał, że każda zmiana lub anulowanie tego mechanizmu będą wyma
gały jednomyślnej zgody Rady Europejskiej. Nie udało się jej jednak 
spowodować włączenia przepisów określających ten mechanizm do 
prawa pierwotnego, lecz tylko do deklaracji. Delegacja polska uzyskała 
natomiast gwarancję w sprawie stanowiska stałego rzecznika general
nego w Trybunale Sprawiedliwości. W razie zwiększenia o trzy osoby 
(z ośmiu do jedenastu) liczby rzeczników generalnych Polsce miałoby 
przypaść na stałe jedno stanowisko rzecznika generalnego, podobnie jak 
ma to miejsce w wypadku Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i Hiszpanii. Dwa pozostałe stanowiska zostałyby natomiast włączone 
do systemu rotacji pomiędzy pozostałymi państwami członkowskimi. 
Delegacja włoska zdołała przeforsować swój postulat w sprawie uzyska
nia w kadencji 2009-2014, ale także, jak się wydaje, w ogóle, dodatko
wego mandatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dzięki wy
odrębnieniu stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
z całkowitej liczby siedmiuset pięćdziesięciu deputowanych. Nie został 
natomiast przyjęty postulat delegacji austriackiej w sprawie prawnego 
ograniczenia liczby studentów z zagranicy na wydziałach medycznych 
tamtejszych uniwersytetów. Budził on nie tylko wątpliwości prawne 
z powodu możliwego naruszenia swobody przepływu osób, ale przede 
wszystkim napotkał sprzeciw pozostałych delegacji z tego powodu, iż 
nie przewidywał go mandat negocjacyjny. Nie doczekała się również 
realizacji propozycja uzupełnienia art. 49 TUE o wyraźne kryteria akce
syjne, w szczególności nadanie statusu traktatowego kryteriom kopen
haskim, czego domagały się Francja i Holandia, wspierane przez Niem
cy i Austrię.

Wkrótce po zakończeniu wspomnianego posiedzenia Rady Europej
skiej, w listopadzie 2007 r., cztery państwa członkowskie zapowiedzia
ły, że dołączą do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej jeszcze 
dwie jednostronne deklaracje. I tak, Włochy oświadczyły, że przedłożą 
nową deklarację w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, zaś Niem
cy, Hiszpania i Luksemburg poinformowały, iż przedstawią deklarację 
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w sprawie symboli Unii Europejskiej109. 3 grudnia 2007 r. konferencja 
międzyrządowa zaakceptowała ostateczną wersję traktatu reformujące
go wraz z protokołami i załącznikami, powstałą po zakończeniu prac 
redakcyjnych przez lingwistów. Już wtedy był on nazywany traktatem 
lizbońskim110. Konferencja przyjęła także do wiadomości wspomnia
ne deklaracje oraz załączyła je do Aktu Końcowego. Deklaracja nr 57 
w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, sformułowana przez Wło
chy, stanowiła, że na mocy art. 9 TUE i art. 20 TFUE „obywatelem Unii 
jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego”111. 
Rząd włoski interpretował ten przepis w ten sposób, że reprezentacja 
państwa członkowskiego w Parlamencie Europejskim winna obejmo
wać nie tylko obywateli danego państwa członkowskiego, zamieszku
jących jego terytorium, ale także obywateli przebywających w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej112. Deklaracja nr 52 w spra
wie symboli Unii Europejskiej, podpisana ostatecznie przez Niemcy, 
Hiszpanię i Luksemburg oraz dwanaście innych państw członkowskich, 
stwierdzała natomiast, że flaga Unii przedstawiająca krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do radości 
z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza: „zjednoczona w róż
norodności”, euro będące walutą Unii oraz Dzień Europy obchodzony 
9 maja - pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspól
noty obywateli Unii oraz ich związek z tą organizacją113.

109 C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 27.
110 KM 2007. Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, Bruksela, 3 grudnia 2007 r„ CIG 14/07.
111 KM 2007. Akt Końcowy: Deklaracja Republiki Włoskiej w sprawie składu Parla

mentu Europejskiego, Bruksela, 3 grudnia 2007 r„ CIG 15/07, s. 24.
112 C. H e r m a, Konferencja Międzyrządowa, s. 27.

KM 2007. Akt Końcowy: Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Repub
liki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Repub
liki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej, Bruksela, 
3 grudnia 2007 r„ CIG 15/07, s. 21.

Ostatecznie do TUE, TFUE - a w danym przypadku także do 
TEWEA - załączono łącznie trzydzieści siedem protokołów, zaś do Aktu 
Końcowego konferencji międzyrządowej - sześćdziesiąt pięć deklaracji. 
12 grudnia 2007 r. w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europej
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skiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej uroczyście pro
klamowali Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej114. Została ona 
następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
13 grudnia 2007 r. w Lizbonie szefowie państw lub rządów oraz mi
nistrowie spraw zagranicznych dwudziestu siedmiu państw członkow
skich uroczyście podpisali nowy traktat rewizyjny. Zawiera on postano
wienia rewidujące traktat o Unii Europejskiej oraz traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską. Protokół nr 2 załączony do traktatu lizbońskie
go wprowadza także zmiany do traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej. Traktat lizboński jest umową beztermi
nową. Podlegał on ratyfikacji zgodnie z wymogami konstytucyjnymi 
państw członkowskich Unii Europejskiej115. Traktat lizboński wieńczy 
także w dużej mierze ponaddziesięcioletnie zmagania rządów państw 
członkowskich i instytucji wspólnotowych o kierunek i kształt refor
my ustrojowej Unii Europejskiej, zainicjowane obradami konferencji 
międzyrządowej z lat 1996-1997, a zakończone pracami konferencji mię
dzyrządowej w 2007 r.116

114 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C, 2007, 
nr 303, s. 1-21.

115 Traktat z Lizbony, zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (teksty skonsolidowane) 
(dalej: Traktat z Lizbony), Dziennik Urzędowy C, 2010, nr 83. Por. też J. B a r c z, Podsta
wy prawne Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony, Warszawa 2010.

116 Według niektórych autorów proces reform ustrojowych Unii Europejskiej 
zainaugurowało ustanowienie Unii Gospodarczej i Walutowej - por. H. M a r h o 1 d, 
Von der Währungsunion zur (gescheiterten) Konstitutionalisierung der Europäischen 
Union - zehn Jahre Systemreform, ein Kapitel Integrationsgeschichte (1999-2008), „In
tegration" 2011, H. 1, s. 3-23. Por. też A. Hofmann, W. Wessels, Der Vertrag 
von Lissabon - eine tragfähige und abschließende Antwort auf konstitutionelle Grundfra
gen?, „Integration” 2008, H. 1, s. 3-20.

Traktat lizboński składa się z preambuły, siedmiu artykułów, trzyna
stu protokołów, dwóch załączników oraz Aktu Końcowego konferencji 
międzyrządowej 2007 r. Preambuła traktatu lizbońskiego nie nawiązuje 
do traktatu konstytucyjnego, lecz umieszcza traktat lizboński w jednym 
szeregu z traktatem amsterdamskim i traktatem nicejskim. O ile wszyst
kie dotychczasowe traktaty rewizyjne zawierane były w przekonaniu 
(wyrażanym w preambule) o konieczności zwiększania efektywności 
i poprawy spójności działań Unii Europejskiej, o tyle preambuła trak
tatu lizbońskiego - w wersji zaproponowanej przez Węgry - mówi po 
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raz pierwszy również o konieczności wzmocnienia legitymacji demo
kratycznej Unii. Część pierwsza traktatu lizbońskiego, zatytułowana: 
„Zmiany wprowadzone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu usta
nawiającego Wspólnotę Europejską”, obejmuje dwa artykuły (art. 1-2). 
W art. 1 znajdują się poprawki ustanowione w TUE, zaś w art. 2 mody
fikacje wprowadzone do TWE. Art. 2 traktatu lizbońskiego podzielony 
jest na dwa tirety, spośród których pierwszy zawiera zmiany horyzon
talne (lingwistyczne i gramatyczne), zaś drugi - zmiany szczegółowe 
(rzeczowe i proceduralne) w TWE. Część druga traktatu lizbońskie
go, zatytułowana: „Postanowienia końcowe”, obejmuje pięć artykułów 
(art. 3-7). Art. 3 stanowi, że traktat lizboński zawiera się na czas nie
określony. W art. 4 znajduje się przepis, że protokół nr 1 załączony do 
traktatu lizbońskiego wprowadza zmiany do TUE, TWE, a także w sto
sowanym przypadku, do TEWEA, zaś protokół nr 2 załączony do tegoż 
traktatu ustanawia zmiany w TEWEA. Art. 5 zawiera postanowienia 
dotyczące nowych oznaczeń redakcyjnych traktatów, w art. 6 znajdują 
się klauzule ratyfikacyjne oraz postanowienia o wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego, w art. 7 zaś umieszczono przepisy, odnoszące się do auten
tyczności tekstu traktatu w poszczególnych dwudziestu trzech językach 
roboczych Unii oraz zasad i miejsca jego depozytu. W ostatniej części 
znajduje się trzynaście protokołów, spośród których jedenaście dotyczy 
TUE, TFUE, a w stosowanym przypadku także TEWEA, zaś dwa odno
szą się do samego traktatu z Lizbony. Do traktatu lizbońskiego dodano 
także dwa załączniki, zawierające tabele ekwiwalencyjne. Ponadto do 
Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. załączono sześć
dziesiąt pięć deklaracji, w tym deklaracje uchwalone przez konferen
cję, a także jednostronne deklaracje niektórych państw członkowskich 
przyjęte przez nią do wiadomości117.

117 Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiają
cy Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (teksty pierwot
ne), Dziennik Urzędowy C, 2007, nr 306.





Rozdział III

ZMIANY HORYZONTALNE

1. STATUS PRAWNOMIĘDZYNARODOWY UNII

Traktat lizboński jedynie nieznacznie zmienia definicję Unii Europej
skiej, precyzując w odróżnieniu od obowiązujących dotąd traktatów, że 
źródłem jej kompetencji są państwa członkowskie, i potwierdzając zara
zem dotychczasowe przepisy, iż także niniejszy traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia „coraz ściślejszego związku między narodami 
Europy” (art. 1 TUE)1. Określenie źródeł kompetencji Unii Europejskiej 
wywodzi się wprost z traktatu konstytucyjnego. Wszelako inaczej niż 
w traktacie konstytucyjnym, definicja Unii umieszczona w traktacie liz
bońskim nie zawiera odwołania do metody wspólnotowej. Nie oznacza 
to jednak, iż metoda ta nie obowiązuje w Unii Europejskiej, lecz świad
czy tylko o tym, że traktat lizboński nie nadaje jej statusu traktatowego. 
Z tak sformułowanej definicji Unii Europejskiej wynika, że celem Unii 
jest jedynie głębsza integracja państwowo zorganizowanych narodów 
europejskich, a nie przekształcenie jej w organizację międzynarodową 
opierającą się na jednym narodzie europejskim.

1 Traktat z Lizbony, s. 16.

Traktat lizboński potwierdza także cele Unii Europejskiej w więk
szości określone już w traktacie z Maastricht, traktacie amsterdamskim 
i traktacie nicejskim, ale w odróżnieniu od traktatu konstytucyjnego 
z katalogu celów Unii wyłącza on - pod wyraźnym naciskiem Francji - 
„niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym”. W zamian za to 
w protokole nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji zna
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lazło się stwierdzenie, że rynek wewnętrzny zdefiniowany w (określają
cym cele Unii) art. 3 TUE „obejmuje system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję”2.

2 Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji, [w:] Traktat z Lizbony, 
s. 309. W efekcie traktat lizboński do katalogu celów Unii Europejskiej zalicza: wspiera
nie pokoju, wartości Unii Europejskiej i dobrobytu jej narodów, stworzenie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwa
rantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w od
niesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania 
i zwalczania przestępczości; zapewnienie jednolitego rynku wewnętrznego, zrównowa
żonego wzrostu gospodarczego i stabilności cen, społecznej gospodarki rynkowej o wy
sokiej konkurencyjności, zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, 
wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; wspieranie po
stępu naukowo-technicznego; zwalczanie wyłączenia społecznego i dyskryminacji oraz 
wspieranie sprawiedliwości i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidar
ności między pokoleniami i ochrony praw dziecka; wspieranie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, a także solidarności między państwami członkowskimi; po
szanowanie bogatej różnorodności kulturowej i językowej, a także czuwanie nad ochro
ną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy; Unię Gospodarczą i Walutową, której 
walutą jest euro; umacnianie i propagowanie swoich wartości i interesów w stosunkach 
zewnętrznych Unii; przyczynianie się do rozwoju pokoju, bezpieczeństwa, trwałego roz
woju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodne
go i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, 
w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa mię
dzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych (art. 3 ust. 1-5 
TUE) - por. Traktat z Lizbony, s. 17.

3 Ibidem, s. 41.
3 Ibidem, s. 16.
5 Deklaracja w sprawie osobowości prawnej Unii, [w:j Traktat z Lizbony, s. 346.

Traktat lizboński wprowadza do TUE i TWE zmiany dotyczące sta
tusu Unii Europejskiej. Na mocy art. 47 TUE Unia uzyskuje osobowość 
prawną i staje się po raz pierwszy jednolitą organizacją międzynarodo
wą3. Podstawę Unii ma stanowić traktat o Unii Europejskiej oraz traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, przy czym ten ostatni otrzymuje 
nową nazwę: traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Oba 
traktaty mają taką samą moc prawną. Unia zastępuje Wspólnotę Euro
pejską i staje się jej następcą prawnym (art. 1 TUE)4. Jednak deklaracja 
nr 24 w sprawie osobowości prawnej Unii, załączona do Aktu Końcowe
go konferencji międzyrządowej 2007 r. m.in. na wniosek Polski, wyjaśnia, 
iż fakt posiadania przez Unię osobowości prawnej w żaden sposób nie 
upoważnia jej do stanowienia prawa lub działania wykraczającego poza 
kompetencje powierzone jej przez państwa członkowskie w traktatach5.
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W doktrynie wyrażana jest opinia, że na mocy traktatu lizbońskiego 
doszło nie tylko do wspomnianej wyżej uniwersalnej sukcesji Unii Eu
ropejskiej wobec Wspólnoty Europejskiej, czyli przeniesienia funkcji, 
praw i obowiązków Wspólnoty Europejskiej na nową Unię Europejską, 
ale wręcz do „wchłonięcia” Wspólnoty Europejskiej i „starej” Unii Eu
ropejskiej przez „nową” Unię Europejską. „Stara” Unia Europejska nie 
była bowiem organizacją międzynarodową i nie istniała jako odrębny 
podmiot prawa międzynarodowego, dysponowała mniejszymi kompe
tencjami, zaś jej ramy instytucjonalne, cele i zadania integracyjne nie 
były identyczne z tymi, jakie posiada „nowa” Unia Europejska po wej
ściu w życie traktatu lizbońskiego6.

6 Szerzej na ten temat por. C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - 
podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwot
nego i wtórnego, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, 
s. 120-122. Szerzej na temat charakteru prawnego Unii Europejskiej w świetle prawa 
międzynarodowego por. E. Cala-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Euro
pejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2007. Por. też D. C h a 1 m e r s, 
European Union Law, Cambridge 2006.

7 Protokół zmieniający traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomo
wej, [w:] Traktat z Lizbony, zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawia
jący Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (teksty pierwotne), 
s. 199-201.

8 Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Węgierskiej, Republiki 
Austrii i Królestwa Szwecji, [w:] Traktat z Lizbony, s. 356.

Traktat lizboński utrzymuje istnienie Europejskiej Wspólnoty Ener
gii Atomowej jako odrębnej organizacji międzynarodowej w rozumie
niu prawa międzynarodowego, zaś stanowiący jej podstawę prawną 
traktat rzymski z 25 marca 1957 r. ulega modyfikacji na mocy proto
kołu nr 2, załączonego do traktatu lizbońskiego (art. 1-10 protokołu 
nr 2)7. W ślad za tym Europejska Wspólnota Energii Atomowej pozo
staje poza Unią Europejską, choć jest też z nią nadal powiązana, podob
nie jak przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego była powiązana ze 
Wspólnotą Europejską i Unią Europejską. Z drugiej strony, w deklara
cji nr 54 załączonej do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
2007 r. RFN, Irlandia, Węgry, Austria i Szwecja wezwały do „możliwie 
szybkiego” zwołania konferencji międzyrządowej, poświęconej rewi
zji traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
z 25 marca 1957 r.8

Przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację między
narodową w rozumieniu prawa międzynarodowego jest fundamentalną 
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i chyba najważniejszą zmianą ustrojową Unii dokonaną na mocy traktatu 
lizbońskiego’. Zmiana ta oznacza nie tylko istotne uproszczenie struk
tury i zasad funkcjonowania Unii (likwidacja struktury filarowej), pod
niesienie na szczebel unijny systemu instytucjonalnego Wspólnot Euro
pejskich, ujednolicenie procesu decyzyjnego i katalogu aktów prawnych, 
ale także umocnienie pozycji Unii na arenie międzynarodowej. Wypo
sażenie Unii Europejskiej w podmiotowość prawnomiędzynarodową 
skutkuje m.in. tym, że uzyskuje ona zdolność do zawierania umów mię
dzynarodowych, możliwość utrzymywania stosunków z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi, prawo nabywania członko
stwa w organizacjach międzynarodowych, prawo czynnej i biernej le- 
gacji, prawo korzystania z immunitetów, a także prawo wnoszenia skarg 
i występowania przed sądami międzynarodowymi* 10. Wszystkie te zmia
ny stwarzają niewątpliwie szansę na wzmocnienie identyfikacji społe
czeństw państw członkowskich z nową organizacją międzynarodową. 
Genezę nadania Unii Europejskiej statusu organizacji międzynarodowej 
przedstawia wykres I.

’ J. B a r c z, Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2008, s. 23-24.
10 C. H e r m a, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawnomię- 

dzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 122- 
-127. Szerzej na ten temat por. też The European Union and International Organizations, 
K.E. Jorgensen (ed.), London-New York 2010.

Spośród wspomnianych atrybutów podmiotowości prawnomiędzy- 
narodowej warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zdolność Unii Eu
ropejskiej do zawierania umów międzynarodowych, możliwość utrzy
mywania stosunków z organizacjami międzynarodowymi i państwami 
trzecimi, a także prawo legacji w państwach trzecich i przy organizacjach 
międzynarodowych. I tak, traktat lizboński ustanawia nową procedurę 
zawierania przez Unię Europejską umów międzynarodowych. Zgodnie 
z tą procedurą Rada Unii Europejskiej wydaje decyzję i upoważnia do 
podjęcia rokowań, przyjmuje wytyczne negocjacyjne, wyznacza zespół 
negocjacyjny (z wyjątkiem umów dotyczących wspólnej polityki han
dlowej, które negocjuje Komisja Europejska - art. 207 ust. 3 TFUE), 
a także zawiera umowy międzynarodowe po ich wynegocjowaniu. De
cyzję upoważniającą do podjęcia rokowań Rada podejmuje na podsta
wie zalecenia Komisji Europejskiej lub wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (jeżeli przewidywana umo-



* Równocześnie utrzymano istnienie Euratomu jako odrębnej organizacji międzynarodowej, mo
dyfikując TEWEA na mocy protokołu nr 36, załączonego do traktatu konstytucyjnego.
** Jednocześnie utrzymano istnienie Euratomu jako odrębnej organizacji międzynarodowej, 
modyfikując TEWEA na podstawie protokołu nr 2, załączonego do traktatu lizbońskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny, s. 166,426-427.
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wa dotyczy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa). Natomiast 
decyzję w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej Rada przyjmuje 
zasadniczo po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Oznacza to 
istotne wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego w tej procedu
rze. Wyraża on bowiem zgodę na zawarcie nie tylko, jak dotąd, ukła
dów stowarzyszeniowych, umów ustanawiających specyficzne ramy 
instytucjonalne oraz porozumień pociągających za sobą istotne skutki 
budżetowe, ale także musi zgodzić się na zawarcie umowy w sprawie 
przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz oraz wszystkich umów doty
czących dziedzin, w których stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą 
lub specjalną procedurę ustawodawczą (pod warunkiem, że w tej ostat
niej wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego). W pozostałych 
przypadkach Rada podejmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, przy czym, podobnie jak do
tychczas, w razie niewydania przez Parlament opinii w terminie okreś
lonym przez Radę, może ona stanowić samodzielnie. Zgody lub konsul
tacji Parlamentu Europejskiego nie wymagają natomiast decyzje Rady 
w sprawie zawarcia umów międzynarodowych dotyczących wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W czasie całej procedury Rada 
stanowi większością kwalifikowaną, z wyjątkiem czterech następujących 
przypadków: po pierwsze, umów dotyczących dziedzin, w których do 
przyjęcia aktu Unii wymagana jest jednomyślność; po drugie, układów 
stowarzyszeniowych; po trzecie, umów z państwami kandydującymi do 
Unii w zakresie określonym przepisami art. 212 TFUE (współpraca go
spodarcza, finansowa i techniczna); po czwarte, umów w sprawie przy
stąpienia Unii do EKPCz (art. 218 ust. 1-8 TFUE)11.

11 Traktat z Lizbony, s. 140-141, 189-191.
12 C. H e r m a, Likwidacja „struktury filarowej” Unii - podmiotowość prawnomię- 

dzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 125-126.

Traktat lizboński włącza wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeń
stwa12 oraz współpracę sądową w sprawach karnych i współpracę policyj
ną do nowej procedury zawierania umów międzynarodowych. W tych 
trzech politykach zniesiony zostaje również dotychczasowy mechanizm 
zabezpieczający, polegający na tym, że już po zawarciu umowy między
narodowej przez Radę Unii Europejskiej każde państwo członkowskie 
mogło odmówić jej stosowania, powołując się na wymogi krajowej 
procedury konstytucyjnej (art. 24 ust. 5 TUE oraz art. 38 TUE w wer
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sji traktatu nicejskiego). O ile jednak we wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa podstawa prawna do zawierania umów międzynaro
dowych jest wyraźnie określona w art. 37 TUE, o tyle we współpracy 
sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej jej brakuje, po
nieważ traktat lizboński anuluje dotychczasowy art. 38 TUE, nie zastę
pując go żadnym porównywalnym przepisem. W związku z tym Unia 
Europejska może zawierać umowy międzynarodowe w tych dwóch 
ostatnich dziedzinach na podstawie art. 216 ust. 1 TUE, tzn. gdy zawar
cie takiej umowy jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów Unii, 
o których stanowią traktaty, lub gdy jest ono przewidziane w prawnie 
wiążącym akcie Unii, albo gdy może mieć wpływ na wspólne zasady 
lub zmieniać ich zakres. Z drugiej strony jednak, deklaracja nr 36, za
łączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r., po
twierdza prawo państw członkowskich Unii Europejskiej do negocjo
wania i zawierania umów międzynarodowych z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinach: współpracy sądo
wej w sprawach cywilnych, współpracy sądowej w sprawach karnych 
i współpracy policyjnej, ale pod warunkiem, że takie umowy będą 
zgodne z prawem Unii13. Należy podkreślić, że procedura zawierania 
umów międzynarodowych we wspólnej polityce zagranicznej i bezpie
czeństwa nadal charakteryzuje się pewną specyfiką. Parlament Euro
pejski i Komisja Europejska są z niej zasadniczo wyłączone. Z drugiej 
strony jednak wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, który jest członkiem Komisji, ma prawo do przedsta
wiania Radzie Unii Europejskiej zaleceń w sprawie zawarcia umowy 
oraz wniosków o zawieszenie jej stosowania (art. 218 ust. 3, 9 TFUE). 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma natomiast nadal 
żadnej jurysdykcji nad umowami zawieranymi w tym obszarze. Nie 
może on nawet badać ex antę ich zgodności z traktatami ze względu na 
ogólne wyłączenie jego jurysdykcji w tej dziedzinie (art. 275 TFUE). 
Inaczej jest we współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy 
policyjnej, w przypadku których Komisja Europejska i Parlament Euro
pejski uczestniczą w procedurze zawierania umów międzynarodowych, 

IJ Traktat z Lizbony, s. 189; Deklaracja odnosząca się do artykułu 218 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotycząca negocjowania i zawierania przez Państwa 
Członkowskie umów międzynarodowych odnoszących się do przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości, [w:] Traktat z Lizbony, s. 349.
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a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bada ex ante ich zgod
ność z traktatami (art. 218 ust. 11 TFUE)14.

14 Traktat z Lizbony, s. 44-46, 166. Szerzej na ten temat por. C. H e r m a, Likwida
cja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz refor
ma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 126-127; A. Grzelak, Reforma 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, [w:] Traktat z Lizbony. Główne 
reformy ustrojowe Unii Europejskiej, s. 266.

15 Traktat z Lizbony, s. 192-193.
16 Federalny Trybunał Konstytucyjny w RFN w swoim wyroku z 12 października 

1993 r. - powszechnie przywoływanym później w orzecznictwie i doktrynie pozostałych 
państw członkowskich Unii Europejskiej - stwierdził, że traktat z Maastricht ustanawia 
„powiązanie państw (Staatenverbund) służące urzeczywistnieniu coraz ściślejszej Unii - 
państwowo zorganizowanych - narodów Europy [...], nie zaś państwo opierające się na 
narodzie europejskim (europäisches Staatsvolk)" - por. BVerfG, Vertrag von Maastricht -
2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92 - Urteil vom 12. Oktober 1993, BVerfGE 89, s. 155.

Traktat lizboński zobowiązuje Unię Europejską do współpracy z or
ganami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i jej organizacja
mi wyspecjalizowanymi, Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa
1 Współpracy w Europie (OBWE), Organizacją Współpracy Gospodar
czej i Rozwoju, a także ze wszystkimi innymi organizacjami międzyna
rodowymi. Za realizację tego zobowiązania odpowiada wysoki przed
stawiciel Unii (art. 220 ust. 1-2 TUE). Reprezentację Unii Europejskiej 
w państwach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych zapew
niają delegatury Unii Europejskiej, podlegające wysokiemu przedstawi
cielowi Unii oraz działające w ścisłej współpracy z misjami dyplomatycz
nymi i konsularnymi państw członkowskich (art. 221 ust. 1-2 TUE)15.

Nowy status prawnomiędzynarodowy Unii Europejskiej określony 
w traktacie lizbońskim został także poddany ocenie europejskich sądów 
konstytucyjnych. Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec w swoim 
wyroku z 30 czerwca 2009 r. uznał traktat lizboński za zgodny z Usta
wą Zasadniczą RFN, ale jednocześnie zażądał wzmocnienia uprawnień 
Bundestagu i Bundesratu w Unii Europejskiej. Nawiązując do swojego 
wcześniejszego orzeczenia z 12 października 1993 r. w sprawie trakta
tu z Maastricht16, oświadczył on, że wyposażona w osobowość prawną 
Unia Europejska pozostaje nadal „powiązaniem państw” (Staatenver
bund), nie jest natomiast w żadnym razie federacją. Pojęcie „powiązanie 
państw” oznacza „ścisłe i trwałe połączenie suwerennych państw” (enge, 
auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten), które 
sprawuje władzę publiczną na podstawie traktatów i którego ustrój leży 
wyłącznie w dyspozycji państw członkowskich. „Narody” zamieszku
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jące państwa członkowskie pozostają podmiotami demokratycznej le
gitymizacji Unii Europejskiej17. W opinii Federalnego Trybunału Kon
stytucyjnego Unia Europejska jest zatem strukturą wyrastającą poza 
zwykły związek państw (Staatenbund), ale jednocześnie niedorastającą 
jeszcze do statusu państwa związkowego (Bundesstaat). Nie dysponuje 
ona bowiem „własną suwerenną państwowością” (souveräne Eigenstaat
lichkeit), którą posiadają jedynie państwa członkowskie. Unia Europej
ska ma tylko takie prawa zwierzchnie, jakie państwa członkowskie zde
cydują się jej przekazać na mocy traktatów, ratyfikowanych przez ich 
parlamenty narodowe. Na straży suwerenności państw członkowskich 
stoi zatem m.in. zasada kompetencji powierzonych. Sprawia ona, że 
państwa członkowskie pozostają nadal „władcami traktatów”, zaś Unia 
Europejska nie nabywa kompetencji do stanowienia własnych kompe
tencji (kompetencji-kompetencji)18.

17 BVerJG, Vertrag von Lissabon - 2 BvE 2/08 - Urteil vom 30. Juni 2009, http:// 
www.bverfg.de/, s. 1. Analizę orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
por. P.-Ch. Müller-Graff, Dos Karlsruhe Lissabon-Urteil: Bedingungen, Grenzen, 
Orakel und integrative Optionen, „Integration” 2009, H. 4, s. 331-360; Ch. Tomu- 
schal, The Ruling ofthe German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, „German 
Law Journal” 2009, No. 8, s. 1259-1262; M. Niedobitek, The Lisbon Case of30 June 
2009 - A Comment from the European Law Perspective, „German Law Journal” 2009, 
No. 8, s. 1267-1276.

18 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 84.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 62.

W opinii Federalnego Trybunału Konstytucyjnego traktat lizboń
ski otwiera wprawdzie nowy etap integracji europejskiej, ale po jego 
wejściu w życie Republika Federalna Niemiec będzie nadal państwem 
suwerennym i podmiotem prawa międzynarodowego19. Poza tym pod 
rządami Ustawy Zasadniczej, tak czy inaczej, nie może powstać żadna 
federacja europejska z niemieckim udziałem, ponieważ „Ustawa Zasad
nicza nie upoważnia niemieckich organów władzy do wyrzeczenia się 
prawa narodu niemieckiego do samostanowienia w postaci suweren
ności prawnomiędzynarodowej Niemiec”20. Ewentualne przekształcenie 
w przyszłości Unii Europejskiej w federację wymagałoby jej bezpośred
niej legitymizacji przez naród niemiecki i przyjęcia nowej konstytucji 
zgodnie z art. 146 Ustawy Zasadniczej. Inaczej mówiąc, jeżeli RFN 
chciałaby się stać częścią takiej federacji, to decyzję o tym musiałby 
podjąć niemiecki suweren. Unia Europejska jako „powiązanie państw” 

http://www.bverfg.de/
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z własną osobowością prawną pozostaje nadal dziełem suwerennych 
państw demokratycznych. Dlatego przy obecnym stanie integracji nie 
ma potrzeby przekształcania systemu instytucjonalnego Unii w system 
zbliżony do demokratycznego systemu państw21. Legitymacja demo
kratyczna Unii gwarantowana jest przede wszystkim przez parlamenty 
narodowe, pochodzące z bezpośrednich i równych wyborów. Parlament 
Europejski nie jest instytucją w pełni legitymowaną demokratycznie, 
ponieważ jego skład opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonal
ności. Ponadto Parlamentowi Europejskiemu przypisana zostaje jedynie 
uzupełniająca rola reprezentowania narodów państw członkowskich, 
nie jest on natomiast przedstawicielem narodu europejskiego. Wprowa
dzone po raz pierwszy w traktacie lizbońskim pojęcie „przedstawiciele 
obywateli Unii” w odniesieniu do deputowanych do Parlamentu Euro
pejskiego (art. 14 ust. 2 TUE) również nie oznacza ukonstytuowania 
się „narodu europejskiego”, podobnie jak zasada pierwszeństwa prawa 
unijnego wobec prawa krajowego i postanowienia Karty Praw Podsta
wowych nie prowadzą do ustanowienia „państwa europejskiego”22.

21 Ibidem, s. 76-78.
22 Ibidem, s. 78-81. Por. też na ten temat R. S c h o 1 z, Analyse des Urteils des Bun

desverfassungsgerichts vom 30.06.2009 zum Lissabon-Vertrag, [w:] Das Urteil des Bundes
verfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon und seine Folgen für den europäischen Eini
gungsprozess. Expertengespräch am 7. September 2009 in Paris, Paris 2009, s. 11-12.

Opinię Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie 
nowego statusu prawnomiędzynarodowego Unii Europejskiej podzielił 
również Trybunał Konstytucyjny w Polsce. W swoim wyroku wydanym 
24 listopada 2010 r. orzekł on zgodność traktatu lizbońskiego z kon
stytucją. Odnosząc się natomiast do zagadnienia suwerenności państw 
członkowskich Unii Europejskiej i powołując się na panujące w tym za
kresie ustalenia doktryny prawa międzynarodowego, stwierdził on, że 
„pojęcie absolutnej, nieograniczonej suwerenności należy do przeszło
ści”. Ograniczenie suwerenności, wynikające z woli państwa, jest zgodne 
z prawem międzynarodowym, zaś ograniczenie suwerenności następu
jące wbrew woli państwa nie jest z nim zgodne. Porządek prawny Unii 
Europejskiej, w porównaniu z prawem stanowionym przez inne orga
nizacje międzynarodowe, wyróżnia szerszy zakres kompetencji Unii, 
wiążący charakter znacznej części prawa unijnego, a także „bezpośred
ni skutek prawa unijnego w stosunkach wewnętrznych państw człon
kowskich”. Trybunał Konstytucyjny podzielił także pogląd wyrażany 
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w doktrynie prawa międzynarodowego, że państwa członkowskie Unii 
Europejskiej zrzekły się uprawnień do podejmowania „autonomicznych 
działań prawodawczych w stosunkach wewnętrznych i międzynarodo
wych”. Jednak nie doprowadziło to do trwałego ograniczenia ich suwe
rennych praw, ponieważ „przekazanie kompetencji nie jest nieodwra
calne, a relacje między kompetencjami wyłącznymi i konkurencyjnymi 
mają charakter dynamiczny”. Inaczej mówiąc, państwa członkowskie 
„przyjęły jedynie zobowiązanie do wspólnego wykonywania funkcji 
państwowych w dziedzinach objętych współpracą i dopóki utrzymają 
pełną zdolność do określania form wykonywania funkcji państwowych, 
współistotną kompetencji do «określania własnych kompetencji», po
zostaną w świetle prawa międzynarodowego podmiotami suwerenny
mi”. Między państwami członkowskimi Unii Europejskiej „zachodzą 
(wprawdzie) skomplikowane procesy wzajemnych zależności związane 
z powierzeniem przez nie Unii części kompetencji organów władzy pań
stwowej”. Jednak państwa te pozostają nadal „podmiotami procesu in
tegracji, zachowują «kompetencję-kompetencji», a modelem integracji 
europejskiej pozostaje forma organizacji międzynarodowej”23.

23 Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucję RP traktatu 
z Lizbony podpisanego 13 grudnia 2007 r., Sygn, akt K 32/09, http://static.e-prawnik.pl/, 
s. 17-18.

Odwołując się ponownie do doktryny prawa międzynarodowego, 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że

w wyniku zaciągania zobowiązań państwo niekoniecznie dokonuje 
samoograniczenia swobody swojego działania, lecz niekiedy rozsze
rza spektrum swej działalności na sfery, na których wcześniej nie było 
obecne, a zdolność do zaciągania zobowiązań międzynarodowych jest 
tym, co prawo międzynarodowe wpisuje w naturę prawną państwa 
i konstytuuje tożsamość państwa w prawie międzynarodowym [...]. 
Z tej perspektywy dyskusyjne wydaje się twierdzenie, jakoby tryb gło
sowania większościowego ograniczał suwerenność, gdyż nie ogranicza 
to ani nie narusza suwerenności państw członkowskich, lecz jedynie 
ukierunkowuje wykonywanie funkcji państwowych.

Z drugiej strony, Trybunał Konstytucyjny podzielił również pogląd, 
wyrażany w doktrynie prawa konstytucyjnego, że

przystąpienie do Unii Europejskiej jest postrzegane jako pewnego 
rodzaju ograniczenie suwerenności państwa, nieoznaczające jej prze

http://static.e-prawnik.pl/
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kreślenia i związane z efektem kompensacyjnym w postaci możliwości 
współkształtowania decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej.

Wszelako państwa należące do Unii Europejskiej „zachowują su
werenność ze względu na to, że ich konstytucje, stanowiące wyraz 
suwerenności państwowej”, także zachowują swoje znaczenie. Dlatego 
w przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego

suwerenność Rzeczypospolitej i jej niepodległość, rozumiana jako 
odrębność bytu państwowego Polski w jej obecnych granicach, w wa
runkach członkostwa w Unii Europejskiej na zasadach określonych 
w Konstytucji, oznaczają potwierdzenie prymatu Narodu Polskiego do 
stanowienia o własnym losie.

Normatywnym wyrazem tej zasady jest Konstytucja Rzeczypospoli
tej Polskiej (dalej - Konstytucja RP), a w szczególności jej postanowie
nia zawarte w preambule, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 90, art. 104 ust. 2 
i art. 126 ust. 1, „w świetle których suwerenność Rzeczypospolitej wyra
ża się w nieprzekazywalnych kompetencjach organów władzy państwo
wej, stanowiących o tożsamości konstytucyjnej państwa”24.

24 Ibidem, s. 18-19.
25 Najbardziej interesujące wydają się w tym kontekście trzy orzeczenia dwóch 

pierwszych sądów konstytucyjnych. I tak, Sąd Konstytucyjny Czech w wyroku z 26 li
stopada 2008 r., powołując się na zasadę powierzenia, orzekł, że Unia Europejska po
zostaje nadal organizacją międzynarodową, a państwa członkowskie „zachowują swoją 
tożsamość konstytucyjną”, co oznacza, że czeska konstytucja jest „najważniejszym pra
wem w państwie”. Również w orzeczeniu z 3 listopada 2009 r. Sąd Konstytucyjny Czech 
stwierdził, że traktat lizboński nie jest sprzeczny z porządkiem konstytucyjnym pań
stwa. Natomiast węgierski Sąd Konstytucyjny w wyroku z 12 lipca 2010 r. wskazał, że 
postanowień konstytucji umożliwiających członkostwo w Unii Europejskiej nie należy 
interpretować w sposób, który pozbawiałby znaczenia zasadę suwerenności państwowej 
i zasadę „demokratycznego państwa prawnego”. Zasad tych „nie mogą naruszać także 
ewentualne zmiany” wprowadzane do traktatów unijnych - por. ibidem, s. 32-33, 35-36.

Zagadnienie konstytucyjności traktatu lizbońskiego znalazło rów
nież wyraz w orzeczeniach sądów konstytucyjnych Czech, Węgier, Au
strii i Łotwy, a także w decyzji francuskiej Rady Konstytucyjnej. Wspól
ną cechą wydanych przez nie wyroków było przekonanie, że nie można 
traktować Unii Europejskiej jako państwa federalnego, lecz jedynie jako 
organizację międzynarodową. Rozstrzygają o tym bowiem m.in. zasada 
przyznania, zasada pomocniczości, a także uzależnienie efektywności 
działań Unii Europejskiej od wewnętrznych procedur konstytucyjnych 
państw członkowskich25.
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Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Unia Europejska staje się 
po raz pierwszy jednolitą organizacją międzynarodową. Jednak nie jest 
ona ani federacją, ani konfederacją, lecz tak jak dotąd czymś pośrednim 
między państwem związkowym a związkiem państw. Jest organizacją 
międzynarodową w rozumieniu prawa międzynarodowego i jednocześ
nie organizacją o charakterze ponadnarodowym. Na mocy traktatu li
zbońskiego wszystkie dotychczasowe atrybuty ponadnarodowości, wła
ściwe dla Wspólnoty Europejskiej, zostają nie tylko przeniesione na Unię 
Europejską, ale także umocnione przez, przedstawione niżej, wyraźne 
wyodrębnienie obszarów należących do wyłącznych kompetencji Unii, 
dalszą rozbudowę podstaw aksjologicznych Unii oraz wzmocnienie 
uprawnień jej instytucji o charakterze ponadnarodowym, w tym przede 
wszystkim Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybuna
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ślad za tym Unia Europejska, 
która jest następcą prawnym Wspólnoty Europejskiej, dysponuje odtąd 
następującymi atrybutami ponadnarodowości: po pierwsze, stanowi 
ona nowy porządek prawny, niezależny od prawa krajowego, w tym pra
wo wiążące dla państw członkowskich oraz osób fizycznych i prawnych, 
niektóre normy prawne zaś są bezpośrednio skuteczne i mają pierwszeń
stwo wobec norm prawa krajowego; po drugie, decyzje podejmowane 
przez instytucje Unii są stanowione co do zasady większością kwalifi
kowaną i są wiążące także dla tych państw członkowskich, które się im 
sprzeciwiają; po trzecie, Unia posiada autonomię sądową, wyrażającą 
się w działalności i uprawnieniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu
ropejskiej, którego jurysdykcja jest obowiązkowa i nie może być wyłą
czona; po czwarte, Unia jest wyposażona w instytucje i organy o cha
rakterze ponadnarodowym, w których zasiada niezawisły i niezwiązany 
żadnymi instrukcjami personel; po piąte, Unia dysponuje autonomią 
finansową; po szóste, posiada ona traktatowo zagwarantowany katalog 
kompetencji wyłącznych; po siódme, Unia jest nie tylko wspólnotą gos
podarczą, ale także w dużym zakresie unią polityczną, opierającą się na 
własnym katalogu wartości, znacznie rozszerzonym na mocy traktatu 
lizbońskiego (m.in. perspektywa przystąpienia Unii do Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady 
Europy z 4 listopada 1950 r., Karta Praw Podstawowych z 7 grudnia 
2000 r., w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu). 
Ponadnarodowe atrybuty Unii Europejskiej przedstawia wykres II.



WYKRES II 
PONADNARODOWE ATRYBUTY UNII EUROPEJSKIEJ

Źródło: Opracowanie własne.
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Z drugiej strony jednak Unia Europejska pozostaje nadal organi
zacją międzypaństwową. Na mocy traktatu lizbońskiego wszystkie do
tychczasowe atrybuty międzypaństwowe, właściwe dla Wspólnoty Eu
ropejskiej, zostają nie tylko przeniesione na Unię Europejską, ale także 
umocnione przez, omówione niżej, ustanowienie sztywnego podziału 
kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, dookreślenie 
zasady pomocniczości i zasady ochrony tożsamości narodowej państw 
członkowskich, a także wzmocnienie instytucji o charakterze między
rządowym, w tym zwłaszcza Rady Europejskiej. Dążeniom do dalszej 
rozbudowy infrastruktury ponadnarodowej w Unii Europejskiej trak
tat wyznacza zatem bardzo wyraźne granice. Po pierwsze, „władcami 
traktatów” pozostają nadal państwa członkowskie, Unia nie posiada zaś 
kompetencji do rozszerzania własnych kompetencji (kompetencji-kom- 
petencji), co oznacza, że podobnie jak dotąd jest ona zdana na prze
kazywanie jej dodatkowych uprawnień przez państwa członkowskie 
zasadniczo w drodze rewizji traktatów. Po drugie, traktaty wyklucza
ją posiadanie przez Unię kompetencji domniemanych, co oznacza, że 
w razie wątpliwości domniemanie przemawia zawsze na rzecz państw 
członkowskich. Po trzecie, doprecyzowaniu ulegają zasada pomocni
czości, zasada proporcjonalności oraz zasada ochrony tożsamości naro
dowej państw członkowskich, co służy wzmocnieniu ich pozycji wobec 
Unii Europejskiej. Po czwarte, zgodnie z zasadą kompetencji powierzo
nych zwierzchnictwo terytorialne Unii jest nadal ograniczone do obsza
ru stosowania traktatów, z wyjątkami określonymi w tychże traktatach. 
Po piąte, Unia nie posiada także pełnego zwierzchnictwa personalnego 
nad obywatelami Unii. Obywatelstwo Unii nie zastępuje bowiem, lecz 
ma jedynie charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajo
wego, choć obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w traktatach. Międzypaństwowe atrybuty Unii Europej
skiej przedstawia wykres III.

Warto również podkreślić, że przekształcenie Unii Europejskiej w or
ganizację międzynarodową w rozumieniu prawa międzynarodowego - 
na co rzadko zwraca się uwagę - rozstrzyga także w dużej mierze dotych
czasowy spór o finalité politique integracji europejskiej. Traktat lizboń
ski nie tylko potwierdza bowiem wolę polityczną dwudziestu siedmiu 
państw członkowskich do nadania Unii Europejskiej statusu organizacji 
międzynarodowej typu ponadnarodowego, ale także wyznacza kieru
nek, a być może nawet docelowy model integracji.



Źródło: Opracowanie własne.
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2. ROZSZERZENIE AKSJOLOGII UNII

Traktat lizboński wprowadza do preambuły TUE, zaczerpnięty z pre
ambuły traktatu konstytucyjnego, nowy akapit, wskazujący na kultu
rowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo Europy jako źródło praw 
człowieka, wolności, demokracji, równości oraz państwa prawnego26. 
Ustanawiając zmiany w TUE, potwierdza on, obowiązujące od traktatu 
amsterdamskiego, poszanowanie takich wartości Unii, jak: wolność, de
mokracja, prawa człowieka i podstawowe wolności oraz zasady państwa 
prawa. Z drugiej strony, w nawiązaniu do postanowień traktatu kon
stytucyjnego, rozszerza on ten katalog o następujące wartości: godność 
osoby ludzkiej, równość, a także prawa osób należących do mniejszości. 
Oznacza to, że na mocy traktatu lizbońskiego Unia Europejska zostaje 
zobowiązana do poszanowania następujących wartości: godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, zasad państwa prawa, a tak
że praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (art. 2 
TUE). Traktat lizboński potwierdza również obowiązujące od traktatu 
amsterdamskiego iunctim pomiędzy przestrzeganiem wartości Unii Eu
ropejskiej a możliwością uzyskania lub zawieszenia przez dane państwo 
statusu pełnoprawnego członka tej organizacji (art. 7 ust. 1-5 TUE oraz 
art. 49 TUE)27.

26 Traktat z Lizbony, s. 15.
27 Ibidem, s. 19-20,43.
2S Ibidem, s. 19.

Przełomowe znaczenie, zwłaszcza dla podniesienia spójności i efek
tywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, ma jednak 
stworzenie przez traktat lizboński, brakującej dotąd, podstawy prawnej 
oraz zobowiązania Unii Europejskiej do przystąpienia do Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady 
Europy z 4 listopada 1950 r. Wszelako przystąpienie do EKPCz nie może 
mieć wpływu na kompetencje Unii Europejskiej określone w traktatach 
(art. 6 ust. 2 TUE)28. Z drugiej strony, na mocy protokołu nr 8, załą
czonego do TUE i TFUE, umowa o przystąpieniu Unii Europejskiej do 
EKPCz powinna zapewnić, aby takie przystąpienie nie miało wpływu 
nie tylko na kompetencje Unii, ale także na uprawnienia jej instytucji 
i szczególną sytuację niektórych państw członkowskich w odniesieniu 
do EKPCz, zwłaszcza protokołów do niej załączonych, środków pod



128 Rozdział III. Zmiany horyzontalne

jętych przez państwa członkowskie w drodze odstępstwa od EKPCz, 
a także zastrzeżeń do EKPCz dokonanych przez państwa członkowskie 
(art. 2 protokołu nr 8)29. Świadczy to o tym, że przystąpienie Unii Eu
ropejskiej do EKPCz nie zwiąże automatycznie państw członkowskich 
protokołami dodatkowymi do EKPCz, jeżeli nie były one wcześniej ich 
stronami, a także nie zmieni w inny sposób zakresu związania tychże 
państw z EKPCz30.

” Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 
przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo
wych Wolności, [w:] Traktat z Lizbony, s. 273.

30 A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, [w:] Traktat 
z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, s. 179-180.

31 Ibidem, s. 214. Por. też A. C i e 1 e ń, Prawa polityczne obywateli Unii, Warszawa 
2008; J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), 
Warszawa 2010; I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Obywatel 
Unii, Warszawa 2010.

Niezwykle istotne znaczenie dla procesu budowania więzi miesz
kańców państw członkowskich z Unią Europejską ma uznanie Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r„ w brzmie
niu dostosowanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, za prawnie wiążą - 
cą. Art. 6 ust. 1 TUE stanowi, że Karta Praw Podstawowych ma „taką 
samą moc prawną jak Traktaty”. Oznacza to, iż będzie ona należeć do 
prawa pierwotnego Unii Europejskiej, mimo że, inaczej niż w trakta
cie konstytucyjnym, nie została ona przecież bezpośrednio włączona do 
traktatów. Niewłączania tekstu Karty Praw Podstawowych do nowego 
traktatu oraz ustanowienia specjalnego przepisu odsyłającego w art. 6 
ust. 1 TUE domagały się bowiem takie państwa, jak: Wielka Brytania, 
Francja, Holandia i Polska. Postanowienia Karty Praw Podstawowych 
dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, równości, 
solidarności, praw obywatelskich i sprawiedliwości tworzą katalog praw 
podstawowych, dających się sklasyfikować jako prawa obywatelskie, 
polityczne, ekonomiczne, społeczne i socjalne. Będą one przysługiwać 
jednostce, ilekroć korzystać ona będzie z prawa Unii Europejskiej lub 
prawa krajowego wykonującego prawo unijne31. Wszelako Karta Praw 
Podstawowych nie tylko kataloguje prawa podstawowe wynikające 
z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich Unii, 
prawa zawarte w EKPCz oraz wykształcone w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale stwarza także prawa nowej ge
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neracji, dotyczące m.in. osób starszych, niepełnosprawnych, ochrony 
środowiska naturalnego i sprawnego zarządzania.

Jednak zakres stosowania Karty Praw Podstawowych podlega 
istotnym ograniczeniom, określonym w art. 6 ust. 1 TUE. Po pierw
sze, postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji 
Unii Europejskiej określonych w traktatach. Po drugie, prawa, wolno
ści i zasady zawarte w Karcie mają być interpretowane zgodnie z po
stanowieniami ogólnymi określonymi w Tytule VII Karty, regulujący
mi jej interpretację i stosowanie, a także z należytym uwzględnieniem 
wyjaśnień, o których mowa w Karcie i które określają źródła tych po
stanowień32. Przepisy zawarte w Tytule VII Karty Praw Podstawowych 
doprecyzowują wspomniane ograniczenia. I tak, postanowienia Karty 
mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych 
Unii Europejskiej przy poszanowaniu zasady pomocniczości, a także do 
państw członkowskich, przy czym w tym ostatnim przypadku wyłącznie 
w zakresie, w jakim państwa te stosują prawo Unii. Postanowienia Karty 
Praw Podstawowych nie mogą rozszerzać kompetencji Unii Europej
skiej, choć z drugiej strony, państwa członkowskie muszą szanować gra
nice kompetencji powierzonych Unii w traktatach (art. 51 ust. 1-2 KPP). 
Prawa uznane w Karcie Praw Podstawowych, „które są przedmiotem 
postanowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach” 
określonych w tychże traktatach. Ponadto prawa zawarte w Karcie, od
powiadające prawom gwarantowanym przez EKPCz, mają takie samo 
znaczenie i zakres jak w EKPCz, zaś prawa podstawowe odpowiadające 
prawom wynikającym ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw 
członkowskich „interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami”. W końcu 
także przepisy Karty Praw Podstawowych zawierające „zasady”, czyli 
takie postanowienia, które wymagają aktów wykonawczych, mogą być 
wprowadzone w życie aktami prawa wtórnego Unii oraz aktami prawa 
krajowego państw członkowskich, przy czym w tym ostatnim przypad
ku wyłącznie wtedy, gdy wykonują one prawo Unii. W sądzie można się 
na nie będzie powoływać jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli 
ich legalności (art. 52 ust. 2-5 KPP)33.

51 Traktat z Lizbony, s. 19. J. Barcz za trzecie ograniczenie uznaje fakt, że interpre
tacja postanowień Karty Praw Podstawowych musi być zgodna z przepisami EKPCz - 
por. J. B a r c z, Poznaj Traktat z Lizbony, s. 32.

33 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C, 2007, nr 303, 
s. 13-14.
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Warto w tym miejscu podkreślić, że przyjęty z inicjatywy Wielkiej 
Brytanii, protokół nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawo
wych w Polsce i Zjednoczonym Królestwie (tzw. protokół brytyjski), 
załączony do TUE i TFUE, nie wyłącza obowiązywania, lecz jedynie 
modyfikuje stosowanie Karty w stosunku do tych dwóch państw. Ina
czej mówiąc, precyzuje on niektóre aspekty jej stosowania, powtarza
jąc wszelako większość zastrzeżeń zawartych już w samej Karcie Praw 
Podstawowych i traktacie lizbońskim34. W szczególności art. 1 ust. 2 
protokołu nr 30 stanowi, że nic, co zawarte jest w Tytule IV Karty Praw 
Podstawowych, „nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na dro
dze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Kró
lestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo 
przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym”. Z drugiej strony, 
art. 1 ust. 1 tegoż protokołu stwierdza, że Karta Praw Podstawowych

34 Wyjątek stanowią jedynie niektóre przepisy zawarte w Tytule IV Karty („Solidar
ność”), a dotyczące ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z ma
cierzyństwem, prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego po uro
dzeniu lub przysposobieniu dziecka (art. 33 ust. 1 -2 KPP), przepisy stanowiące o zakazie 
pracy dzieci i ochrony młodocianych w pracy (art. 32 KPP), przepisy określające należyte 
i sprawiedliwe warunki pracy, w szczególności maksymalny wymiar czasu pracy, dzien
ny i tygodniowy wypoczynek oraz coroczny płatny urlop (art. 31 ust. 1-2 KPP), a także 
przepisy dotyczące dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy (art. 29 KPP), ochrony 
środowiska (art. 37 KPP) i ochrony konsumentów (art. 38 KPP) - por. ibidem, s. 8-10.

35 Protokół w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do 
Polski i Zjednoczonego Królestwa, [w:] Traktat z Lizbony, s. 314.

nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości ani żadnego sądu 
lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że 
przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub 
działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są nie
zgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są 
w niej potwierdzone.

Ponadto, jeżeli

dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk kra
jowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa 
wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postano
wieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjed
noczonego Królestwa (art. 2 protokołu nr 30)35.
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W doktrynie podnosi się, iż wspomniany wyżej protokół gwaran
tuje, że potwierdzone w Karcie prawa podstawowe będą mogły być po
woływane, jeżeli zostały one implementowane do prawa krajowego oraz 
w zakresie, w jakim funkcjonują one w prawie krajowym. Inaczej mó
wiąc, będą one mogły być stosowane w Polsce i Zjednoczonym Króle
stwie, jeżeli prawo polskie i brytyjskie takie prawa przewiduje36.

36 A. Wyrozumska, Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE: sta
tus Karty w prawie UE, zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpreta
cyjne z uwzględnieniem stanowiska polskiego, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii 
Europejskiej, pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2008, s. 90-91. Odmienne stanowisko w tej 
sprawie por. C. M i k, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, 
[w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, s. 77-79; H.-W. Platzer, Kon
stitutioneller Minimalismus: die EU-Sozialpolitik in den Vertragsreformen von Nizza 
bis Lissabon, „Integration” 2009, H. 1, s. 45-46. Szerzej na temat znaczenia protokołu 
nr 30 dla Polski i Wielkiej Brytanii, a także polemiki z innymi stanowiskami w doktry
nie - por. A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, s. 188-193; 
F.C. Mayer, Schutz vor der Grundrechte-Charta oder durch die Grundrechte-Charta? 
Anmerkungen zum europäischen Grundrechtsschutz nach dem Vertrag von Lissabon, 
[w:] Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU ohne Verfassung?, hrsg. von I. P e r n i c e, 
Baden-Baden 2008, s. 94-98.

” Traktat z Lizbony, s. 56.

Traktat lizboński potwierdza i precyzuje, obowiązujące od traktatu 
amsterdamskiego, przepisy o obywatelstwie Unii. Zgodnie z nimi obywa
telem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskie
go. Jednak obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do 
obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go (art. 20 ust. 1 TFUE)37. Ozna
cza to, że Unia Europejska posiada ograniczone zwierzchnictwo perso
nalne nad jej obywatelami. Podobna definicja obywatelstwa Unii zostaje 
także po raz pierwszy wprowadzona do traktatu o Unii Europejskiej (art. 
9 TUE). Taka sytuacja, jak wspomniano wyżej, jest rezultatem kompro
misu pomiędzy Włochami, Belgią, Hiszpanią i Grecją, które domaga
ły się przeniesienia przepisów o obywatelstwie Unii z TFUE do TUE, 
a Wielką Brytanią i Holandią, które były temu przeciwne. Ostatecznie 
postanowiono umieścić te przepisy w obu wspomnianych traktatach.

Ważne znaczenie dla identyfikacji obywateli unijnych z Unią ma 
także symbolika. W odróżnieniu od traktatu konstytucyjnego, traktat 
lizboński nie wprowadza jednak postanowień określających symbole 
Unii Europejskiej, takie jak: flaga, hymn, dewiza, waluta i Dzień Europy. 
Rezygnacja z nadania tym symbolom statusu traktatowego stanowiła 
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jedno z ustępstw wobec krytyków traktatu konstytucyjnego. Mimo to, 
podobnie jak dotąd, będą one stosowane w praktyce. Ponadto w dekla
racji nr 52, załączonej do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
2007 r., aż szesnaście państw członkowskich Unii Europejskiej - z ini
cjatywy Niemiec, Hiszpanii i Luksemburga, wspieranych przez Belgię - 
oświadczyło, że symbole Unii „pozostają dla nich symbolami wyraża
jącymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich zwią
zek z nią”38.

38 Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Re
publiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Repub
liki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 
Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki 
Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 355.

” BVerjG, Vertrag von Lissabon, s. 17.
40 Na temat oddziaływania Karty Praw Podstawowych na strukturę prawną i poli

tyczną Unii Europejskiej por. R. Grzeszczak, Wpływ Karty Praw Podstawowych na 
strukturę polityczną i prawną Unii Europejskiej, [w:] Karta Praw Podstawowych w euro
pejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. W r ó b 1 a, Warszawa 2009, s. 49-65. 
Na temat Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości por. Ch. M a n d r y, Europa ais 
Wertegemeinschaft. Eine theologisch-ethische Studie zum politischen Selbstverständnis der 
Europäischen Union, Baden-Baden 2009.

Od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego ochrona praw 
podstawowych w Unii Europejskiej opiera się na dwóch podstawach. 
Jedną z nich jest Karta Praw Podstawowych w wersji z 12 grudnia 2007 r., 
drugą zaś są prawa podstawowe gwarantowane w EKPCz i konstytu
cjach państw członkowskich, ale stanowiące część prawa Unii jako ogól
ne zasady prawa39. W związku z tym perspektywa przystąpienia Unii 
Europejskiej do EKPCz ma niezwykle istotne znaczenie dla spójności 
i efektywności ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej i w Eu
ropie. Z kolei rozszerzenie wspólnej aksjologii Unii Europejskiej w trak
tacie lizbońskim przez odwołanie się do Karty Praw Podstawowych 
stwarza przesłanki wzmocnienia Unii jako „wspólnoty wartości”, stoją
cej na straży praw człowieka; umocnienia praw obywateli Unii wobec 
unijnych instytucji; zbliżenia Unii do obywateli i wzmocnienia ich iden
tyfikacji z Unią, a także wzmocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego 
w procesie integracji40.

Należy się zatem zgodzić z poglądem, że przystąpienie Unii Europej
skiej do EKPCz oraz nadanie Karcie Praw Podstawowych mocy praw
nie wiążącej, które trzeba rozumieć jako działania uzupełniające, a nie



WYKRES IV 
ZASADNICZE ETAPY ROZWOJU PODSTAW AKSJOLOGICZNYCH UE

Statut Wspólnoty Europejskiej z 10 marca 1953 r.
. ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• inkorporacja Rozdziału I EKPCz

Projekt Tindemansa z 29 grudnia 1975 r.
. ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich

Projekt Spinelliego z 14 lutego 1984 r.
■ ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich i EKPCz 
. przystąpienie Unii do EKPCz i EKS RE z 1961 r. oraz MPPOiP i MPPGSiK ONZ z 1966 r.
• opracowanie Deklaracji Praw Podstawowych UE
• iunctim między przestrzeganiem wartości Unii a możliwością uzyskania lub zawieszenia

przez dane państwo statusu pełnoprawnego członka Unii__________________________

Jednolity Akt Europejski z 17/28 lutego 1986 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich, EKPCz 

i EKS (preambuła)

Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• poszanowanie praw zagwarantowanych w EKPCz

Traktat amsterdamski z 2 października 1997 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• poszanowanie praw zagwarantowanych w EKPCz
• iunctim między przestrzeganiem wartości Unii a możliwością uzyskania lub zawieszenia 

przez dane państwo statusu pełnoprawnego członka Unii

Traktat nicejski z 26 lutego 2001 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• poszanowanie praw zagwarantowanych w EKPCz
• iunctim między przestrzeganiem wartości Unii a możliwością uzyskania lub zawieszenia 

przez dane państwo statusu pełnoprawnego członka Unii

Traktat konstytucyjny z 29 października 2004 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• poszanowanie praw zagwarantowanych w EKPCz
• iunctim między przestrzeganiem wartości Unii a możliwością uzyskania lub zawieszenia 

przez dane państwo statusu pełnoprawnego członka Unii
• inkorporacja Karty Praw Podstawowych
• podstawa prawna dla przystąpienia Unii do EKPCz 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny, s. 67,154,166-167,200, 262-263,302,424-426.

4
Traktat lizboński z 13 grudnia 2007 r.
• ochrona praw podstawowych, wynikających z konstytucji państw członkowskich
• poszanowanie praw zagwarantowanych w EKPCz
• iunctim między przestrzeganiem wartości Unii a możliwością uzyskania lub zawieszenia 

przez dane państwo statusu pełnoprawnego członka Unii
• nadanie Karcie Praw Podstawowych mocy prawnie wiążącej
• podstawa prawna dla przystąpienia Unii ao EKPCz
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rozłączne, pozwalają na osiągnięcie przez Unię poziomu ochrony praw 
podstawowych podobnego do tego, jaki obowiązuje w poszczególnych 
państwach członkowskich, chroniących te prawa i godzących się tak czy 
inaczej na zewnętrzną kontrolę tychże praw przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu41. Zasadnicze etapy rozwoju 
podstaw aksjologicznych Unii Europejskiej przedstawia wykres IV.

41 A. Wyrozumski, Umocnienie ochrony praw podstawowych, s. 177-178.
42 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 24; Traktat z Lizbony, s. 20, 51, 55, 99, 134-136,

3. PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY UNIĄ 
A PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3.1. USTANOWIENIE NOWYCH I UMOCNIENIE 
DOTYCHCZASOWYCH KOMPETENCJI UNII

Na mocy traktatu lizbońskiego w wielu politykach Unia Europejska 
albo uzyskuje zupełnie nowe kompetencje, albo też umacnia dotychcza
sowe uprawnienia. Jeśli chodzi o polityki należące dotąd do I filaru, to 
państwa członkowskie zgodziły się na przyznanie Unii Europejskiej no
wych kompetencji w polityce sąsiedztwa (art. 8 ust. 1-2 TUE), usługach 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 14 TFUE), poli
tyce energetycznej (art. 122 TFUE oraz art. 194 ust. 1-3 TFUE), turysty
ce (art. 195 ust. 1-2 TFUE), ochronie ludności (art. 196 ust. 1-2 TFUE) 
i współpracy administracyjnej (art. 197 ust. 1-3 TFUE). Rozszerzeniu 
uległy natomiast uprawnienia Unii Europejskiej przede wszystkim we 
wspólnej polityce handlowej (handel usługami, bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, handlowe aspekty własności intelektualnej, relacje ze Świa
tową Organizacją Handlu - WTO) (art. 3 ust. 1 lit. e) TFUE oraz art. 207 
ust. 1 TFUE)42.

Wszystkie wspomniane zmiany były już przewidywane w traktacie 
konstytucyjnym, z wyjątkiem modyfikacji ustanowionych przez traktat 
lizboński w usługach świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
oraz w polityce energetycznej. I tak, w odróżnieniu od traktatu kon
stytucyjnego, uprawnienia Unii Europejskiej w zakresie usług świad
czonych w ogólnym interesie gospodarczym ogranicza protokół nr 26, 

140.
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załączony do TUE i TFUE z inicjatywy Niemiec i Holandii. Protokół 
ten wskazuje m.in. na podstawową rolę i szerokie uprawnienia organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie usług gospodarczych, 
a także na wyłączną kompetencję państw członkowskich w dziedzinie 
usług niegospodarczych świadczonych w interesie ogólnym (art. 1-2 
protokołu). Także w polityce energetycznej traktat lizboński ustanawia 
przepisy nieprzewidywane w traktacie konstytucyjnym, a precyzują
ce - zgodnie z intencją Polski i Litwy - zasady bezpieczeństwa ener
getycznego Unii. W ślad za tym art. 122 TFUE stanowi, że Rada Unii 
Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, może podjąć decyzję 
o ustanowieniu specjalnych środków w przypadku wystąpienia po
ważnych trudności w zaopatrzeniu w produkty energetyczne. Nato
miast art. 194 ust. 1-3 TFUE rozszerza katalog celów Unii w polityce 
energetycznej. O ile traktat konstytucyjny do katalogu tego zaliczał za
pewnienie funkcjonowania rynku energii oraz bezpieczeństwa dostaw 
energii, a także wspieranie efektywności energetycznej, oszczędno
ści energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii, o tyle 
traktat lizboński włącza do niego ustanawianie wzajemnych połączeń 
między sieciami energetycznymi państw członkowskich. Ponadto do 
obydwu wspomnianych artykułów wprowadzona zostaje zasada so
lidarności, stanowiąca, że zarówno decyzja o ustanowieniu środków 
specjalnych w razie pojawienia się trudności z zaopatrzeniem w pro
dukty energetyczne, jak i realizacja wszystkich wymienionych celów 
w polityce energetycznej winny następować „w duchu solidarności mię
dzy Państwami Członkowskimi”43.

41 Traktat z Lizbony, s. 98,134-135; Protokół w sprawie usług świadczonych w inte
resie ogólnym, [w:] Traktat z Lizbony, s. 308.

44 Odtąd dla uproszczenia zamiast o zmianach w TWE będzie mowa o zmianach 
w TFUE.

Traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TUE, rozszerza tak
że kompetencje Unii Europejskiej we wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. 
Należy wszelako podkreślić, że wspólna polityka zagraniczna i bezpie
czeństwa posiada nadal wiele osobliwości odróżniających ją od poli
tyk wspólnotowych. Podlega ona szczególnym zasadom i procedurom 
(por. rozdział IV, podrozdział 1.1). Wprowadzając zmiany do TWE44, 
rozszerza on również kompetencje Unii Europejskiej w przestrzeni 
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wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Uwspólnotowiona zostaje 
współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policyjna, które 
należały dotąd do III filaru. Obie te polityki charakteryzują się jednak 
nadal pewnymi osobliwościami, odróżniającymi je od pozostałych poli
tyk wspólnotowych (por. rozdział IV, podrozdział 2).

3.2. ZASADY OKREŚLAJĄCE STOSUNKI MIĘDZY UNIĄ 
A PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Traktat lizboński potwierdza dotychczasowe reguły określające stosun
ki między Unią Europejską a państwami członkowskimi. Są to: zasada 
lojalnej współpracy (solidarności), zasada poszanowania tożsamości 
narodowej oraz zasada pierwszeństwa prawa Unii wobec prawa krajo
wego. Bez większych zmian utrzymana zostaje zasada lojalnej współ
pracy pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, polega
jąca na wzajemnym udzielaniu sobie wsparcia w wykonywaniu zadań 
wynikających z postanowień traktatów. Jedyna jej modyfikacja polega 
na ustanowieniu, wywodzącego się z orzecznictwa Trybunału Spra
wiedliwości, przepisu, który stanowi, że obowiązek lojalnej współpra
cy między państwami członkowskimi a Unią Europejską ma charakter 
wzajemny, tzn. dotyczy nie tylko samych państw, lecz także Unii (art. 4 
ust. 3 TUE).

Traktat lizboński potwierdza, ale także rozszerza, dotychczasowe 
postanowienia dotyczące ochrony tożsamości narodowej państw człon
kowskich45. Po pierwsze, traktat zobowiązuje Unię Europejską do po
szanowania tożsamości narodowej swoich członków, precyzując po raz 
pierwszy, że winno się ono odnosić zarówno do ich podstawowych struk
tur politycznych i konstytucyjnych, w tym samorządu regionalnego i lo
kalnego, jak też do ich zasadniczych funkcji, zwłaszcza funkcji mającej 

45 Na temat interpretacji przepisów traktatowych dotyczących ochrony suwerenno
ści państw członkowskich Unii Europejskiej w porządku przedlizbońskim por. Z.J. Pie
traś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska. Lublin 2005, s. 240-241. Szerzej na 
temat suwerenności państwa w prawie międzynarodowym publicznym por. W. Cza
pliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia syste
mowe, Warszawa 2004, s. 133-214; R. Kw i e c i e ń, Suwerenność państwa. Rekonstruk
cja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004, s. 91-194. Szerzej na 
temat suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa 
konstytucyjnego por. L. G a r 1 i c k i, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.
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na celu zapewnienie integralności terytorialnej, utrzymanie porządku 
publicznego i ochronę bezpieczeństwa narodowego (art. 4 ust. 2 TUE). 
Po drugie, traktat lizboński po raz pierwszy bardzo wyraźnie stwierdza, 
że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowie
dzialności każdego państwa członkowskiego (art. 4 ust. 2 TUE). W od
różnieniu od traktatu konstytucyjnego, prezentowany traktat - z inicja
tywy Wielkiej Brytanii i Polski - wprowadza także przepisy stanowiące, 
że państwa członkowskie mogą organizować między sobą i na własną 
odpowiedzialność współpracę i koordynację działań służb administra
cyjnych, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowe
go (art. 73 TFUE) (por. rozdział IV, podrozdział 2)40. Wreszcie traktat 
ten potwierdza obowiązujące dotąd przepisy, stanowiące, że działania 
podejmowane w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra
wiedliwości nie naruszają odpowiedzialności państw członkowskich za 
utrzymanie porządku publicznego i ochronę bezpieczeństwa wewnętrz
nego (art. 72 TFUE). Po trzecie, traktat lizboński po raz pierwszy wy
raźnie zobowiązuje Unię Europejską do poszanowania równości państw 
członkowskich wobec traktatów. Po czwarte, w odróżnieniu od traktatu 
konstytucyjnego, prezentowana umowa międzynarodowa wprowadza 
wyraźne zastrzeżenie, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii Eu
ropejskiej w traktatach należą do państw członkowskich (art. 4 ust. 1 
TUE), zaś w dziedzinie kompetencji dzielonych „Państwa Członkow
skie ponownie wykonują swoją kompetencję, w zakresie, w jakim Unia 
postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji” (art. 2 ust. 2 
TFUE). Po piąte, zasada poszanowania tożsamości narodowej zostaje 
wzmocniona przez ustanowienie po raz pierwszy przepisów umożliwia
jących dobrowolne wystąpienie danego państwa członkowskiego z Unii 
Europejskiej. Oznacza to, że każde państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o wystąpieniu z Unii zgodnie ze swoimi wymogami konstytu
cyjnymi. Jeżeli dane państwo podejmie taką decyzję, notyfikuje swój 
zamiar Radzie Europejskiej, która wydaje w tej sprawie wytyczne. Na
stępnie Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną 
po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, zawiera z takim pań
stwem umowę określającą warunki wystąpienia (art. 50 ust. 1-2 TUE)46 47.

46 Traktat z Lizbony, s. 18, 73-74.
47 Ibidem, s. 22, 43, 58-59, 64, 97.
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Po szóste, w odróżnieniu od traktatu konstytucyjnego, do Aktu Końco
wego konferencji międzyrządowej 2007 r. załączono dwie deklaracje - 
nr 13 i 14 - dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Potwierdzają one dotychczasowe uprawnienia państw członkowskich 
w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, a także w działalności 
dyplomatycznej (por. rozdział IV, podrozdział 1.1).

Inaczej niż traktat konstytucyjny, prezentowana umowa między
narodowa - głównie pod naciskiem Wielkiej Brytanii, Holandii, Polski 
i Czech - nie nadaje statusu traktatowego zasadzie pierwszeństwa prawa 
Unii Europejskiej wobec prawa państw członkowskich. Jednak z dru
giej strony, załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
2007 r. deklaracja nr 17 odnosząca się do pierwszeństwa, przywołuje 
obowiązujące dotąd orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Deklara
cja stanowi, że „Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Trak
tatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na 
warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo”. Ponadto 
do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. załączona zo
stała opinia Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Euro
pejskiej z 22 czerwca 2007 r., stwierdzająca, że zasada pierwszeństwa 
nie zostaje co prawda włączona do traktatu, ale fakt ten w żaden sposób 
nie narusza samej zasady i obowiązującego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości4*.  Oznacza to, że zasada pierwszeństwa prawa Unii Eu
ropejskiej wobec prawa krajowego państw członkowskich będzie nadal 
obowiązywała i, jak dotychczas, będzie wynikała z orzecznictwa Try
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przeciwnicy tej interpretacji 
argumentują wszakże, że zasada pierwszeństwa „nie była powszechnie 
pożądana” przez przedstawicieli rządów państw członkowskich podczas 
obrad konferencji międzyrządowej w 2007 r., a ponadto nie uzyskała 
ona statusu traktatowego, lecz wynika wyłącznie z orzecznictwa Trybu
nału Sprawiedliwości48 49. Zasady regulujące stosunki między Unią Euro
pejską a państwami członkowskimi przedstawia wykres V.

48 Ibidem, s. 18; Deklaracja odnosząca się do pierwszeństwa, [w:] Traktat z Lizbony, 
s. 344 (tamże opinia Służby Prawnej Rady).

49 S. H a m b u r a, Polska konstytucja ważniejsza od prawa unijnego, http://www. 
bibula.com, s. 2.

bibula.com
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Źródło: Opracowanie własne.

* Zasada ta nie ma statusu traktatowego.
•• Dotychczasowy status traktatowy (art. 10 TWE), potwierdzony przez traktat lizboński (art. 4 
ust. 3 TUE).
••• Dotychczasowy status traktatowy (art. 6 ust. 3 TUE), potwierdzony przez traktat lizboński 
(art. 4 ust. 2 TUE). Ponadto traktat lizboński nadaje po raz pierwszy status traktatowy prawu każ
dego państwa do wystąpienia z UE (art. 50 ust. 1-5 TUE).
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3.3. ZASADY I KATEGORIE PODZIAŁU KOMPETENCJI 
MIĘDZY UNIĄ A PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TUE, precyzuje również 
obowiązujące dotąd zasady podziału kompetencji między Unią Europej
ską a państwami członkowskimi, tzn. zasadę przyznania (zasadę kompe
tencji powierzonych), zasadę pomocniczości i zasadę proporcjonalno
ści. Zasada przyznania oznacza, że Unia działa wyłącznie w granicach 
kompetencji przyznanych jej w traktatach przez państwa członkowskie 
do osiągnięcia określonych w nich celów50. Zasada pomocniczości pole
ga na tym, że w dziedzinach nienależących do wyłącznych kompetencji 
Unii Europejskiej, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w ta
kim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą być osią
gnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na 
poziomie centralnym, jak też regionalnym i lokalnym, oraz wtedy, gdy 
ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. Zgodnie z zasadą propor
cjonalności, zakres i forma działania Unii Europejskiej nie wykraczają 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów zawartych w traktatach 
(art. 5 ust. 1-4 TUE)51. Zasady podziału kompetencji między Unią Euro
pejską a państwami członkowskimi przedstawia wykres VI.

50 Szerzej na temat przekazywania kompetencji państwa organizacjom między
narodowym por. K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom 
międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007.

51 Traktat z Lizbony, s. 18. Szerzej na temat zasady proporcjonalności por. J. Ma
liszewska- N ienartowicz, Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Euro
pejskich, Toruń 2007.

Dzięki zmianom dokonanym w TWE, traktat lizboński po raz 
pierwszy definiuje podział kompetencji między Unią Europejską a pań
stwami członkowskimi, ustanawiając trzy zasadnicze kategorie kompe
tencji. Pierwszą kategorię kompetencji stanowią wyłączne kompetencje 
Unii Europejskiej, obejmujące dziedziny, w których jedynie Unia może 
stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, zaś państwa 
członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu 
wykonania aktów Unii (art. 2 ust. 1 TFUE).

Drugą kategorię kompetencji tworzą kompetencje dzielone, obej
mujące dziedziny, w których Unia Europejska i państwa członkowskie 
mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące, przy czym
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Źródło: Opracowanie własne.

* Dotychczasowy status traktatowy (art. 5 TWE), potwierdzony przez traktat lizboński (art. 5 
ust. 1-2 TUE).
** Dotychczasowy status traktatowy (art. 2 TUE, art. 5 TWE), potwierdzony przez traktat lizboński 
(art. 5 ust. 3 TUE).

Dotychczasowy status traktatowy (art. 5 TWE), potwierdzony przez traktat lizboński (art. 5 
ust. 4 TUE).
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państwa członkowskie mogą realizować swoje kompetencje dopóty, do
póki Unia nie skorzysta ze swoich uprawnień. Państwa członkowskie 
mogą jednak powrócić do wykonywania swoich kompetencji, jeżeli Unia 
sama postanowi o zaprzestaniu ich wykonywania (art. 2 ust. 2 TFUE)52. 
W ten sposób - z inicjatywy Czech, wspieranych głównie przez Polskę 
i Niemcy - traktat ustanawia po raz pierwszy mechanizm umożliwiają
cy przekazywanie z powrotem kompetencji państwom członkowskim. 
Zasady funkcjonowania tego mechanizmu zostały objaśnione w proto
kole nr 25 oraz deklaracji nr 18, przyjętych na wniosek wspomnianych 
państw członkowskich. I tak, protokół nr 25 w sprawie wykonywania 
kompetencji dzielonych, załączony do TUE i TFUE, stanowi, że „jeżeli 
Unia prowadzi działania w pewnej dziedzinie”, to wówczas „zakres wy
konywania tych kompetencji obejmuje wyłącznie elementy regulowane 
przedmiotowym aktem Unii, w związku z czym nie obejmuje całej dzie
dziny”53. Natomiast deklaracja nr 18 w sprawie podziału kompetencji 
dzielonych, załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
2007 r., jeszcze raz potwierdza, że wszelkie kompetencje nieprzyznane 
Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Ponadto przewi
duje ona dwie możliwości „powrotu” państw członkowskich do wyko
nywania kompetencji w dziedzinie kompetencji dzielonych. Pierwszą 
z nich jest sytuacja, gdy właściwe instytucje Unii Europejskiej posta
nowią uchylić dany akt ustawodawczy, w szczególności w celu zagwa
rantowania poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
(art. 241 TFUE). Natomiast drugą możliwość stwarzają przepisy zwy
kłej procedury rewizji traktatów. Zgodnie z nimi państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o zmianie traktatów stanowiących podstawę Unii 
Europejskiej, w tym o rozszerzeniu lub ograniczeniu kompetencji przy
znanych Unii w tychże traktatach (art. 48 ust. 2-5 TUE)54.

52 Na temat znaczenia tego przepisu por. M. Piepenschneider, Die EU nach 
Lissabon - biirgernah, biirgerfreundlich, biirgertauglich?, „Integration” 2009, H. 2, s. 157.

55 Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych, [w:] Traktat z Lizbony, 
s. 307.

M Deklaracja dotycząca rozgraniczenia kompetencji, [w:] Traktat z Lizbony, s. 344-

Trzecią kategorią kompetencji są kompetencje wspierające, koor
dynujące i uzupełniające Unii Europejskiej, mające charakter stymula- 
cyjny w odniesieniu do kompetencji państw członkowskich. Oznacza 
to, że Unia może podejmować działania wspierające, koordynujące 
i uzupełniające wobec działalności państw członkowskich, nie zastępu- * 55 

-345.



3. Podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi 143

jąc jednak ich kompetencji w tych dziedzinach. Wszelako prawnie wią
żące akty Unii przyjęte na mocy traktatów w tych dziedzinach nie mogą 
prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
państw członkowskich (art. 2 ust. 5 TFUE)55.

55 Traktat z Lizbony, s. 50.
56 Ibidem, s. 51-53.

Do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej należą: unia cel
na, ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, polityka pieniężna w odniesieniu do państw 
członkowskich strefy euro, wspólna polityka handlowa, a także zacho
wanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa. Unia ma również wyłączną kompetencję do zawierania 
umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane 
w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne dla umożliwienia Unii 
wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim 
ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres 
(art. 3 ust. 1-2 TFUE). Kompetencje dzielone mają obejmować zdecy
dowaną większość polityk, nienależących ani do kompetencji wyłącz
nych Unii Europejskiej, ani do kompetencji państw członkowskich. Są 
to: rynek wewnętrzny, polityka społeczna (aspekty określone w TFUE), 
spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, rolnictwo i rybołów
stwo, z wyjątkiem zachowania morskich zasobów biologicznych, śro
dowisko naturalne, ochrona konsumentów, transport, sieci transeuro
pejskie, energia, wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia 
publicznego (aspekty określone w TFUE), a także przestrzeń wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 4 ust. 1-2 TFUE). Ponadto 
w dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicz
nej Unia Europejska ma kompetencje do prowadzenia działań, w szcze
gólności do określania i realizacji programów, natomiast w dziedzinach 
współpracy na rzecz rozwoju, a także współpracy humanitarnej posiada 
ona uprawnienia do prowadzenia działań i wspólnej polityki. Jednak 
w obu przypadkach wykonywanie tych kompetencji przez Unię Europej
ską nie może prowadzić do uniemożliwienia państwom członkowskim 
wykonywania ich kompetencji (art. 4 ust. 3-4 TFUE). Do kompetencji 
wspierających, koordynujących i uzupełniających Unii traktat lizboń
ski zalicza: ochronę i poprawę zdrowia ludzkiego, przemysł, kulturę, 
turystykę, edukację, kształcenie zawodowe, sprawy młodzieży i sport, 
ochronę ludności, a także współpracę administracyjną (art. 6 TFUE)55 56.
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Poza tymi trzema zasadniczymi kategoriami kompetencji traktat 
lizboński pozostawia w gestii państw kompetencje w zakresie koordyna
cji polityk gospodarczych, społecznych i zatrudnienia, choć ich określa
nie (np. w postaci wytycznych) przyznaję Unii Europejskiej. W ślad za 
tym państwa członkowskie zobowiązują się do koordynowania polityk 
gospodarczych w ramach Unii, ale Rada przyjmuje środki określające 
ogólne kierunki (wytyczne) dla tych polityk (zwłaszcza budżetowych). 
Szczególnymi postanowieniami objęte są wszelako państwa należące do 
strefy euro. Państwa członkowskie koordynują również swoje polityki 
społeczne i zatrudnienia, ale Unia podejmuje inicjatywy w celu zapew
nienia tej koordynacji (w pierwszym przypadku) lub środki określające 
wytyczne dla tych polityk (w drugim przypadku) (art. 2 ust. 3 TFUE 
oraz art. 5 ust. 1-3 TFUE). W końcu także traktat nadaje Unii Europej
skiej kompetencje w zakresie określania, prowadzenia i realizacji wspól
nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (art. 2 ust. 4 TFUE). Z kolei państwa zostają 
zobowiązane do aktywnego wspierania tej polityki w duchu lojalności 
i wzajemnej solidarności, a także do powstrzymywania się od działań 
sprzecznych z interesem Unii lub mogących zaszkodzić jej skuteczności 
na arenie międzynarodowej. Wzajemna solidarność polityczna między 
państwami członkowskimi we wspólnej polityce zagranicznej i bezpie
czeństwa ma prowadzić do osiągnięcia „coraz większego stopnia zbież
ności” ich działań w tej dziedzinie (art. 24 ust. 1-3 TUE oraz art. 2 ust. 4 
TFUE)57. Podobnie jak polityki gospodarcze, społeczne i zatrudnienia, 
tak i wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa traktat pozostawia 
jednak nadal zasadniczo w gestii państw członkowskich58. Kategorie po
działu kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowski
mi przedstawia wykres VII.

57 Ibidem, s. 50, 52.
58 Szerzej na ten temat por. B. B r a a m s, Die Kompetenzordnung im Vertrag von 

Lissabon, [w:] Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU ohne Verfassung?, s. 127-131.

Ustanowienie po raz pierwszy kategorii podziału kompetencji mię
dzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, przy konsekwent
nym wykorzystaniu zasady przyznania, zasady pomocniczości i zasady 
proporcjonalności, w dużej mierze rozstrzyga istniejące dotąd wątpli
wości w tym zakresie oraz wzmacnia pozycję państw członkowskich. 
Z powodu niezbyt precyzyjnego rozdzielenia uprawnień dotychczaso-
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wa działalność Unii Europejskiej sprawiała bowiem wrażenie lub nawet 
charakteryzowała się skłonnością do wkraczania w dziedziny należące 
do kompetencji państw. Unia lekceważyła także zasadę pomocniczo
ści i zasadę proporcjonalności. Brakowało bowiem dotąd skutecznego 
mechanizmu politycznej kontroli nad przestrzeganiem reguł podziału 
kompetencji przez państwa członkowskie. Wychodzi temu naprzeciw 
procedura kontroli przestrzegania zasady pomocniczości oraz prawo 
parlamentów narodowych do odwoływania się do Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej w tej sprawie (por. rozdział III, podrozdział 
7.2). W doktrynie podkreśla się jednak, że traktat lizboński nie usunął 
wszystkich problemów związanych z podziałem kompetencji pomiędzy 
Unią Europejską a państwami członkowskimi5’. Ponadto w piśmiennic
twie panują rozbieżne opinie na temat włączenia do kompetencji dzie
lonych - wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa (poza 
zachowaniem morskich zasobów biologicznych) i polityki transporto
wej. Według Cezarego Mika jest to zaskakujące, ponieważ te polityki, 
przynajmniej w pewnym zakresie, były dotąd traktowane jako należą
ce do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej59 60. Natomiast w opinii 
Przemysława Saganka redaktorzy traktatu konstytucyjnego, a następnie 
traktatu lizbońskiego poprawili jednak poważny błąd Komisji Europej
skiej, która w specjalnym komunikacie z 1992 r. zaliczyła te polityki do 
kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej61.

59 Szerzej na ten temat por. P. S a g a n e k, Nowe reguły dotyczące podziału kom
petencji między Unię Europejską a państwa członkowskie w świetle Traktatu z Lizbony, 
„Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4, s. 105-106.

60 Ta opinia autora odnosi się wprawdzie do projektu traktatu konstytucyjnego, ale 
można ją odnieść także do traktatu lizbońskiego, ponieważ omawiane tutaj przepisy nie 
uległy już w nim zmianie - por. C. M i k, Unia Europejska i źródła jej prawa, s. 48.

61 P. S a g a n e k, op. cit., s. 96,103.

W sprawie zasad podziału kompetencji między Unią Europej
ską a państwami członkowskimi Federalny Trybunał Konstytucyjny 
w Niemczech w swoim orzeczeniu z 30 czerwca 2009 r. przyznał, że trak
tat lizboński znacząco umacnia zasadę kompetencji powierzonych, jako 
jedną z fundamentalnych zasad określających relacje między państwami 
członkowskimi a Unią Europejską. To dzięki niej Unia Europejska może 
działać tylko i wyłącznie w ramach kompetencji przekazanych jej przez 
państwa członkowskie na mocy TUE i TFUE. Również rozszerzenie 
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kompetencji Unii Europejskiej kosztem państw członkowskich na mocy 
traktatu lizbońskiego nastąpiło zgodnie z zasadą kompetencji powie
rzonych. Nawet fiasko traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał za praktyczne potwierdzenie 
funkcjonowania tej zasady. Zasadę kompetencji powierzonych wspie
rają zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności. Szczególną rolę 
odgrywa przy tym jednak zasada pomocniczości, która również uległa 
istotnemu wzmocnieniu w traktacie lizbońskim, głównie przez ustano
wienie mechanizmu wczesnego ostrzegania oraz przyznanie parlamen
tom narodowym prawa do występowania do Trybunału Sprawiedliwo
ści Unii Europejskiej ze skargą o jej naruszenie, czyli de facto naruszenie 
kompetencji państw członkowskich przez Unię Europejską62.

62 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 84-85.
63 Ibidem, s. 66-67.
“ Ibidem, s. 95-96.

Mimo to Federalny Trybunał Konstytucyjny sam zastrzegł sobie 
wszakże prawo do podwójnego kontrolowania unijnych aktów praw
nych. Może on odtąd sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą powierze
nia i zasadą pomocniczości (kontrola ultra vires) oraz czy nie zagrażają 
„nienaruszalnemu rdzeniowi niemieckiej tożsamości konstytucyjnej” 
w znaczeniu przepisów art. 23 ust. 1 zdanie 3 w powiązaniu z art. 79 
ust. 3 Ustawy Zasadniczej (kontrola tożsamości konstytucyjnej). Zarów
no kontrola ultra vires, jak i kontrola tożsamości konstytucyjnej mogą 
w przyszłości doprowadzić do tego, że akty prawa unijnego zosta
ną przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech uznane za 
niestosowalne63. Ich niestosowalność może zostać stwierdzona, jeżeli 
zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego zabraknie konstytutywnych 
podstaw stosowania (konstitutiver Rechtsanwendungsbefehl). Sądom 
konstytucyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej, a w każdym 
razie Federalnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu Niemiec - a wynika 
to z Ustawy Zasadniczej - nie może bowiem zostać „odebrana odpowie
dzialność za zagwarantowanie konstytucyjnych granic upoważnienia 
integracyjnego oraz tożsamości konstytucyjnej niepodlegającej przeka
zaniu”64. Prawo niemieckie jest przecież źródłem zasady pierwszeństwa 
prawa unijnego, zaś kompetencja Federalnego Trybunału Konstytucyj
nego wynika z suwerenności Niemiec jako państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej.
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Warto w tym miejscu podkreślić, że w niemieckiej doktrynie pod
nosi się, iż ta wręcz „sensacyjna” redefinicja własnej roli Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika „tożsamości konstytucyjnej” 
może prowadzić w przyszłości do kolizji jego orzecznictwa z orzecznic
twem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z drugiej strony 
jednak, argumentuje się, że będzie to zapewne zmuszało ten ostatni do 
bardziej efektywnej niż dotąd ochrony zasady powierzenia i zasady po
mocniczości65.

65 R. S c h o 1 z, op. cit., s. 7-8.
66 Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu 

z Lizbony, s. 23-24.

Odnosząc się do zasad i kategorii podziału kompetencji pomiędzy 
Unią Europejską a państwami członkowskimi Trybunał Konstytucyjny 
w Polsce w swoim wyroku z 24 listopada 2010 r. orzekł, że najważniejszą 
z nich jest zasada przyznania. W jego opinii zasada ta stanowi „potwier
dzenie suwerenności” państw członkowskich w stosunku do Unii Eu
ropejskiej, która to organizacja międzynarodowa „nie może wykraczać 
poza przyznane jej kompetencje, a tym samym w swoich działaniach 
wzmacnia ona suwerenność” państw członkowskich. Przekazanie kom
petencji na rzecz Unii Europejskiej nie jest „nieodwracalne, a relacje 
między kompetencjami wyłącznymi i konkurencyjnymi mają charak
ter dynamiczny”. Zgodnie z protokołem nr 25 w sprawie wykonywa
nia kompetencji dzielonych, jeżeli Unia Europejska prowadzi działania 
w pewnej dziedzinie, to zakres wykonywania tych kompetencji obej
muje wyłącznie elementy regulowane przedmiotowym aktem Unii, nie 
dotyczy zaś całej dziedziny. Z kolei działania wspierające, koordynujące 
lub uzupełniające Unii Europejskiej nie zastępują kompetencji państw 
członkowskich w dziedzinach, w których są one stosowane. W ślad za 
tym Trybunał Konstytucyjny wyraził przekonanie, że interpretacja po
stanowień traktatowych z punktu widzenia podstawowych zasad i kate
gorii podziału kompetencji „nie może zmierzać do przekreślenia suwe
renności państwowej” czy też „zagrożenia tożsamości narodowej” lub 
do „pozatraktatowego przejmowania suwerenności w zakresie kompe
tencji nieprzekazanych”, ponieważ taka wykładnia byłaby niewątpliwie 
sprzeczna z traktatem lizbońskim66.
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4. USYSTEMATYZOWANIE I UPROSZCZENIE 
KATALOGU AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PROCEDUR 
USTAWODAWCZYCH

Traktat lizboński, ustanawiając nieznaczne zmiany w TWE, dzieli akty 
prawa pochodnego Unii na dwie grupy: akty ustawodawcze, przyjmowa
ne w ramach zwykłej lub specjalnej procedury ustawodawczej, oraz akty 
nieustawodawcze, przyjmowane poza tymi procedurami. Wszelako, ina
czej niż traktat konstytucyjny, nie określa on precyzyjnie, jakie typy aktów 
prawnych należą do aktów nieustawodawczych. W doktrynie przyjmuje 
się jednak, że te ostatnie obejmują akty delegowane, akty wykonawcze, 
a także tzw. akty „bezprzymiotnikowe”67. Ponadto prezentowana umowa 
międzynarodowa nie sankcjonuje - zgodnie z życzeniami głównie Wiel
kiej Brytanii, Holandii, Polski i Czech - nowych nazw aktów ustawodaw
czych przewidywanych w traktacie konstytucyjnym (ustaw europejskich 
i europejskich ustaw ramowych), lecz zasadniczo potwierdza dotychcza
sowe akty prawne, czyli rozporządzenia, dyrektywy i decyzje.

67 Por. C. H e r m a, Likwidacja „struktury filarowej” Unii - podmiotowość prawno- 
międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 140. 
Szerzej na temat źródeł prawa Unii Europejskiej por. ¿ródła prawa Unii Europejskiej, 
pod red. J. B a r c z a, Warszawa 2010.

“ W doktrynie podkreśla się, że umożliwi to „łatwiejsze przekształcenie decyzji 
ramowych w dyrektywy, a obecnych decyzji podejmowanych w III filarze, odmiennych 
od decyzji w I filarze, albo w rozporządzenia, albo w nową decyzję” - por. A. G r z e 1 a k, 
Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, s. 266.

Jak wspominano wyżej akty ustawodawcze to akty prawne przyj
mowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej lub specjalnej procedury ustawo
dawczej. Podobnie jak dotychczas, aktami tymi zatem są: rozporządze
nia, dyrektywy i decyzje. Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą we 
wszystkich swych częściach i są bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. Dyrektywy wiążą każde państwo członkow
skie, do którego są kierowane w odniesieniu do rezultatu, który ma być 
osiągnięty, pozostawiają jednak organom władz krajowych swobodę 
wyboru formy i środków ich realizacji. Decyzje wiążą w całości (na tym 
też polega zmiana ich definicji zaczerpnięta z traktatu konstytucyjne
go)68. Natomiast decyzje, które wskazują adresatów, wiążą tylko tychże 
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adresatów. Podobnie jak dotychczas rozporządzenia, dyrektywy i decy
zje są aktami prawnie wiążącymi, zaś zalecenia i opinie nie mają mocy 
prawnie wiążącej (art. 288 TFUE)69.

65 Traktat z Lizbony, s. 171-172.
70 Ibidem, s. 172.
71 Rada Unii Europejskiej może przyjmować akty wykonawcze nie tylko na pod

stawie delegacji zawartej w akcie prawnie wiążącym („w należycie uzasadnionych przy
padkach”), ale także na podstawie art. 24 TUE i art. 26 TUE (we wspólnej polityce za
granicznej i bezpieczeństwa).

72 Traktat z Lizbony, s. 173.

Jak wspomniano wyżej, do aktów nieustawodawczych należą: akty 
delegowane, akty wykonawcze i akty „bezprzymiotnikowe”. Akty de
legowane to akty o zasięgu ogólnym, które „uzupełniają lub zmieniają 
niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego”. Są to: roz
porządzenia delegowane, dyrektywy delegowane i decyzje delegowane. 
Akty delegowane są przyjmowane wyłącznie przez Komisję Europej
ską na podstawie upoważnienia zawartego w aktach ustawodawczych, 
wyraźnie określających cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania 
przekazanych uprawnień. Wszelako przekazanie uprawnień nie może 
dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ te ostatnie są 
zastrzeżone dla aktu ustawodawczego. Parlament Europejski lub Rada 
Unii Europejskiej mogą również zdecydować o odwołaniu przekaza
nych uprawnień. Ponadto akt delegowany wchodzi w życie tylko wtedy, 
gdy Parlament Europejski lub Rada Unii Europejskiej nie wyrażą sprze
ciwu w terminie określonym w akcie ustawodawczym (art. 290 ust. 1-3 
TFUE)70.

Akty wykonawcze to akty wydawane w ramach uprawnień wyko
nawczych przez Komisję Europejską, a w niektórych przypadkach przez 
Radę Unii Europejskiej, na podstawie delegacji zawartej w aktach praw
nie wiążących Unii, jeśli konieczne jest zapewnienie jednolitych warun
ków wykonywania tych ostatnich71. Są to: rozporządzenia wykonawcze, 
dyrektywy wykonawcze i decyzje wykonawcze. Korzystanie przez Ko
misję Europejską z uprawnień wykonawczych podlega kontroli państw 
członkowskich. Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu takiej kontroli 
winny zostać określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 
(art. 291 ust. 1-4 TFUE)72.
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Akty „bezprzymiotnikowe” to akty niebędące ani aktami ustawo
dawczymi, ani aktami nieustawodawczymi delegowanymi, ani aktami 
nieustawodawczymi wykonawczymi. Są to m.in.: decyzje Rady Unii 
Europejskiej uchwalane na podstawie traktatu bez udziału Parlamen
tu Europejskiego, decyzje Rady Europejskiej przyjmowane w ramach 
dwóch uproszczonych procedur rewizji traktatów, decyzje Rady Unii 
Europejskiej i Rady Europejskiej podejmowane we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa, decyzje Komisji Europejskiej uchwala
ne na podstawie TFUE, a także rozporządzenia i decyzje przyjmowane 
przez Europejski Bank Centralny73. Katalog aktów prawa pochodnego 
przedstawia tabela I.

73 C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawno- 
międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 140- 
-141.

Warto podkreślić, że reforma aktów prawa pochodnego w trakta
cie lizbońskim nie sprowadza się tylko do ich podziału na akty usta
wodawcze i nieustawodawcze, ale polega ona również na rozszerzeniu 
zakresu stosowania dotychczasowego wspólnotowego katalogu aktów 
prawnych, czyli rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, na współpracę sądo
wą w sprawach karnych i współpracę policyjną, a także na modyfikacji 
katalogu instrumentów prawnych obowiązujących we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa (por. rozdział IV, podrozdziały 1.1 i 2).

Najważniejszą zmianą w zakresie procedur ustawodawczych, wpro
wadzoną przez traktat lizboński do TWE, jest ograniczenie ich liczby do 
dwóch: zwykłej i specjalnej. Zwykła procedura ustawodawcza stanowi 
uproszczoną wersję dotychczasowej procedury współdecydowania. Spe
cjalna procedura ustawodawcza zastępuje stosowane dotąd procedury: 
konsultacji i zgody. Jednocześnie traktat znosi procedurę współpracy. 
Zwykła procedura ustawodawcza polega na uchwalaniu rozporządzeń, 
dyrektyw lub decyzji wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej (art. 289 ust. 1 TFUE). 
Specjalna procedura ustawodawcza zakłada, że w szczególnych przy
padkach, wyraźnie przewidzianych w traktatach, rozporządzenia, 
dyrektywy lub decyzje są przyjmowane przez Parlament Europej
ski z udziałem Rady Unii Europejskiej lub przez Radę Unii Europejskiej 
z udziałem Parlamentu Europejskiego (art. 289 ust. 2 TFUE). Ponadto 
w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w traktatach akty ustawo-
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dawcze mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy państw członkow
skich lub Parlamentu Europejskiego, na zalecenie Europejskiego Banku 
Centralnego albo na wniosek Trybunału Sprawiedliwości lub Europej
skiego Banku Inwestycyjnego (art. 289 ust. 4 TFUE)74.

74 Traktat z Lizbony, s. 172.
75 Wśród nowych przepisów znajduje się także art. 168 ust. 4-5 TFUE dotyczący 

zdrowia publicznego. Niektóre zawarte w nim zasady prawne przewidywał już wpraw
dzie art. 152 ust. 4 TWE, ale większość jest zupełnie nowa. Wszystkie wspomniane ar
tykuły znaleźć można w załączniku nr 3 do sprawozdania Komisji ds. Konstytucyjnych 
Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. dotyczącego oceny traktatu lizboń
skiego przez Parlament - por. Parlament Europejski 2004-2009. Sprawozdanie w sprawie 
Traktatu z Lizbony (2007/2286(INI)), Komisja ds. Konstytucyjnych (AFCO), 29 stycznia 
2008 r., A6-0013/2008, s. 64-70.

76 Ibidem.
77 Por. na ten temat również K. Michałowska-Gorywoda, Ewolucja Par

lamentu Europejskiego, [w:] R. A r n o 1 d et al., Parlament Europejski oraz Parlamenty 
Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej. Warszawa 2005, s. 72.

78 Szerzej na temat wcześniejszych zmian w tym zakresie por. J.J. Węc, Spór 
o kształt instytucjonalny, s. 175, 210, 216-218, 269-270, 307.

Traktat lizboński rozszerza zakres stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej na czterdzieści siedem artykułów, spośród których sie
demnaście to artykuły zupełnie nowe, zaś trzydzieści - przekwalifikowa
ne z innych procedur (współpracy i zgody) i włączone do zwykłej proce
dury ustawodawczej75. Po wejściu w życie traktatu procedura ta obejmuje 
łącznie osiemdziesiąt pięć artykułów76. Ponadto traktat ściślej niż dotych
czas wiąże zwykłą procedurę ustawodawczą z procedurą podejmowania 
decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej. Skutkuje 
to tym, że Rada Unii Europejskiej w zwykłej procedurze ustawodawczej 
podejmuje swoje decyzje zasadniczo kwalifikowaną większością gło
sów. W efekcie przekształcenia procedury współdecydowania w zwykłą 
procedurę ustawodawczą oraz rozszerzenia zakresu jej zastosowania 
ok. 95% aktów ustawodawczych winno być w przyszłości przyjmowane 
łącznie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej77. Oznacza 
to najbardziej radykalne w dotychczasowej historii Unii Europejskiej 
rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowej procedury współdecy
dowania oraz procedury podejmowania decyzji większością kwalifiko
waną w Radzie78.
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Należy podkreślić, że usystematyzowanie katalogu aktów prawnych, 
rozszerzenie stosowania rozporządzeń, dyrektyw i decyzji na współpracę 
sądową w sprawach karnych i współpracę policyjną, usystematyzowanie 
katalogu instrumentów prawnych obowiązujących we wspólnej polity
ce zagranicznej i bezpieczeństwa, a także ograniczenie liczby procedur 
ustawodawczych w traktacie lizbońskim sprzyja większej przejrzystości 
unijnego porządku prawnego. Znaczące rozszerzenie zakresu stosowa
nia zwykłej procedury ustawodawczej oraz procedury podejmowania 
decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej oznacza 
natomiast radykalne wzmocnienie metody wspólnotowej.

5. MODYFIKACJA ZASAD DEMOKRATYCZNYCH UNII

Traktat lizboński nie ma przełomowego znaczenia dla dalszego rozwoju 
legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy po
rządkuje on bowiem jedynie obowiązujące dotąd regulacje prawne. Na 
mocy traktatu lizbońskiego do TUE wprowadzone zostają nowe przepisy 
określające zasady demokratyczne Unii Europejskiej. W nowym Tytule 
II TUE Postanowienia o zasadach demokratycznych znalazły się prze
pisy, przewidywane już w traktacie konstytucyjnym, dotyczące trzech 
podstawowych zasad życia demokratycznego Unii Europejskiej: zasady 
demokratycznej równości, zasady demokracji przedstawicielskiej i za
sady demokracji uczestniczącej. Zgodnie z zasadą demokratycznej rów
ności, Unia Europejska przestrzega zasady równości swoich obywateli. 
Obywatele Unii Europejskiej winni być traktowani „z jednakową uwa
gą” przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii (art. 9 TUE). 
Zasada demokracji przedstawicielskiej oznacza, że obywatele Unii Eu
ropejskiej są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parla
mencie Europejskim, zaś parlamenty narodowe albo sami obywatele 
państw członkowskich sprawują demokratyczną kontrolę nad działania
mi szefów państw lub rządów, a także samych rządów, reprezentujących 
państwa członkowskie, odpowiednio, w Radzie Europejskiej lub Radzie 
Unii Europejskiej. Każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w ży
ciu demokratycznym Unii Europejskiej, podejmowane zaś tam decyzje 
winny służyć procesowi zbliżania Unii do obywateli. Natomiast partie 
polityczne działające na „poziomie europejskim” mają przyczyniać się 
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do „kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania 
woli obywateli Unii” (art. 10 ust. 1-4 TUE)7’. Bezpośrednia reprezenta
cja obywateli Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim gwarantuje 
bezpośrednią legitymizację Unii. Natomiast podwójna odpowiedzial
ność rządów państw członkowskich przed parlamentami narodowymi 
lub przed samymi obywatelami zapewnia pośrednią legitymizację Unii 
Europejskiej.

79 Traktat z Lizbony, s. 20.
80 Ibidem, s. 21, 58.

Zasada demokracji uczestniczącej polega na tym, że obywatele i sto
warzyszenia przedstawicielskie mają prawo do wypowiadania się oraz 
publicznej wymiany poglądów we wszystkich dziedzinach działalności 
Unii Europejskiej. Instytucje Unii są zobowiązane do utrzymywania 
otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu ze stowarzyszeniami 
przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim. Obowiązkiem Ko
misji Europejskiej jest prowadzenie szerokich konsultacji z zaintereso
wanymi stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań 
Unii Europejskiej. Na mocy traktatu lizbońskiego ustanowiona zostaje 
po raz pierwszy, przewidywana już w traktacie konstytucyjnym, insty
tucja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa obywatelska 
musi zostać zgłoszona przez co najmniej milion osób, mających obywa
telstwo znacznej liczby państw członkowskich, w sprawach, w których - 
zdaniem obywateli - stosowanie traktatów wymaga uchwalenia aktu 
prawnego Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1-4 TUE). Wniosek w tej spra
wie ma być jednak skierowany do Komisji Europejskiej, która następnie 
w ramach swoich uprawnień może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. 
Procedury i warunki wymagane do przedstawienia obywatelskiej inicja
tywy ustawodawczej, w tym minimalną liczbę państw członkowskich, 
z których muszą pochodzić obywatele występujący z taką inicjatywą, 
określa Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w drodze rozpo
rządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 24 TFUE)79 80.

Pozostałymi postanowieniami określającymi zasady demokratycz
ne Unii Europejskiej, ale potwierdzającymi zasadniczo dotychczaso
we regulacje, są przepisy dotyczące umacniania niezależnego dialogu 
społecznego i współpracy z partnerami społecznymi (art. 152 TFUE), 
odnoszące się do kompetencji i statusu rzecznika praw obywatelskich 
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(art. 228 ust. 1-4 TFUE), otwartości oraz przejrzystości działań instytu
cji, organów i jednostek organizacyjnych Unii (art. 15 ust. 1-3 TFUE), 
ochrony danych osobowych (art. 16 ust. 1-2 TFUE), a także przepisy, 
które po raz pierwszy regulują pozycję kościołów i organizacji niewy- 
znaniowych w Unii Europejskiej (art. 17 ust. 1-3 TFUE)81.

“ Te ostatnie przepisy mówią o poszanowaniu i nienaruszaniu przez Unię Euro
pejską statusu przyznanego na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub 
wspólnotom religijnym, a także organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym 
w państwach członkowskich. Ponadto Unia Europejska zobowiązuje się do uznawania 
tożsamości i szczególnego wkładu kościołów oraz wspomnianych organizacji, a także 
utrzymywania z nimi otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu - por. Traktat 
z Lizbony, s. 54-55, 114, 150-151.

82 Por. C. H e r m a, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawno- 
międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 121- 
-122.

83 Art. 13 ust. 1 TUE mówi o „ramach instytucjonalnych”, natomiast w preambule 
do TUE jest mowa o „jednolitych ramach instytucjonalnych”. Również we wcześniej
szych traktatach, czyli traktacie z Maastricht (art. C TUE), traktacie amsterdamskim 
(art. 3 TUE) oraz traktacie nicejskim (art. 3 TUE), znajdowało się określenie „jednolite 
ramy instytucjonalne” - por. Traktat z Lizbony, s. 22, 28.

6. REFORMA SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO UNII

6.1. ZASADY OKREŚLAJĄCE SYSTEM INSTYTUCJONALNY

Traktat lizboński ustanawia po raz pierwszy system instytucjonalny Unii 
Europejskiej, co jest m.in. następstwem przekształcenia Unii w organiza
cję międzynarodową oraz uniwersalnej sukcesji Unii wobec Wspólnoty 
Europejskiej82. Na mocy tego traktatu do TUE i TWE w systemie insty
tucjonalnym Unii wprowadzone zostają istotne, choć niezbyt radykalne 
zmiany. Nie ma on zatem przełomowego znaczenia w dotychczasowym 
rozwoju tego systemu. Traktat dookreśla zasadę ram instytucjonalnych, 
stanowiąc, że winny one służyć: wspieraniu wartości Unii, realizacji jej 
celów, jej interesom, interesom jej obywateli i państw członkowskich, 
a także zapewnieniu spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz 
działań (art. 13 ust. 1 TUE)83. Do ram instytucjonalnych Unii Europej
skiej włączone zostają nie tylko Rada Europejska, ale także Europejski 
Bank Centralny. Oznacza to, że Rada Europejska, Rada Unii Europej-
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skiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedli
wości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank 
Centralny zostają zobowiązane do przestrzegania wartości, celów i in
teresów Unii Europejskiej, a tym samym stają się instytucjami o cha
rakterze politycznym. Jak wspomniano wyżej, z inicjatywą włączenia 
Europejskiego Banku Centralnego do ram instytucjonalnych Unii Eu
ropejskiej wystąpiła prezydencja portugalska. Początkowo inicjatywę tę 
popierała Komisja Europejska i jedynie niektóre delegacje, przy stanow
czym sprzeciwie m.in. prezesa EBC, a także takich państw członkow
skich, jak: RFN, Hiszpania, Holandia, Dania i Luksemburg. Ostatecznie 
jednak podjęto decyzję o włączeniu Europejskiego Banku Centralnego 
do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Traktat lizboński nadaje również status traktatowy zasadzie lojalnej 
współpracy międzyinstytucjonalnej, choć nie precyzuje, na czym do
kładnie miałaby ona polegać. Postanawia jedynie, że instytucje mają ze 
sobą lojalnie współpracować (art. 13 ust. 2 TUE)84. Traktat przewiduje 
także, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Eu
ropejska powinny konsultować się wzajemnie i za wspólnym porozu
mieniem ustalać warunki współpracy, w tym również zawierać poro
zumienia międzyinstytucjonalne, „które mogą mieć charakter wiążący” 
(art. 295 TFUE)85. Traktat potwierdza również zasadę autonomii kom
petencyjnej, stanowiąc, że każda z instytucji Unii „działa w granicach 
uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, 
na warunkach oraz w celach w nich określonych” (art. 13 ust. 2 TUE). 
Nie nadaje on wprawdzie statusu traktatowego zasadzie równowagi in
stytucjonalnej, ale zasada ta nadal obowiązuje i wywodzi się, podobnie 

88 Traktat z Lizbony, s. 28.
85 Ibidem, s. 229. Już deklaracja nr 3 w sprawie art. 10 traktatu ustanawiające

go Wspólnotę Europejską, zawarta w Akcie Końcowym konferencji międzyrządowej 
2000 r., załączonym do traktatu nicejskiego, wyraźnie wskazywała, że „obowiązek lojal
nej współpracy”, który wynika z postanowień tegoż artykułu, reguluje nie tylko stosunki 
między państwami członkowskimi a instytucjami wspólnotowymi, ale także „stosunki 
między instytucjami Wspólnoty”. Jeśli okaże się to niezbędne, to spełniając obowiązek 
lojalnej współpracy, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europej
ska mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne w celu ułatwiania stosowania 
postanowień traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Porozumienia takie nie 
mogą jednak zmieniać ani uzupełniać postanowień traktatu i mogą być zawierane jedy
nie za zgodą tych trzech instytucji - por. Deklaracja w sprawie art. 10 Traktatu ustana
wiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Traktat z Nicei, s. 55.
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jak dotychczas, z zasady autonomii kompetencyjnej poszczególnych in
stytucji (art. 13 ust. 2 TUE)86. Zasady określające system instytucjonalny 
Unii Europejskiej przedstawia wykres VIII.

“ Traktat z Lizbony, s. 28; por. też T. D u b o w s k i, Zasada równowagi instytucjo
nalnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2010; K.A. Wojtaszczyk, Instytucje 
w systemie politycznym Unii Europejskiej, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej, 
pod red. K.A. Wojtaszczyk a, Warszawa 2005, s. 18; J. G a 1 s t e r, Równowaga insty
tucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna. Studium zasady Unii 
Europejskiej, Toruń 2008.

87 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 76-78. Szerzej na temat systemu instytucjonal
nego Unii Europejskiej w porządku polizbońskim por. J.P. J a c q u ć, Der Vertrag von 
Lissabon - neues Gleichgewicht oder institutionelles Sammelsurium, „Integration” 2010, 
H. 2, s. 103-116; J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i praw
ny Unii Europejskiej, Toruń 2010; M. G ó r k a, System instytucjonalny Unii Europejskiej, 
Warszawa 2010. Na temat systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w porządku 
przedlizbońskim por. A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej, 
Warszawa 2008. Na temat reformy systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej pod
czas obrad Konwentu w sprawie przyszłości Europy i konferencji międzyrządowej 2003- 
-2004 por. J.J. W ę c, Sprawa podziału kompetencji między instytucjami Unii Europejskiej 
w pracach Konwentu Europejskiego, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, ISP PAN, 2006, nr 14, 
s. 151-187; idem, Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w czasie obrad 
konferencji międzyrządowej 2003-2004, „Politeja” 2007, nr 1, s. 331-370.

Odnosząc się do zmian w systemie instytucjonalnym Unii Euro
pejskiej, ustanowionych w traktacie lizbońskim, Federalny Trybunał 
Konstytucyjny w Niemczech w swoim orzeczeniu z 30 czerwca 2009 r. 
stwierdził, że Unia Europejska jako związek państw z własną osobowo
ścią prawną pozostaje nadal dziełem suwerennych państw demokra
tycznych. Dlatego, jak wspomniano wyżej, przy obecnym stanie inte
gracji nie ma potrzeby przekształcania systemu instytucjonalnego Unii 
Europejskiej w system zbliżony do demokratycznego systemu państw87.

6.2. RADA EUROPEJSKA

Traktat lizboński znacząco wzmacnia pozycję Rady Europejskiej. Nastę
puje to przez nadanie Radzie Europejskiej statusu instytucji, ustanowie
nie funkcji jej stałego przewodniczącego, a także rozszerzenie zakresu 
jej uprawnień decyzyjnych (ale nie ustawodawczych) i nominacyjnych. 
Nowe uprawnienia Rady Europejskiej w istotny sposób umacniają in
frastrukturę międzyrządową w Unii Europejskiej. Nadanie Radzie Eu
ropejskiej statusu instytucji Unii Europejskiej skutkuje tym, że zostaje



* Brak statusu traktatowego, ale odwołanie do zasady autonomii kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 
TUE).
** Traktat lizboński nadaje tej zasadzie po raz pierwszy status traktatowy (art. 13 ust. 2 TUE).
••* Dotychczasowy status traktatowy (art. 7 ust. 1 TWE, art. 5 TUE), potwierdzony przez traktat 
lizboński (art. 13 ust. 2 TUE).

Dotychczasowy status traktatowy (art. 3 TUE), potwierdzony przez traktat lizboński (art. 13 
ust. 1 TUE).

Źródło: Opracowanie własne.
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ona po raz pierwszy objęta, choć w ograniczonym zakresie, jurysdykcją 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Traktat zmienia również 
skład Rady Europejskiej. Jej członkami są szefowie państw lub rządów, 
przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Euro
pejskiej. W jej pracach uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W odróżnieniu od obowią
zujących dotąd regulacji, ministrowie rządów państw członkowskich, 
a zatem zarówno ministrowie spraw zagranicznych, jak i szefowie in
nych resortów, mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Europejskiej 
na mocy decyzji szefów państw lub rządów, choć jedynie wtedy, gdy 
wymaga tego porządek obrad. To samo dotyczy członka Komisji Euro
pejskiej, towarzyszącego przewodniczącemu Komisji. Rada Europejska 
zbiera się dwa razy w ciągu półrocza i jest zwoływana przez jej przewod
niczącego. W razie potrzeby przewodniczący zwołuje także nadzwyczaj
ne posiedzenia Rady Europejskiej (art. 15 ust. 2-3 TUE)88.

M Traktat z Lizbony, s. 29-30. Każda delegacja zajmuje w sali posiedzeń Rady Eu
ropejskiej jedynie dwa miejsca, przy czym całkowita liczba uczestników delegacji jest 
ograniczona do dwudziestu osób dla danego państwa członkowskiego i Komisji Euro
pejskiej oraz - i na tym polega zmiana - do pięciu osób dla wysokiego przedstawiciela 
Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Liczba ta nie obejmuje personelu tech
nicznego, wyznaczonego do wykonywania określonych zadań z zakresu bezpieczeństwa 
lub logistyki - por. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyję
cia regulaminu wewnętrznego, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 315, s. 53.

Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany i odwoływany 
przez Radę Europejską większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół 
roku. Mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny (art. 15 
ust. 5 TUE). Przewodniczący Rady Europejskiej nie może pełnić man
datu narodowego, czyli sprawować krajowej funkcji publicznej (art. 15 
ust. 6 TUE). Do uprawnień przewodniczącego Rady Europejskiej nale
ży m.in.: przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie jej prac 
(art. 15 ust. 6 TUE); zapewnianie przygotowania i ciągłości prac Rady 
Europejskiej we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej 
i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych (art. 15 ust. 6 TUE); wspo
maganie w osiąganiu spójności i konsensu w Radzie Europejskiej (art. 15 
ust. 6 TUE); przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu sprawo
zdania z każdego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 15 ust. 6 TUE); 
zapewnianie na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości 
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reprezentacji Unii Europejskiej na zewnątrz w sprawach dotyczących 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku dla 
uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa (art. 15 ust. 6 TUE); zwoływanie posiedzeń Konwentu, 
złożonego z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw 
lub rządów krajów członkowskich Unii, a także reprezentantów Parla
mentu Europejskiego i Komisji Europejskiej (art. 48 ust. 3 TUE)89. Na 
pierwszy rzut oka uprawnienia przewodniczącego Rady Europejskiej 
odpowiadają jego dotychczasowym kompetencjom. W rzeczywistości 
jednak są one szersze, jeżeli zestawić je z nowymi uprawnieniami de
cyzyjnymi i nominacyjnymi Rady Europejskiej uzyskanymi na mocy 
traktatu lizbońskiego.

99 Traktat z Lizbony, s. 30, 56.
90 Ibidem, s. 29-30,200. Szerzej na temat procedur podejmowania decyzji w Radzie 

Europejskiej por. A. Nowak - Fa r, Instytucjonalny kontekst prezydencji w Unii Euro
pejskiej, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, pod red. 
idem, Warszawa 2010, s. 40-42.

91 Decyzja Rady Europejskiej z dnia l grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulami
nu wewnętrznego, s. 53.

Podobnie jak dotąd, ale w jeszcze większym zakresie, Rada Europej
ska nadaje impulsy niezbędne do rozwoju oraz określa ogólne kierunki 
i priorytety polityczne Unii Europejskiej. Traktat wyraźnie stwierdza 
również, że Rada Europejska nie może pełnić funkcji ustawodawczych 
(art. 15 ust. 1 TUE). Jeżeli traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska 
podejmuje swoje decyzje w drodze konsensu (art. 15 ust. 4 TUE). Może 
ona jednak także stanowić większością kwalifikowaną, ale wówczas jej 
przewodniczący i przewodniczący Komisji Europejskiej nie biorą udzia
łu w głosowaniu (art. 235 ust. 1 TFUE)90. Wszystkie posiedzenia Rady 
Europejskiej są niejawne (art. 4 ust. 3 regulaminu Rady Europejskiej)91.

Uprawnienia decyzyjne Rady Europejskiej mają charakter instytu
cjonalny i polityczny. Do uprawnień decyzyjnych o charakterze in
stytucjonalnym, nadanych Radzie Europejskiej na mocy traktatu liz
bońskiego, należą m.in.: decyzja określająca nowy skład Parlamentu 
Europejskiego (art. 14 ust. 2 TUE); decyzja ustanawiająca wykaz forma
cji Rady Unii Europejskiej, innych niż Rada do Spraw Ogólnych i Rada 
do Spraw Zagranicznych (art. 236 TFUE); decyzja określająca zasady 
rotacyjnej prezydencji w Radzie, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicz



162 Rozdział III. Zmiany horyzontalne

nych (art. 236 TFUE, deklaracja nr 9), a także decyzja w sprawie zasad 
równościowej rotacji w składzie Komisji Europejskiej (art. 244 TFUE)92.

92 Traktat z Lizbony, s. 29, 200, 203-204; Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 
ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie spra
wowania prezydencji Rady, [w:] Traktat z Lizbony, s. 431-433.

” Traktat z Lizbony, s. 29, 42, 46, 51, 56-59, 96.

Uprawnienia decyzyjne Rady Europejskiej o charakterze politycz
nym wyrażają się m.in. w określaniu strategicznych interesów Unii 
(art. 15 ust. 1 TUE); ustalaniu celów wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii (art. 26 ust. 1 TUE); podejmowaniu decyzji 
o stworzeniu wspólnej obrony (art. 42 ust. 2 TUE); ustalaniu strate
gicznych wytycznych na temat ustawodawczej i operacyjnej działalno
ści w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 68 
TFUE); podejmowaniu decyzji o zmianie trybu podejmowania decyzji 
z jednomyślnego na tryb większości kwalifikowanej w dziedzinie wspól
nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (specyficzna klauzula passe
relle - art. 31 ust. 3 TUE); ustalaniu wytycznych w sprawie negocjacji na 
temat traktatu o dobrowolnym wystąpieniu z Unii (art. 50 ust. 2 TUE); 
podejmowaniu decyzji w sprawie niezwoływania Konwentu i określa
niu mandatu dla konferencji międzyrządowych (art. 48 ust. 3 TUE); 
weryfikacji propozycji rewizji traktatów, zgłaszanych przez rządy po
szczególnych państw członkowskich, Parlament Europejski lub Komisję 
Europejską - w ramach zwykłej procedury rewizyjnej (art. 48 ust. 2-3 
TUE); podejmowaniu decyzji w sprawie zmiany przepisów Części III 
TFUE (uproszczona procedura rewizji - art. 48 ust. 6 TUE) oraz decyzji 
upoważniającej Radę Unii Europejskiej do zmiany głosowania jedno
myślnego na głosowanie większością kwalifikowaną w TFUE lub Tytu
le V TUE albo zmiany specjalnej procedury ustawodawczej na zwykłą 
procedurę ustawodawczą w TFUE (procedura passerelle - art. 48 ust. 7 
TUE), a także uzgadnianiu kryteriów kwalifikacji państw kandydują
cych do Unii (art. 49 TUE). Sześć ostatnich kompetencji nadanych zo
stało Radzie Europejskiej na mocy traktatu lizbońskiego’3.

Uprawnienia nominacyjne Rady Europejskiej, nadane jej na mocy 
traktatu lizbońskiego, polegają na wyborze i odwoływaniu przewodni
czącego Rady Europejskiej (art. 15 ust. 5 TUE); wyborze i odwoływaniu, 
za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej, wysokiego przedsta
wiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 18 ust. 1 
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TUE); wskazywaniu kandydata na przewodniczącego Komisji Europej
skiej, ale po uwzględnieniu wyników wyborów do Parlamentu Euro
pejskiego (art. 17 ust. 7 TUE), mianowaniu kolegium Komisji Europej
skiej (art. 17 ust. 7 TUE), a także mianowaniu członków Zarządu EBC 
na zlecenie Rady Unii Europejskiej i po konsultacji z Parlamentem Eu
ropejskim oraz Radą Prezesów EBC (art. 283 ust. 2 TFUE). Wszystkie 
wspomniane wyżej uprawnienia nominacyjne Rada Europejska realizu
je, stanowiąc większością kwalifikowaną’4.

” Ibidem, s. 30, 34, 219.

Ustanowienie urzędu stałego przewodniczącego Rady Europejskiej 
należy do tych rozwiązań traktatowych, których wpływ na proces decy
zyjny, jak również na funkcjonowanie Unii Europejskiej - podobnie jak 
utworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa - trudno jest w tej chwili przewidzieć. Zmiany 
te bowiem zarówno mogą mieć porządkujący wpływ na funkcjonowa
nie Unii, jak i mogą prowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy 
przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Euro
pejskiej, a także wysokim przedstawicielem Unii ds. zagranicznych i po
lityki bezpieczeństwa. Spory kompetencyjne mogą powstawać również 
pomiędzy przewodniczącym Rady Europejskiej a szefami państw lub 
rządów pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustano
wienie urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej może także prowa
dzić do osłabienia metody wspólnotowej i pozycji samej Komisji Euro
pejskiej w systemie instytucjonalnym Unii. Powstaje w związku z tym 
pytanie, czy szefowie państw lub rządów będą wspierać przewodniczą
cego Rady Europejskiej, czy też będą się mu sprzeciwiać i na przykład 
organizować posiedzenia na najwyższym szczeblu w ramach Rady do 
Spraw Ogólnych? Należy założyć, że jeżeli przewodniczący Rady Eu
ropejskiej będzie się cieszył autorytetem szefów państw lub rządów, to 
będzie znajdował w nich oparcie. Doprowadzi to do umocnienia Rady 
Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, a także do 
wzmocnienia Unii jako całości. Jeżeli jednak będzie on słabym prze
wodniczącym, prawdopodobieństwo sporów kompetencyjnych będzie 
wzrastać, powstanie zagrożenie sparaliżowania działalności Rady Euro
pejskiej, a nawet zagrożenie nawiązania wzmocnionej współpracy przez 
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grupę niezadowolonych państw członkowskich95. Strukturę instytucjo
nalną Unii Europejskiej przedstawia wykres IX.

95 Szerzej na temat nowej pozycji Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym 
Unii Europejskiej por. J.J. Wę c, Nowa pozycja Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej 
w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, 
[w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, pod red. K. Budzowskiego, 
Kraków 2010, s. 25-35; W. Wessels, T. Traguth, Der hauptamtliche Präsident des 
Europäischen Rates: „Herr" oder „Diener" im Haus Europa, „Integration” 2010, H. 4, 
s. 297-311.

96 Traktat z Lizbony, s. 31-32, 200; Protokół w sprawie postanowień przejściowych, 
[w:] Traktat z Lizbony, s. 323.

97 Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz 
składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci 
Traktatu o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 315, s. 46-47.

6.3. RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzono sześć istotnych zmian 
w funkcjonowaniu Rady Unii Europejskiej. Pierwsza z nich polega na 
ustanowieniu dwóch zasadniczych formacji Rady - Rady do Spraw 
Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych. O ile Rada do Spraw Ogól
nych jest odpowiedzialna za spójność prac różnych składów Rady, przy
gotowywanie posiedzeń Rady Europejskiej i zapewnienie ich ciągłości 
razem z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją Europejską, 
o tyle Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne 
Unii Europejskiej na podstawie strategicznych kierunków określanych 
przez Radę Europejską oraz dba o spójność działań Unii (art. 16 ust. 6 
TUE). Traktat dopuszcza wszelako możliwość powoływania przez Radę 
Europejską, większością kwalifikowaną, innych formacji Rady Unii 
Europejskiej (art. 236 TFUE). Jednocześnie protokół nr 36 w sprawie 
postanowień przejściowych, załączony do TUE, TFUE i TE WE A, prze
widuje, że do czasu wejścia w życie decyzji Rady Europejskiej, dotyczą
cej innych formacji Rady Unii Europejskiej, Rada do Spraw Ogólnych, 
stanowiąc zwykłą większością głosów, może sama ustanowić wykaz ta
kich formacji (art. 4 protokołu)96. Strukturę organizacyjną Rady Unii 
Europejskiej ustanowioną na mocy decyzji Rady do spraw Ogólnych 
z 1 grudnia 2009 r.97 przedstawia wykres X.

Druga zmiana w funkcjonowaniu Rady Unii Europejskiej sprowa
dza się do ustanowienia jawności jej posiedzeń, gdy obraduje ona i gło-



WYKRES IX
STRUKTURA INSTYTUCJONALNA UNII EUROPEJSKIEJ

* Po przyjęciu Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.
Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego oraz wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicz

nych i polityki bezpieczeństwa.
*** Parlament Europejski wybiera na wniosek Rady Europejskiej przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne.



WYKRES X
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY UNII EUROPEJSKIEJ

* Rada ds. Zagranicznych (do 1987 r.), Rada ds. Ogólnych i Zagranicznych (1987-1988), Rada 
ds. Ogólnych (1988-2002), Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (2002-2009).
** Przewodniczącym Rady ds. Zagranicznych jest wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rada Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa. 
eu/pl/council-eu (dostęp 15 grudnia 2015 r.).

http://www.consilium.europa
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suje nad projektem aktu ustawodawczego. Dlatego też każde posiedze
nie Rady składa się z dwóch części, które są poświęcone odpowiednio: 
obradom ustawodawczym i nieustawodawczym (art. 16 ust. 8 TUE)’8. 
Istotą trzeciej zmiany jest wyeliminowanie traktatowej podstawy dla 
działalności Rady Unii Europejskiej w składzie szefów państw lub rzą
dów, a w następstwie tego - rozdzielenie jej dotychczasowych uprawnień 
w tym zakresie pomiędzy Radę Europejską i Radę Unii Europejskiej”.

” Traktat z Lizbony, s. 32.
” Szerzej na ten temat por. A. No wak - Far, Instytucjonalny kontekst prezydencji 

w Unii Europejskiej, s. 41-42.
100 Wszystkie wspomniane artykuły znaleźć można w załączniku nr 2 do sprawo

zdania Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. 
dotyczącego oceny traktatu lizbońskiego przez Parlament, por. Parlament Europejski 
2004-2009. Sprawozdanie w sprawie Traktatu z Lizbony (2007/2286(INI))..., s. 59-63.

101 Traktat z Lizbony, s. 32; Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu 
o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w prawie sprawowania prezyden
cji Rady, s. 431-433.

Czwartą zmianą jest rozszerzenie zakresu stosowania procedury 
podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii Eu
ropejskiej na czterdzieści dziewięć artykułów: dwadzieścia osiem spo
śród nich to artykuły zupełnie nowe, zaś dwadzieścia jeden to artyku
ły przekwalifikowane i włączone do procedury podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną* 100. Głosowanie jednomyślne utrzymane 
zostaje natomiast zasadniczo w obszarach odnoszących się pośrednio 
lub bezpośrednio do suwerenności lub interesów narodowych państw 
członkowskich, w tym m.in. we wspólnej polityce zagranicznej i bez
pieczeństwa, w polityce podatkowej, a także w procedurze uchwalania 
wieloletnich ram finansowych.

Piąta zmiana polega na nowym określeniu zasad pełnienia prezyden
cji w Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej i załączona do Aktu 
Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. deklaracja nr 9 posta
nawiają, iż prezydencję w poszczególnych formacjach Rady Unii Euro
pejskiej, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawować będą 
na zasadzie równej rotacji przedstawiciele trzech państw członkowskich 
przez okres osiemnastu miesięcy, przy czym każdy z nich przez sześć 
miesięcy winien przewodniczyć wszystkim formacjom Rady. Natomiast 
przewodnictwo w Radzie do Spraw Zagranicznych ma na stałe pełnić 
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
(art. 16 ust. 9 TUE, deklaracja nr 9)101.



168 Rozdział III. Zmiany horyzontalne

Szósta, chyba najbardziej istotna, zmiana sprowadza się do ustano
wienia nowej procedury podejmowania decyzji większością kwalifiko
waną w Radzie Unii Europejskiej, a także rozciągnięcia po raz pierwszy 
jej reguł na Radę Europejską. W ślad za tym od 1 listopada 2014 r. więk
szość kwalifikowaną będzie stanowić co najmniej 55% członków Rady 
Unii Europejskiej, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentują
cych państwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co 
najmniej 65% ludności Unii. Mniejszość blokująca musi obejmować 
co najmniej czterech członków Rady Unii Europejskiej. W przeciwnym 
razie większość kwalifikowana nie zostanie osiągnięta (art. 16 ust. 4 
TUE). Te same zasady głosowania odnoszą się do Rady Europejskiej, gdy 
stanowi ona większością kwalifikowaną (art. 235 ust. 1 TFUE). Traktat 
wprowadza także od 1 listopada 2014 r. nową, tzw. superkwalifikowaną 
większość głosów w przypadku, gdy Rada Unii Europejskiej nie stano
wi na wniosek Komisji Europejskiej lub wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wtedy większość kwalifi
kowaną tworzy co najmniej 72% członków Rady reprezentujących pań
stwa członkowskie, których łączna liczba ludności wynosi co najmniej 
65% ludności Unii (art. 238 ust. 2 TFUE). Inaczej niż traktat konsty
tucyjny, traktat lizboński doprecyzowuje również zasady głosowania 
większością kwalifikowaną w przypadku, gdy nie wszyscy członkowie 
Rady biorą w nim udział. Jeżeli taki przypadek ma miejsce, to wówczas 
większość kwalifikowaną od 1 listopada 2014 r. stanowi co najmniej 
55% członków Rady, reprezentujących uczestniczące w głosowaniu pań
stwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 
65% ludności tychże państw. Mniejszość blokująca obejmuje natomiast 
co najmniej minimalną liczbę członków Rady, reprezentujących ponad 
35% ludności uczestniczących w głosowaniu państw członkowskich, 
plus jeden członek. W przeciwnym razie większość kwalifikowana nie 
zostaje osiągnięta. Jeżeli natomiast Rada nie stanowi na wniosek Komisji 
Europejskiej lub wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i po
lityki bezpieczeństwa, to wymaganą większość kwalifikowaną tworzy co 
najmniej 72% członków Rady, reprezentujących uczestniczące w głoso
waniu państwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co 
najmniej 65% ludności tychże państw (art. 238 ust. 3 TFUE)102 *.

102 Traktat z Lizbony, s. 31, 200-202. Szerzej na temat przypadków podejmowania
decyzji większością kwalifikowaną bez udziału wszystkich członków Rady por. A. No
wa k - F a r, Instytucjonalny kontekst prezydencji w Unii Europejskiej, s. 45-46.
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Z drugiej strony, protokół nr 36 w sprawie postanowień przejścio
wych przewiduje, że do 31 października 2014 r. w odniesieniu do decyzji 
Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, wymagających większości 
kwalifikowanej, obowiązywać będą postanowienia traktatu nicejskiego. 
W związku z tym większość kwalifikowaną stanowić będzie co najmniej 
255/345 głosów, przy czym każdy członek Rady Europejskiej lub Rady 
Unii Europejskiej może zażądać sprawdzenia, czy państwa członkowskie 
tworzące tę większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62% ogółu 
ludności Unii103. Jeżeli na mocy traktatów decyzje te miałyby być przyjęte 
na wniosek Komisji Europejskiej, to niezbędna jest dla ich przyjęcia zgo
da większości członków Rady Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej, 
w przeciwnym zaś przypadku co najmniej 2/3 członków Rady Europej
skiej lub Rady Unii Europejskiej. Te same zasady obowiązują w przy
padku, gdy nie wszyscy członkowie Rady Unii Europejskiej biorą udział 
w głosowaniu (art. 3 ust. 3 protokołu nr 36). Natomiast między 1 listo
pada 2014 r. a 31 marca 2017 r. każdy członek Rady Europejskiej lub 
Rady Unii Europejskiej będzie mógł zawsze zażądać, aby decyzja wyma
gająca większości kwalifikowanej została przyjęta zgodnie z tymi samymi 
postanowieniami traktatu nicejskiego (art. 3 ust. 2 protokołu nr 36)104. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy zawarte w protokole nr 36 nie 
tylko utrzymują aż do 31 marca 2017 r. dotychczasową pozycję Polski 
w unijnym procesie decyzyjnym, ale - i to wydaje się być istotne dla całej 
Unii Europejskiej - sprzyjają także elastycznemu przejściu do nowego 
mechanizmu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej.

Po przyjęciu Chorwacji do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r. kwalifiko
wana większość wynosi 260/352 głosów państw reprezentujących co najmniej 62% ogó
łu ludności Unii.

1M Protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 322-323.
105 Kompromis z Joanniny (Grecja) ustanowiony został na mocy decyzji sui generis 

Rady Unii Europejskiej podjętej 29 marca 1994 r. w związku z planowanym przyjęciem 
do Unii Europejskiej Austrii, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Stanowił on, że jeżeli człon
kowie Rady posiadający łącznie od dwudziestu trzech do dwudziestu sześciu głosów 
oświadczą, iż zamierzają się sprzeciwić decyzji Rady, dla której wymagana jest większość 
kwalifikowana, to Rada uczyni wszystko, co leży w granicach jej uprawnień, aby w roz
sądnym terminie i bez uszczerbku dla obowiązujących ograniczeń czasowych określo
nych przez traktaty i wynikające z nich prawo znaleźć zadowalające rozwiązanie, które

Ponadto deklaracja nr 7, załączona do Aktu Końcowego konfe
rencji międzyrządowej 2007 r., zawiera projekt decyzji Rady Unii Eu
ropejskiej, który przewiduje ustanowienie mechanizmu z Joanniny105. 
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W okresie przejściowym, czyli między 1 listopada 2014 r. a 31 marca 
2017 r., członkowie Rady reprezentujący co najmniej 75% ludności Unii 
lub co najmniej 75% liczby państw członkowskich, niezbędnych do 
utworzenia mniejszości blokującej, będą mogli wyrazić swój sprzeciw 
wobec przyjęcia danego aktu prawnego przez Radę większością kwa
lifikowaną. Jeżeli tak się stanie, kwestia ta zostanie przedyskutowana 
przez Radę, która winna w „rozsądnym terminie i bez uszczerbku dla 
wiążących terminów określonych przez prawo Unii, osiągnąć zadowa
lające rozwiązanie wątpliwości” podniesionych przez wspomnianych 
członków Rady. W tym celu przewodniczący Rady, wspierany przez Ko
misję Europejską i z poszanowaniem regulaminu Rady, powinien pod
jąć „wszelkie inicjatywy, aby ułatwić stworzenie szerszej podstawy do 
osiągnięcia porozumienia w Radzie”. W wykonaniu tego zadania winni 
go również wspierać inni członkowie Rady. Od 1 kwietnia 2017 r. me
chanizm dodatkowych konsultacji ma być łatwiejszy do uruchomienia. 
Obniżone zostaną bowiem wówczas z 75% do 55% obydwa obowiązu
jące w nim progi, odpowiednio dla liczby ludności i dla liczby państw 
członkowskich, niezbędnych do utworzenia mniejszości blokującej 
(deklaracja nr 7)10S. Z drugiej strony jednak, protokół nr 9, załączony 
do TUE i TFUE, przewiduje możliwość zmiany lub uchylenia tego me
chanizmu przez Radę Unii Europejskiej jedynie po przeprowadzeniu 
przez Radę Europejską wstępnej dyskusji na ten temat i podjęciu przez 
nią najpierw politycznej decyzji w drodze konsensu, co oznacza nie- * 

może być przyjęte większością co najmniej sześćdziesięciu ośmiu głosów. W tym czasie 
przewodniczący Rady Unii Europejskiej wspierany przez Komisję Europejską podejmie 
wszelkie inicjatywy, aby umożliwić stworzenie szerszej podstawy dla osiągnięcia poro
zumienia w Radzie. Członkowie Rady udzielą mu wsparcia w wykonaniu tego zadania. 
1 stycznia 1995 r. w związku z tym, że Norwegia ostatecznie nie przystąpiła do Unii, 
wspomniana decyzja Rady Unii Europejskiej została zmieniona w ten sposób, że liczby 
dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt osiem zostały zastąpione przez liczby dwadzieścia pięć 
i sześćdziesiąt pięć. Istota kompromisu z Joanniny polegała na tym, że de facto utrzymy
wał on mniejszość blokującą na poziomie obowiązującym przed czwartym rozszerze
niem Unii - por. Council Decision of 29 March 1994 concerning the taking of Decision by 
qualified majority by the Council, Official Journal C, 1994, nr 105, s. 1; Council Decision 
of 1 January 1995 amending the Council Decision of 29 March 1994 concerning the taking 
of decisions by qualified majority by the Council, Official Journal C, 1995, nr 1, s. 1.

106 Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 
1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku, [w:] Traktat 
z Lizbony, s. 428-431.
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wątpliwie znaczące jego wzmocnienie107. Warto podkreślić, że przepisy 
protokołu nr 36, deklaracji nr 7 oraz protokołu nr 9 stanowią rezul
tat politycznego kompromisu, zaproponowanego Polsce przez Austrię 
i Luksemburg (protokół nr 36) lub Francję (deklaracja nr 7) podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-23 czerwca 2007 r. w Bruk
seli w zamian za jej zgodę na nową procedurę podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną (zasadę podwójnej większości), albo też są 
one wynikiem uzgodnień zawartych z inicjatywy Polski w czasie obrad 
samej konferencji międzyrządowej w 2007 r. (protokół nr 9).

107 Protokół w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 16 ustęp 4 
Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu
ropejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 
2017 roku, [w:] Traktat z Lizbony, s. 356.

108 Już we wstępnym porządku obrad Rady Unii Europejskiej projekty aktów usta
wodawczych i nieustawodawczych klasyfikowane są według systemu punktów A i B. 
Ostateczny porządek obrad jest przyjmowany przez Radę na początku każdego posie
dzenia. Na ogół pokrywa się on ze wstępnym porządkiem obrad. Każda zmiana w tym 
zakresie wymaga jednak jednomyślnej decyzji Rady. Punktami A oznacza się te pro
jekty, których zatwierdzenie przez Radę jest możliwe bez dalszej dyskusji, gdyż zostały 
one już wyczerpująco omówione i osiągnięto co do nich konsens podczas posiedzeń 
komitetów. Punktami B oznakowane są natomiast projekty, co do których nie osiągnię
to porozumienia w czasie posiedzeń komitetów i dlatego winny być one dyskutowane 
na forum Rady. Następnie poddawane są one głosowaniu lub przyjmowane w drodze 
konsensu - por. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu 
wewnętrznego Rady, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 325, s. 39. W latach 1994-2009 
w Radzie Unii Europejskiej w drodze konsensu przyjęto, według uśrednionych danych, 
ok. 81,5% aktów ustawodawczych - por. A. K i r p s z a, Podejmowanie decyzji w obsza-

Nowa procedura podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, 
która zacznie obowiązywać de facto od 1 kwietnia 2017 r., w istotny spo
sób wzmacnia pozycję państw o największej liczbie ludności przy po
dejmowaniu decyzji w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej, 
zwłaszcza że traktat lizboński rozszerza zakres stosowania tej procedury 
na czterdzieści cztery nowe przypadki w Radzie Unii Europejskiej oraz 
wprowadza ją po raz pierwszy w Radzie Europejskiej. W związku z tym 
można nawet zaryzykować tezę, że zasada podwójnej większości wy
kreuje w przyszłości nowy układ sił w Unii Europejskiej. Co prawda 
ok. 81,5% projektów aktów ustawodawczych rozpatrywanych w Radzie 
Unii Europejskiej w ogóle nie podlega głosowaniu, lecz konsensowi. Jed
nak z drugiej strony, głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej poddawane 
są przecież projekty najważniejsze lub najbardziej sporne (ok. 18,5%)108.
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Jeśli chodzi natomiast o mechanizm dodatkowych konsultacji, to na
leży przede wszystkim zwrócić uwagę na jego niewielką efektywność. 
Wynika ona stąd, że w dotychczasowej praktyce państwa członkowskie 
niezwykle rzadko się do niego odwoływały. Ponadto warto zauważyć, 
że mechanizm z Joanniny, w jeszcze większym stopniu niż w przypad
ku Polski czy Hiszpanii, zwiększa możliwości odraczania sprawy pod
jęcia decyzji przez największe demograficznie państwa członkowskie 
(np. RFN i Francję)10’.

rze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy kon
struktywizmu społecznego, „Politeja" 2011, nr 3.

Krytyczną ocenę nowej definicji większości kwalifikowanej por. R. Trza
skowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, 
s. 350-355. Por. też T. Ta k i c s, Participation in EU decision making. Implication on the 
national level, Hague 2009. Krytyczne opinie na temat mechanizmu z Joanniny por. tak
że A. N o w a k - F a r, Instytucjonalny kontekst prezydencji w Unii Europejskiej, s. 47-49.

110 Traktat z Lizbony, s. 26-27.

6.4. WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DS. ZAGRANICZNYCH 
I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Traktat lizboński ustanawia urząd wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który powstaje z połączenia 
dwóch funkcji: wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa oraz komisarza ds. stosunków zewnętrznych. 
Urząd ten zostaje umieszczony równocześnie w Radzie Unii Europej
skiej i Komisji Europejskiej, przy czym w tej pierwszej instytucji pełni 
on funkcję stałego przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych, 
zaś w tej drugiej jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji (art. 18 
ust. 3-4 TUE)* 110. Jednocześnie w prezentowanym traktacie zrezygno
wano - zgodnie z postulatami m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Polski 
i Czech - z nazwy tego urzędu przewidywanej w traktacie konstytucyj
nym, czyli: minister spraw zagranicznych Unii.

Wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpie
czeństwa mianuje Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifiko
waną, za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej. Rada Europej
ska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą (art. 18 
ust. 1 TUE). W przypadku uchwalenia przez Parlament Europejski wo
tum nieufności wobec Komisji Europejskiej wysoki przedstawiciel Unii 
rezygnuje z funkcji pełnionych w Komisji. Ponadto Rada Europejska, 
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stanowiąc większością kwalifikowaną, może go odwołać na wyraźne żą
danie przewodniczącego Komisji (art. 17 ust. 6, 8 TUE)111.

111 Ibidem, s. 25-26.
112 Deklaracja odnosząca się do artykułu 18 Traktatu o Unii Europejskiej, [w:] Trak

tat z Lizbony, s. 342. Warto zauważyć, że sygnatariusze traktatu zakładali, iż traktat liz
boński wejdzie w życie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.

Czas trwania kadencji wysokiego przedstawiciela Unii nie jest 
w traktacie jednoznacznie określony. Jednak deklaracja nr 12, załączona 
do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego, zawiera sformułowania, które można in
terpretować w ten sposób, że kadencja wysokiego przedstawiciela Unii 
winna być równa kadencji Komisji Europejskiej. W deklaracji tej stwier
dza się bowiem, że kadencja wysokiego przedstawiciela Unii rozpocznie 
się w dniu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, a zakończy w dniu wy
gaśnięcia kadencji urzędującej w tym czasie Komisji. Z kolei następna 
kadencja wysokiego przedstawiciela Unii rozpocznie się w listopadzie 
2009 r„ w tym samym czasie i obejmie taki sam okres, jak kadencja ko
lejnej Komisji (deklaracja nr 12)112.

Wysoki przedstawiciel Unii spełnia trzy podstawowe funkcje. Z upo
ważnienia Rady Unii Europejskiej i w porozumieniu z ministrami spraw 
zagranicznych państw członkowskich w Radzie prowadzi, opracowuje 
i realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, łącznie 
ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (art. 18 ust. 2 TUE), koor
dynuje w Radzie i Komisji Europejskiej wszystkie działania zewnętrzne 
Unii oraz czuwa nad ich spójnością (art. 18 ust. 4 TUE), a także re
prezentuje Unię w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa, prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trze
cimi oraz wyraża stanowisko Unii w organizacjach międzynarodowych 
i na konferencjach międzynarodowych (art. 27 ust. 2 TUE). Prowadząc 
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym wspólną politykę 
bezpieczeństwa i obrony, posiada on prawo do inicjatywy ustawodaw
czej w tej dziedzinie wobec Rady Unii Europejskiej (art. 30 ust. 1 TUE). 
W jego dyspozycji znajdują się: Europejska Służba Działań Zewnętrz
nych, Europejska Agencja Obrony oraz misje petersberskie (por. roz
dział IV, podrozdziały 1.1 i 1.2). Realizując swoje zadania w Komisji 
Europejskiej, i tylko w odniesieniu do tych zadań, podlega on natomiast 
procedurom obowiązującym w Komisji, ale w zakresie, w jakim jest to 
zgodne z jego zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji przewodni
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czącego Rady do Spraw Zagranicznych oraz kierowania, opracowywa
nia i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 18 
ust. 4 TUE). Jeśli Unia Europejska określi stanowisko wobec kwestii 
wpisanej do porządku obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ, zasiadające 
w niej państwa członkowskie winny złożyć wniosek w sprawie zapro
szenia na obrady wysokiego przedstawiciela Unii w celu przedstawienia 
stanowiska Unii (art. 34 ust. TUE)1'3.

Umieszczenie urzędu wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicz
nych i polityki bezpieczeństwa równocześnie w Radzie Unii Europej
skiej i Komisji Europejskiej stanowi kompromis w trwającym od 1996 r. 
sporze pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi na temat 
wyboru instytucji, w której urząd ten miałby być ustanowiony. Pod
czas gdy część państw członkowskich domagała się jego usytuowania 
w Komisji Europejskiej, inne państwa były temu przeciwne, postulując 
umiejscowienie go w Radzie Unii Europejskiej"4. Zmiana ta jest niewąt
pliwie wyrazem dążeń do stworzenia większej przejrzystości i uprosz
czenia zasad realizowania przez Unię polityki międzynarodowej. Wy
pełnianie wspomnianych wyżej funkcji przez wysokiego przedstawiciela 
Unii będzie niewątpliwie wymagało starań, aby międzyrządowa logika 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii nie naruszała lub 
negatywnie nie wpływała na ponadnarodową logikę wspólnej polityki 
handlowej Unii. Jeżeli miałoby się bowiem okazać, że wysoki przedsta
wiciel Unii skupi się przede wszystkim na wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii, to prawdopodobnie niezbędne okaże się reakty
wowanie zlikwidowanej w 2002 r. Rady ds. Rozwoju, a nawet powołanie 
całkiem nowej formacji Rady Unii Europejskiej, a mianowicie Rady ds. 
Handlu Zagranicznego113 * 115. Z drugiej strony, wieloraka odpowiedzialność 
wysokiego przedstawiciela Unii: wobec Rady Europejskiej, Rady Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - może 
prowadzić potencjalnie do konfliktu interesów. O tym, jak skuteczne 
i efektywne będą wprowadzone zmiany, zadecydują także wzajemne 

113 Traktat z Lizbony, s. 26-27, 32, 35.
111 J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 241-242, 254, 352-353, 454.
115 Szerzej na ten temat por. E Hayes-Renshaw, H. Wallace, The Council 

of Ministers, Basingstoke 2006, s. 133-161; D. Ki e t z, A. M a u r e r, Bilanz und Zukunft 
der Präsidentschaft im System des Rates der Europäischen Union, „Integration” 2008, 
H. l,s. 32.
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relacje i współpraca w polityce międzynarodowej wysokiego przedsta
wiciela Unii z szefami resortów spraw zagranicznych państw członkow
skich w Radzie Unii Europejskiej, przewodniczącym Rady Europejskiej 
oraz przewodniczącym Komisji Europejskiej.

6.5. PREZYDENCJA

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzone zostają zmiany doty
czące sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej. Jak wspomniano 
wyżej, prezydencję tę pełnią w poszczególnych formacjach Rady Unii 
Europejskiej, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, przedsta
wiciele trzech państw członkowskich na zasadzie równej rotacji przez 
okres osiemnastu miesięcy, przy czym każdy z nich przez sześć mie
sięcy przewodniczy wszystkim formacjom Rady. Pozostali członkowie 
trio wspierają prezydencję we wszystkich jej obowiązkach na podstawie 
wspólnego osiemnastomiesięcznego programu działania. Członkowie 
trio mogą też przyjąć inne ustalenia pomiędzy sobą (art. 1 ust. 4 regula
minu)116. Natomiast przewodnictwo w Radzie do Spraw Zagranicznych, 
jak wspomniano wyżej, na stałe pełni wysoki przedstawiciel Unii ds. za
granicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 16 ust. 9 TUE, deklaracja 
nr 9)117. W przypadku gdy Rada do Spraw Zagranicznych jest zwoływa
na w celu omówienia kwestii dotyczących wspólnej polityki handlowej, 
wysokiego przedstawiciela Unii zastępuje członek trio, reprezentujący 
państwo członkowskie sprawujące półroczną prezydencję (art. 2 ust. 5 
regulaminu)118. Ponadto prezydencja kieruje pracami wszystkich or

116 Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrz
nego Rady, s. 36.

117 Traktat z Lizbony, s. 32; Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu 
o Unii Europejskiej, s. 431-433.

1,8 Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrz
nego Rady, s. 38. Prawdopodobne jest również zastępowanie wysokiego przedstawiciela 
Unii przez ministra spraw zagranicznych państwa pełniącego prezydencję w kierowa
niu dialogiem politycznym z przedstawicielami państw trzecich, w przewodniczeniu 
obradom Rady do Spraw Zagranicznych (rzadziej), a także w występowaniu na fo
rum Parlamentu Europejskiego (sporadycznie) - szerzej na ten temat por. Prezydencja 
w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, pod red. T. Husaka i F. Jasińskiego, 
Warszawa 2010, s. 19, 21; por. też J. Barcz, P. Swieboda, Prezydencja rotacyjna 
a stosunki zewnętrzne UE w świetle reformy wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony. 
Wyzwania dla polskiej prezydencji, Position Paper, Warszawa 2010, s. 2; J. B a r c z, Prezy
dencja w Radzie Unii Europejskiej: podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z pod
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ganów przygotowawczych (komitetów i grup roboczych) w obszarach 
wspólnej polityki handlowej i pomocy rozwojowej oraz pracami niektó
rych organów przygotowawczych w dziedzinie wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa11’.

stawowymi dokumentami, Warszawa 2010; L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. 
Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011.

119 Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do de
cyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca prze
wodnictwa w organach przygotowawczych Rady, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 322, 
s. 28-29, 31-33. Aktualny wykaz organów przygotowawczych Rady Unii Europej
skiej por. Rada Unii Europejskiej. Wykaz organów przygotowawczych Rady, Bruksela, 
20 stycznia 2015 r., 5058/15, s. 1-16.

120 Szerzej na temat wspomnianych wyżej funkcji prezydencji por. J. J. W ę c, Pierwsza 
polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne - Osiągnię
cia i niepowodzenia, Kraków 2012, s. 21-30; idem, Formalne i nieformalne możliwości 
oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidy
wanych w traktacie lizbońskim, s. 31-56; idem, Prezydencja w Unii Europejskiej. Propo
nowane zmiany, „Monitor Unii Europejskiej” 2008, nr 6, s. 81-84; idem, Nowy model 
prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zaproponowanych w traktacie lizbońskim, 
„Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2, s. 43-54. Najbardziej rozbudowaną klasy

Nowe reguły sprawowania prezydencji są pochodną utworzenia 
urzędu stałego przewodniczącego Rady Europejskiej oraz urzędu wyso
kiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
a także ustanowienia po raz pierwszy prezydencji grupowej działającej 
w trybie rotacji. Reguły te skutkują następującymi zmianami: po pierw
sze, uprawnienia prezydencji zostają podzielone pomiędzy przewodni
czącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Rady do Spraw Zagra
nicznych oraz państwo członkowskie sprawujące przez okres sześciu 
miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a także 
w przyporządkowanych jej komitetach i grupach roboczych; po drugie, 
system rotacyjnej prezydencji ograniczony zostaje do Rady do Spraw 
Ogólnych oraz ośmiu dalszych formacji Rady Unii Europejskiej (z wy
jątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, której prezydencja przewodni
czy jedynie w wyjątkowych przypadkach), COREPER I, COREPER II, 
a także przyporządkowanych Radzie Unii Europejskiej części komite
tów i grup roboczych; po trzecie, zmniejszają się także dotychczasowe 
uprawnienia rotacyjnej prezydencji, w szczególności ograniczeniu ule
gają jej funkcja planistyczna, funkcja koordynacyjna i funkcja repre
zentacyjna. Zasadniczemu osłabieniu nie podlegają natomiast funkcja 
mediacyjna i funkcja administracyjna119 120.
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Funkcję planistyczną prezydencji znacząco ograniczają wspomnia
ne wyżej uprawnienia Rady Europejskiej oraz wysokiego przedstawicie
la Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska 
utrzymuje w swojej gestii planowanie strategiczne, nadając impul
sy niezbędne do rozwoju oraz określając ogólne kierunki i priorytety 
polityczne Unii (art. 15 ust. 1 TUE). Natomiast wysoki przedstawiciel 
Unii przejmuje wszystkie dotychczasowe kompetencje prezydencji 
w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także uzy
skuje po raz pierwszy prawo do zgłaszania inicjatywy w tej dziedzinie. 
W efekcie w dyspozycji prezydencji pozostaje przede wszystkim plano
wanie operacyjne, opierające się na długofalowej strategii działania Rady 
Europejskiej. Planowanie operacyjne polega w pierwszej kolejności na 
opracowywaniu i przedkładaniu osiemnastomiesięcznego i sześciomie
sięcznego programu działania, czyli programu prezydencji grupowej 
i programu prezydencji krajowej.

W konsekwencji funkcja planistyczna prezydencji sprowadza się do 
wypełniania przez nią m.in. następujących zadań: Trzy państwa sprawu
jące prezydencję w ciągu osiemnastu miesięcy określonych w turnusie 
przedkładają wspólnie osiemnastomiesięczny program działania, który 
zatwierdza Rada do Spraw Ogólnych. Program ten zawiera podstawowe 
cele i priorytety działań prezydencji w ciągu osiemnastu miesięcy. Opra
cowanie osiemnastomiesięcznego programu działania prezydencji na
stępuje w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i przewodniczącym 
Rady Europejskiej. W jego przygotowaniu partycypuje także przewodni

fikację funkcji prezydencji w nauce polskiej proponuje Zbigniew Czachór, wymieniając 
aż osiem następujących jej rodzajów: funkcję pobudzania systemu integracyjnego, funk
cję programowania i operacjonalizacji, funkcję innowacyjną i misyjną (aksjologiczną), 
funkcję regulacyjną i zarządzającą, funkcję mediacyjną i negocjacyjną, funkcję repre
zentacyjną, funkcję adaptacyjną oraz funkcję implementacyjną (harmonizacja i unifi
kacja) - por. Z. Czachór, Prezydencja państwa członkowskiego a system polityczny 
Unii Europejskiej. Podstawowe uwarunkowania, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. In
stytucje, prawo i organizacja, s. 219-224. Por. też Przewodnictwo państwa w Radzie Unii 
Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, pod red. Z. Czachóra 
i M.J. Tomaszyka, Poznań 2009. Na temat innych propozycji definiowania funkcji 
prezydencji por. F. Hayes-Rensha w, H. Wallace, op. cit., s. 133-161; D. K i e t z, 
A. Maurer, Bilanz und Zukunft der Präsidentschaft im System des Rates der Europäi
schen Union, s. 21-25; A. Schout, S. Vanhoonacker, Evaluating Presidencies 
of the Council of the EU. Revisiting Nice, „Journal of Common Market Studies” 2006, 
No. 5, s. 1051-1077; A. Nowak-Far, Istota i modele prezydencji w Unii Europejskiej, 
[w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, s. 115-116.
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czący Rady do Spraw Zagranicznych w zakresie dotyczącym działalności 
tejże formacji Rady we wspomnianym okresie (art. 2 ust. 4,6 regulaminu 
Rady). Każda prezydencja bierze pod uwagę cele i priorytety pozosta
wione przez poprzednią prezydencję, a także konsultuje swój program 
z państwami sprawującymi prezydencję grupową w następnej kadencji. 
Państwo pełniące prezydencję w danym okresie ustala - dla każdego 
składu Rady i po odpowiednich konsultacjach - projekty porządków 
obrad posiedzeń Rady wyznaczonych na kolejne półrocze. Projekty te 
określają planowane prace legislacyjne i decyzje operacyjne. Są one usta
lane - nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego półrocza - na 
podstawie osiemnastomiesięcznego programu działania Rady i po kon
sultacji z Komisją Europejską (art. 2 ust. 7 regulaminu Rady)121.

121 Decyzja Rady z dnia I grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrz
nego Rady, s. 37-38.

122 Szerzej na ten temat por. A. Nowak-Far, Istota i modele prezydencji w Unii 
Europejskiej, s. 134-135; por. też idem, Wnioski - prawidłowości formuł prezydencji 
w latach 2000-2011, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, pod red. 
idem, Warszawa 2011, s. 436-438.

W ścisłym powiązaniu z osiemnastomiesięcznym programem 
działania każde państwo wchodzące w skład trio opracowuje także 
sześciomiesięczny program działania. Program ten jest przedstawiany 
w Parlamencie Europejskim przez szefa państwa lub rządu w pierw
szym miesiącu sprawowania prezydencji. Program prezydencji grupo
wej i program prezydencji krajowej muszą być nie tylko ze sobą ściśle 
skoordynowane, ale także - jak podkreśla Artur Nowak-Far - w dużej 
mierze zdeterminowane programami lub planami działania Rady do 
Spraw Ogólnych (koordynacja ogólnych kierunków działania), Rady 
do Spraw Zagranicznych (plan działań zewnętrznych Unii), następnej 
prezydencji grupowej (priorytety państw stanowiących następne trio), 
Komisji Europejskiej (pięcioletni program prac, roczny program prac, 
roczna strategia polityczna) i Rady Europejskiej (wieloletnie ramy pro
gramowania politycznego)122.

Na mocy traktatu lizbońskiego ograniczeniu ulega także funkcja ko
ordynacyjna prezydencji, która wyraża się głównie w koordynacji prac 
w samej Radzie Unii Europejskiej, a także koordynacji współpracy Rady 
Unii Europejskiej z Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamen
tem Europejskim. Ograniczenie funkcji koordynacyjnej prezydencji 
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polega przede wszystkim na przejęciu przez wysokiego przedstawiciela 
Unii wszystkich podstawowych dotąd uprawnień prezydencji we wspól
nej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Są to: reprezentowanie Unii 
w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
stwa (art. 27 ust. 2 TUE); konsultowanie z Parlamentem Europejskim 
najważniejszych kwestii i podstawowych kierunków, a także informo
wanie Parlamentu o rozwoju wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa (art. 36 TUE); zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady 
(nawet w ciągu 48 godzin lub w krótszym terminie) w sprawach zwią
zanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (art. 30 ust. 2 
TUE) i w końcu także przedkładanie Radzie zaleceń w sprawie podję
cia rokowań dotyczących podpisania umów międzynarodowych w tej 
dziedzinie z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi 
(art. 218 ust. 3 TFUE). Ponadto, jak wspomniano wyżej, wysoki przed
stawiciel Unii odpowiada - wspólnie z państwami członkowskimi - za 
realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 24 ust. 1 
TUE oraz art. 26 ust. 3 TUE) oraz zapewnia - wraz z Radą - jednoli
tość, spójność i skuteczność działań Unii w tym obszarze (art. 26 ust. 2 
TUE)123. Zmianie ulega również prawo do inicjatywy we wspólnej po
lityce zagranicznej i bezpieczeństwa. O ile dotąd prawo do występowa
nia z inicjatywą w tej dziedzinie posiadały prezydencja (w znaczeniu 
reprezentującego ją państwa), wszystkie pozostałe państwa członkow
skie i Komisja Europejska (art. 22 ust. 1 TUE)124, o tyle na mocy traktatu 
lizbońskiego prawo takie posiada prezydencja (w znaczeniu reprezentu
jących ją trzech państw, przy czym każde z nich przez sześć miesięcy), 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii 
oraz wysoki przedstawiciel Unii wspierany przez Komisję (art. 30 ust. 1 
TUE)125. Niezależnie od wspomnianych wyżej ograniczeń, prezydencja 
pozbawiona zostaje także niektórych uprawnień we współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej, w tym przede wszystkim 
prawa do prowadzenia z upoważnienia Rady Unii Europejskiej rokowań 
w sprawie podpisania umów międzynarodowych z państwami trzecimi 

123 Traktat z Lizbony, s. 40, 42, 44, 48, 189.
124 Traktat o Unii Europejskiej, [w:] Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustana

wiający Wspólnotę Europejską (wersje skonsolidowane), Dziennik Urzędowy C, 2006, 
nr 321, s. E 19.

125 Traktat z Lizbony, s. 44.
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lub organizacjami międzynarodowymi w tej dziedzinie (art. 24 ust. 1 
TUE oraz art. 38 TUE w wersji traktatu nicejskiego), a także obowiązku 
informowania Parlamentu Europejskiego na temat współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej (art. 39 ust. 2 TUE w wersji 
traktatu nicejskiego).

Mimo to prezydencja nadal wypełnia wiele ważnych obowiązków 
koordynacyjnych. Są to: po pierwsze, zapewnianie za pośrednictwem 
Rady do Spraw Ogólnych, współpracującej w tym zakresie z przewod
niczącym Rady Europejskiej i Komisją Europejską, spójności i ciągłości 
prac różnych składów Rady Unii Europejskiej w ramach wieloletnich 
programów działania (art. 16 ust. 6 TUE, deklaracja nr 9); po drugie, 
koordynowanie prac Rady Unii Europejskiej, COREPER I, COREPER 
II, komitetów i grup roboczych (art. 1-5 załącznika V do regulaminu 
Rady); po trzecie, prowadzenie dyskusji, zabieganie o osiągnięcie kon- 
sensu lub przeprowadzanie głosowania na forum Rady Unii Europejskiej 
i przyporządkowanych jej gremiach międzyrządowych, a także zapew
nienie sprawności, spoistości i ciągłości prac Rady oraz tychże gremiów 
międzyrządowych (art. 6-16 załącznika V do regulaminu Rady); po 
czwarte, uczestniczenie w plenarnych posiedzeniach Parlamentu Eu
ropejskiego, podczas których przedkłada ona program i bilans swojej 
działalności, wydaje deklaracje w imieniu Rady Unii Europejskiej, a tak
że odpowiada na pytania parlamentarzystów (art. 26 regulaminu Rady); 
po piąte, uczestniczenie w posiedzeniach komisji parlamentarnych 
(art. 26 regulaminu Rady); po szóste, udział w posiedzeniach trilogu, 
czyli posiedzeniach Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego 
i Komisji Europejskiej w sprawach legislacyjnych i budżetowych126; po 
siódme, zwoływanie w porozumieniu z przewodniczącym Parlamen

126 Trilog (trialog) dzieli się na formalny i nieformalny. Formalny trilog to konsul
tacje między przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej. Jest on zwoływany w czasie postępowania pojednawczego, a przed
stawiciele Komisji Europejskiej pełnią w nim rolę moderatora. Charakteryzuje się tym, 
że jego uczestników obowiązują ścisłe (sformalizowane) terminy i zasady postępowa
nia. Natomiast nieformalny trilog odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem postępowania 
i ma głównie charakter przygotowawczy. Oba pojęcia trilog i trialog stosowane są za
miennie, przy czym o ile pojęcie „trilog” wywodzi się z języka łacińskiego (od tri), 
o tyle pojęcie „trialog” z języka francuskiego (od trialogue) - por. EU-Glossar, s. 1; 
por. też Wspólna deklaracja w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania pro
cedury współdecyzji (art. 251 traktatu WE), Dziennik Urzędowy C, 2007, nr 145, s. 5-9.
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tu Europejskiego i współprzewodniczenie razem z przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego posiedzeniom komitetu pojednawczego 
w zwykłej procedurze ustawodawczej (art. 294 ust. 8 TFUE); po ósme, 
współprzewodniczenie razem z przedstawicielami Parlamentu Europej
skiego posiedzeniom komitetu pojednawczego w procedurze uchwala
nia rocznego budżetu (art. 314 ust. 4 TFUE); po dziewiąte, zwoływanie 
posiedzeń konferencji międzyrządowej w sprawie zwykłej rewizji trak
tatów (art. 48 ust. 4 TUE); po dziesiąte, przedkładanie Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdań na temat przebiegu i rezultatów procedury 
wielostronnego nadzoru (art. 121 ust. 5 TFUE); po jedenaste, informo
wanie Parlamentu Europejskiego na temat decyzji dotyczących składu 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (art. 134 ust. 3 TFUE), proce
dury unikania nadmiernego deficytu (art. 126 ust. 11 TFUE), a także 
przyjęcia, zmiany lub rezygnacji z centralnych kursów euro w systemie 
kursów walutowych (art. 219 ust. 1 TFUE); po dwunaste, udział bez pra
wa głosu w posiedzeniach oraz przedkładanie wniosków do rozważenia 
przez Radę Prezesów EBC (art. 284 ust. 1 TFUE); po trzynaste, uczest
niczenie bez prawa głosu w posiedzeniach Rady Ogólnej EBC (art. 45 
Statutu ESBC i EBC); po czternaste, przekazywanie uzasadnionych opi
nii parlamentów narodowych na temat zgodności projektu aktu usta
wodawczego z zasadą pomocniczości rządom państw członkowskich, 
Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjne
mu i Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jeżeli projekt taki pochodzi 
od nich (art. 3 protokołu nr 1 oraz art. 6 protokołu nr 2); po piętnaste, 
inicjowanie, a tym samym działanie na rzecz osiągnięcia porozumienia 
w ramach mechanizmu z Joanniny (deklaracja nr 7)127.

127 Traktat z Lizbony, s. 31-32, 57, 129, 132, 139, 191-192, 220, 227-228, 240, 263, 
268, 323,430,432; Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu 
wewnętrznego Rady, s. 50, 58-59.

Podobnie jak funkcja planistyczna i koordynacyjna, znaczącemu, 
a być może nawet największemu ograniczeniu w wyniku wejścia w ży
cie traktatu lizbońskiego ulega funkcja reprezentacyjna prezydencji. 
Ograniczenie to wynika przede wszystkim z przejęcia przez przewod
niczącego Rady Europejskiej dotychczasowych uprawnień prezydencji 
w zakresie reprezentowania Unii Europejskiej w sprawach dotyczących 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku dla 
uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii (art. 15 ust. 6 TUE), a także 
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z przyznania wysokiemu przedstawicielowi Unii wszystkich podstawo
wych dotąd uprawnień prezydencji w zakresie zewnętrznej i wewnętrz
nej reprezentacji Unii w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (art. 27 ust. 2 TUE). Mimo to prezydencja dysponuje 
nadal instrumentami realizacji swojej funkcji reprezentacyjnej zarówno 
w zakresie reprezentacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Jeśli chodzi o reprezentację wewnętrzną, to zadania prezydencji 
w tym zakresie sprowadzają się m.in. do: uczestniczenia w plenarnych 
posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, podczas których prezyden
cja przedkłada program i bilans swojej działalności, wydaje deklaracje 
w imieniu Rady Unii Europejskiej, a także odpowiada na pytania par
lamentarzystów (art. 26 regulaminu Rady); udziału w posiedzeniach 
komisji parlamentarnych (art. 26 regulaminu Rady); a także uczestni
czenia w posiedzeniach trilogu, poświęconych sprawom legislacyjnym 
i budżetowym128. Niezależnie od tego funkcja reprezentacji wewnętrz
nej wyraża się także w promowaniu działalności prezydencji wobec 
opinii publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej. Co się tyczy 
reprezentacji zewnętrznej, to polega ona przede wszystkim na reprezen
towaniu Unii Europejskiej wobec państw trzecich i organizacji między
narodowych podczas rokowań w sprawie zawarcia umów międzyna
rodowych. Rada Unii Europejskiej działa tutaj na podstawie zalecenia 
Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii (jeżeli umowa dotyczy 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa). Rada wydaje decyzję 
i upoważnia do podjęcia rokowań, przyjmuje wytyczne negocjacyjne, 
wyznacza zespół negocjacyjny (z wyjątkiem umów dotyczących wspól
nej polityki handlowej, które negocjuje Komisja Europejska), a także 
zawiera umowy międzynarodowe po ich wynegocjowaniu (art. 218 
ust. 1-5 TFUE). Inną formą reprezentacji zewnętrznej jest to, że pre
zydencja reprezentuje Unię Europejską podczas konferencji między
narodowych, organizowanych przez organizacje międzynarodowe lub 
rozliczne fora dialogu politycznego i ekonomicznego129.

12S Traktat z Lizbony, s. 227-228, 240; Decyzja Rady z dnia I grudnia 2009 r. doty
cząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, s. 50.

125 Szerzej na ten temat por. J.J. Wę c, Nowe zasady sprawowania prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. Bilans prezydencji belgijskiej, „Przegląd Zachodni” 2011, 
nr 3; i d e m, Ocena belgijskiej prezydencji w UE, Opinia dla Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce, 19 maja 2011 r., http://ec.europa.eu/. Na temat funkcji repre-

http://ec.europa.eu/
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Na mocy traktatu lizbońskiego ograniczeniu nie ulega w zasadzie 
funkcja mediacyjna prezydencji, polegająca na zabieganiu o osiąga
nie kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi we wszystkich 
spornych sprawach. Sprowadza się ona m.in. do sondowania stanowisk 
poszczególnych państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, Ko
misji Europejskiej, a niekiedy także państw trzecich; prowadzenia bilate
ralnych konsultacji z poszczególnymi państwami członkowskimi; zabie
gania o pozytywny klimat konsultacji; identyfikowania, formułowania 
i proponowania kompromisowych rozwiązań; zabiegania o pozyskanie 
sojuszników dla własnych propozycji; pełnienia roli mediatora pomię
dzy poszczególnymi uczestnikami procesu decyzyjnego. Wypełnianie 
funkcji mediacyjnej przez prezydencję ułatwia jej uprzywilejowana po
zycja w dostępie do informacji oraz proceduralna kontrola sprawowana 
nad negocjacjami i obradami. Z drugiej strony, w sprawowaniu tej funk
cji każda prezydencja natrafia na ograniczenia formalne i nieformalne. 
O ile ograniczenia formalne wynikają z zasad podejmowania decyzji, 
o tyle ograniczeniami nieformalnymi są: zasada neutralności i zasada 
efektywności130.

zentacyjnej prezydencji por. także Z. C z a c h ó r, Prezydencja państwa członkowskiego 
a system polityczny Unii Europejskiej, s. 223.

Szerzej na ten temat por. J.J. Węc, Formalne i nieformalne możliwości oddzia
ływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych 
w traktacie lizbońskim, s. 45-46.

Działalność mediacyjną prezydencji uwiarygodnia najbardziej prze
strzeganie zasady neutralności. Warunkiem dobrego wypełniania tej 
funkcji jest to, aby rząd sprawujący prezydencję potrafił umiejętnie zneu
tralizować obawy pozostałych państw członkowskich, iż zamierza on 
reprezentować lub reprezentuje głównie własne interesy narodowe. Nie 
oznacza to, że rządy państw członkowskich takich interesów nie reali
zują. Większe możliwości w tym zakresie mają duże państwa członkow
skie, zwłaszcza w dziedzinach objętych procedurą podejmowania de
cyzji większością kwalifikowaną. Średnie i małe państwa członkowskie 
zdane są natomiast raczej na poszukiwanie sojuszników. Z drugiej stro
ny, z doświadczeń wszystkich dotychczasowych prezydencji wynika, że 
także średnie i małe państwa członkowskie mogą skutecznie realizo
wać swoje interesy narodowe. Albowiem nawet przygotowywane przez 
prezydencje tychże państw „rutynowe” dokumenty mogą mieć często 
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charakter wysoce polityczny i być zorientowane na forsowanie ich in
teresów narodowych. W dużej mierze ułatwia to eksponowana pozycja 
prezydencji jako rzecznika, przedstawiciela i przewodniczącego Rady 
Unii Europejskiej, umożliwiająca często podejmowanie decyzji w Ra
dzie zgodnie z wolą prezydencji.

Prezydencja dysponuje szeregiem instrumentów, pozwalających na 
pogodzenie interesów narodowych z zasadą neutralności. Instrumenty 
te stają się szczególnie przydatne w rozwiązywaniu najbardziej kontro
wersyjnych i spornych kwestii. Po pierwsze, prezydencja nie musi sama 
występować ze swoimi postulatami i inicjatywami, lecz może najpierw 
pozyskać dla ich realizacji sprzyjającą jej grupę państw członkowskich, 
Komisję Europejską lub nawet grupę ekspertów działających przy Ra
dzie Unii Europejskiej czy też Komisji Europejskiej. Następnie zaś pre
zydencja winna spowodować, że to właśnie ta grupa państw lub Komisja 
Europejska same zgłoszą jej inicjatywy na forum Rady. Po drugie, pre
zydencja może się zwrócić o pomoc w dziele mediacji do Komisji Eu
ropejskiej lub delegacji rządów innych państw członkowskich w Radzie 
Unii Europejskiej. Po trzecie, niezwykle istotne znaczenie dla wypełnia
nia funkcji mediacyjnej w tej konkretnej sytuacji, ale również w ogóle, 
mają bilateralne konsultacje z rządami innych państw członkowskich, 
nieformalne rozmowy sondażowe, a także osobiste zaangażowanie naj
ważniejszych przedstawicieli rządu sprawującego prezydencję. Chodzi 
w nich o to, aby pozyskać dla swoich inicjatyw i priorytetów jak naj
większą liczbę państw członkowskich. Po czwarte, prezydencja może 
odroczyć realizację swoich postulatów na okres sprawowania prezyden
cji przez inną grupę państw członkowskich, ale po uprzednim uzgod
nieniu z nimi tej sprawy. Korzystanie z tych instrumentów ma również 
tę zaletę, że w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia zaufania po
zostałych państw członkowskich do prezydencji131.

131 Ibidem, s. 46-47.

Dokonywanie wyboru pomiędzy realizacją interesów narodowych 
a troską o efektywność działań kierowanej przez prezydencję Rady Unii 
Europejskiej i innych powiązanych z nią gremiów międzyrządowych 
wymaga od rządu sprawującego prezydencję umiejętnej taktyki i fine
zji. Troska o przestrzeganie zasady efektywności ogranicza możliwości 
prezydencji, ale z drugiej strony prezydencja dysponuje szeregiem moż
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liwości nieformalnych służących zwiększeniu efektywności, takich jak: 
zdolność do zawiązywania koalicji z innymi państwami członkowskimi 
Unii, umiejętność powiązania własnych interesów narodowych z inte
resem europejskim, troska o wizerunek medialny oraz polityka infor
macyjna i promocyjna w kraju i zagranicą, a także dbałość o konsens 
pomiędzy partiami politycznymi na wewnętrznej scenie politycznej132.

132 Ibidem, s. 50-53.
133 Ibidem, s. 51-52.
133 Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrz

nego Rady, s. 37, 58-59.

Z dotychczasowych doświadczeń integracji europejskiej wynika, 
iż efektywne wiązanie interesów narodowych z interesem europejskim 
w agendzie prezydencji jest najłatwiejsze w dwóch przypadkach. Pierw
szym z nich jest pojawienie się w agendzie nowej inicjatywy dyploma
tycznej. Wówczas prezydencji jest tym łatwiej forsować własny interes 
narodowy, im bardziej niejednoznaczne są stanowiska i opinie rządów 
pozostałych państw członkowskich wobec nowej inicjatywy prezyden
cji. Drugim przypadkiem może być wystąpienie z propozycją umiesz
czenia w agendzie prezydencji, a następnie nadania nowych impulsów 
politycznych inicjatywie, której realizacja nie powiodła się w okresie 
urzędowania poprzedniej lub poprzednich prezydencji133.

Podobnie jak funkcja mediacyjna, tak samo funkcja administracyj
na prezydencji nie podlega zasadniczo ograniczeniom. W dalszym ciągu 
będzie ona polegała m.in. na sporządzaniu kalendarza posiedzeń Rady 
Unii Europejskiej, proponowaniu wstępnego porządku obrad Rady we 
współpracy z Sekretariatem Generalnym Rady, przygotowywaniu i rea
lizacji porządku obrad Rady, COREPERI, COREPERII oraz ok. dwustu 
siedemdziesięciu komitetów i grup roboczych na podstawie osiemna- 
stomiesięcznego i sześciomiesięcznego programu działania prezydencji, 
a także przewodniczeniu tymże obradom w okresie sześciu miesięcy 
(art. 2 ust. 3 regulaminu Rady oraz art. 6-16 załącznika V do regulami
nu Rady)134.

Najistotniejsze znaczenie dla nowej pozycji grupowej prezydencji 
w Unii Europejskiej posiada jednak fakt, iż jej najważniejsza funkcja, 
a mianowicie funkcja mediacyjna, nie podlega zasadniczym ograni
czeniom na mocy traktatu lizbońskiego. Wiele jednak zależy od tego, 
jak będą się układały wzajemne relacje prezydencji z przewodniczącym 
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Rady Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem Unii ds. zagranicz
nych i polityki bezpieczeństwa. Nie jest bowiem przecież wykluczone, 
że w razie sporów kompetencyjnych dochodzić może do kryzysów po
litycznych. Ponadto, mimo wszystkich wspomnianych ograniczeń, na
leży pamiętać także o tym, że to Rada Unii Europejskiej, a nie Rada 
Europejska czy wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, jest w Unii Europejskiej najważniejszym organem de
cyzyjnym i ustawodawczym, a to w najwyższym stopniu działa na ko
rzyść prezydencji. Funkcje prezydencji w Unii Europejskiej przedstawia 
wykres XI.

6.6. KOMISJA EUROPEJSKA

Traktat lizboński wzmacnia kompetencje Komisji Europejskiej i jej 
przewodniczącego oraz wprowadza istotne modyfikacje w procedu
rze powoływania, a także w składzie Komisji. Umocnienie uprawnień 
Komisji Europejskiej, wzmacniające infrastrukturę ponadnarodową 
w Unii Europejskiej, polega na zwiększeniu jej roli m.in. w procedu
rach uchwalania rocznego budżetu, wielostronnego nadzoru oraz uni
kania nadmiernego deficytu. Oznacza to istotne wzmocnienie metody 
wspólnotowej w Unii Europejskiej. W procedurze uchwalania rocznego 
budżetu Komisja Europejska uzyskuje po raz pierwszy pełne prawo do 
inicjatywy ustawodawczej, czyli prawo do opracowania projektu bu
dżetu, podczas gdy dotychczas miała jedynie prawo do przygotowania 
wstępnego projektu budżetu. Może ona również zmieniać projekt bu
dżetu w czasie trwania tej procedury aż do czasu powołania komitetu 
pojednawczego (art. 314 ust. 2 TFUE)135. W procedurze wielostron
nego nadzoru Komisja Europejska uzyskuje prawo wystosowywania 
tzw. wczesnego ostrzeżenia do państwa członkowskiego (dotychczas 
było to jedynie zalecenie), którego polityka gospodarcza nie jest zgodna 
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, ustalonymi przez Radę 
Unii Europejskiej, lub zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Unii 
Gospodarczej i Walutowej (art. 121 ust. 3-4 TFUE)136.

135 Traktat z Lizbony, s. 240.
136 Ibidem, s. 128-129.



WYKRES XI
FUNKCJE PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ

(^^DMINISTRACYJNA?^)

* Nie ulegają ograniczeniu na mocy traktatu lizbońskiego. 
** Ulegają ograniczeniu na mocy traktatu lizbońskiego.

Źródło: Opracowanie własne.
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W procedurze unikania nadmiernego deficytu Komisja Europejska 
nabywa prawo występowania do Rady Unii Europejskiej z formalną 
propozycją, a nie jak dotąd z zaleceniem, podjęcia przez Radę decyzji 
o zaistnieniu nadmiernego deficytu w danym państwie członkowskim. 
Oznacza to, że jeżeli Rada chciałaby zmienić propozycję Komisji, zaś 
ta ostatnia byłaby temu przeciwna, to musiałaby podjąć w tej sprawie 
jednomyślną decyzję. W dalszej fazie tej samej procedury Rada może 
kierować do takiego państwa zalecenie zlikwidowania nadmiernego de
ficytu w określonym terminie, ale również tylko na podstawie wcześ
niejszego zalecenia Komisji, czego nie przewidywały dotychczasowe 
regulacje (art. 126 ust. 6-7 TFUE)137.

157 Ibidem, s. 131-132.
138 Ibidem, s. 32, 172-173.
139 Ibidem, s. 28.
140 Ibidem, s. 33-34; szerzej na ten temat por. M. W e i n e r, Europäische Kommis

sion, [w;] Der Vertrag von Lissabon, s. 26. Szerzej na temat nowej pozycji Komisji Euro-

Traktat lizboński porządkuje na nowo uprawnienia Komisji w za
kresie przyjmowania aktów nieustawodawczych: delegowanych i wyko
nawczych (art. 17 ust. 1-2 TUE, art. 290 ust. 1-3 TFUE oraz art. 291 
ust. 1-4 TFUE) (por. rozdział III, podrozdział 4)138. Warto także zauwa
żyć, że traktat po raz pierwszy wprowadza do TUE, TWE i TEWEA 
nazwę „Komisja Europejska” - w miejsce występującego w nich dotąd 
określenia „Komisja” (art. 13 ust. 1 TUE)139.

Niezwykle istotne znacznie ma również wzmocnienie pozycji prze
wodniczącego Komisji Europejskiej, czego wyrazem jest, wspomniane 
wyżej, prawo do udzielania przez niego zgody na mianowanie i odwo
ływanie, a nawet zażądanie odwołania przez Radę Europejską wysokie
go przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 
Wzmocnieniu ulega także pozycja przewodniczącego wobec pozo
stałych członków Komisji Europejskiej. Może on zażądać od człon
ka Komisji Europejskiej podania się do dymisji bez - obowiązującego 
dotychczas - uprzedniego uzyskania zgody ze strony całego kolegium 
Komisji (art. 17 ust. 6 TUE oraz art. 18 ust. 1 TUE). Ponadto traktat 
nadaje przewodniczącemu Komisji Europejskiej po raz pierwszy prawo 
do formułowania wytycznych wobec poszczególnych komisarzy, w tym 
także wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bez
pieczeństwa (art. 17 ust. 6 TUE)140.
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Traktat wprowadza również zmiany w procedurze powoływania ko
legium Komisji Europejskiej. W pierwszej fazie (wyznaczanie przewod
niczącego) - i to jest pierwsza zmiana - Rada Europejska, uwzględniając 
wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosow
nych konsultacji, w trybie większości kwalifikowanej, przedstawia Par
lamentowi swojego kandydata na przewodniczącego Komisji. Oznacza 
to, iż kandydatem tym może być w przyszłości przedstawiciel tej frakcji 
parlamentarnej, która wygra wybory do Parlamentu Europejskiego141. 
W drugiej fazie (wybieranie przewodniczącego) - i to jest druga zmia
na - kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większo
ścią głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uzyska on 
wymaganej większości, Rada Europejska, stanowiąc większością kwa
lifikowaną, w terminie miesiąca przedstawia nowego kandydata, który 
jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z tą samą procedurą. 
W trzeciej fazie (wyznaczenie pozostałych członków kolegium) Rada 
Unii Europejskiej, za wspólnym porozumieniem z wybranym prze
wodniczącym Komisji Europejskiej, „na podstawie sugestii zgłaszanych 
przez Państwa Członkowskie”, przyjmuje listę pozostałych osób, które 
proponuje mianować na członków Komisji. W czwartej fazie (zatwier
dzenie całego kolegium) przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz pozostali członkowie 
Komisji Europejskiej podlegają kolegialnie zatwierdzeniu przez Parla
ment Europejski. Natomiast w piątej fazie (mianowanie całego kole
gium) - i to jest trzecia zmiana - Rada Europejska na podstawie takie
go zatwierdzenia, stanowiąc większością kwalifikowaną, mianuje cały 
skład Komisji Europejskiej (art. 17 ust. 7 TUE)142. Procedurę powoływa
nia kolegium Komisji Europejskiej przedstawia wykres XII.

pejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej por. J.J. Wę c, Nowa pozycja in
stytucji i organów ponadnarodowych Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, [w:] Myśl 
i polityka, t. 1, pod red. B. S z 1 a c h t y, Kraków 2011, s. 247-258.

141 A. M a u r e r, Das Europäische Parlament, [w:] Der Vertrag von Lissabon, s. 16.
142 Traktat z Lizbony, s. 34.

Traktat dokonuje także istotnych modyfikacji w składzie Komisji 
Europejskiej. W art. 17 ust. 4 TUE stwierdza on bowiem, że w skład 
Komisji, mianowanej między datą wejścia w życie traktatu lizbońskiego 
a dniem 31 października 2014 r., wchodzić będzie po jednym przed
stawicielu każdego z państw członkowskich, w tym jej przewodniczący



WYKRES XII 
PROCEDURA POWOŁYWANIA KOLEGIUM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

* Łącznie z wysokim przedstawicielem Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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i wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
jako jeden z wiceprzewodniczących. Natomiast w art. 17 ust. 5 TUE 
traktat lizboński stanowi, że od 1 listopada 2014 r. Komisja Europejska 
winna się składać z takiej liczby członków, która odpowiada 2/3 ogólnej 
liczby państw, łącznie z jej przewodniczącym i wysokim przedstawicie
lem Unii, chyba że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie 
decyzję o zmianie tej liczby143. Ostatecznie nie doszło jednak do ogra
niczenia składu Komisji Europejskiej od 1 listopada 2014 r. z powodu 
sprzeciwu Irlandii (por. rozdział V, podrozdział 2 oraz rozdział VI, pod
rozdział 3).

Ibidem, s. 33.

Należy podkreślić, że w tej chwili nie jest jasne, w jaki sposób na 
funkcjonowanie Unii Europejskiej wpłynie uzależnienie wyboru prze
wodniczącego Komisji Europejskiej od układu sił politycznych w Par
lamencie Europejskim. Zmiana ta wzmacnia wprawdzie legitymację 
demokratyczną Komisji Europejskiej, ponieważ na wybór jej przewod
niczącego bezpośredni wpływ uzyskuje Parlament Europejski. Z drugiej 
strony jednak, może to także prowadzić do upolitycznienia Komisji Eu
ropejskiej, a tym samym zagrozić metodzie wspólnotowej. Szczególnie 
niekorzystne mogłoby być upolitycznienie jej funkcji w zakresie inicja
tywy ustawodawczej oraz funkcji strażnika traktatów. Również usta
nowienie urzędu stałego przewodniczącego Rady Europejskiej może 
prowadzić do osłabienia metody wspólnotowej i pozycji samej Komisji 
Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii. Strukturę organizacyj
ną Komisji Europejskiej przedstawia wykres XIII.

6.7. PARLAMENT EUROPEJSKI

Traktat lizboński wyznacza ważną cezurę w dotychczasowej działalno
ści Parlamentu Europejskiego, choć nie likwiduje deficytu demokracji, 
który chyba w największym stopniu dotyczy właśnie funkcjonowania 
tej instytucji. Traktat ten umacnia rolę Parlamentu Europejskiego w sys
temie instytucjonalnym Unii Europejskiej, co jest następstwem uzna
nia procedury współdecydowania za zwykłą procedurę ustawodawczą, 
rozszerzenia materialnego zakresu jej zastosowania, a także zwiększenia 
uprawnień Parlamentu m.in. w następujących procedurach: powoływa
nia kolegium Komisji Europejskiej, uchwalania rocznego budżetu, wie-



WYKRES XIII 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ’

* Kadencja 2014-2019.
** 6 wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący) pełni równocześnie funkcje 
komisarzy, zaś jeden wiceprzewodniczący - funkcję wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagra
nicznych i polityki bezpieczeństwa.

— Przewodniczący § ■
& '

7 Wiceprzewodniczących** J2 ;
20 Komisarzy '

1 r

Dyrekcje Generalne:
DG Badania naukowe i innowacje 
DG Budżet
DG Działania w dziedzinie klimatu
DG Edukacja i kultura
DG Energia 
DG Eurostat
DG Gospodarka morska i rybołówstwo 
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DG Informatyka
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ludności
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DG Tłumaczenia ustne
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i włączenie społeczne
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Biuro ds. Infrastruktury i Logistyki - '
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Inspektor Ochrony Danych Komisji fi ;

Europejskiej ;
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, http://europa.eu/about-eu/insti 
tutions-bodies/european-commission/index_pl.htm (dostęp 15 grudnia 2015 r.).

http://europa.eu/about-eu/insti
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lostronnego nadzoru i wieloletnich ram finansowych, zwykłej i uprosz
czonej rewizji traktatów, dobrowolnego wystąpienia z Unii, a także 
zawierania przez Unię umów międzynarodowych. Jak wspomniano wy
żej, dzięki rozszerzeniu na czterdzieści siedem artykułów zakresu sto
sowania procedury współdecydowania (zwykłej procedury ustawodaw
czej) ok. 95% aktów ustawodawczych winno być przyjmowane łącznie 
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

W procedurze powoływania kolegium Komisji Europejskiej, Parla
ment Europejski uzyskuje po raz pierwszy prawo do wybierania prze
wodniczącego Komisji Europejskiej (art. 17 ust. 7 TUE)144. Wzmocnienie 
pozycji Parlamentu Europejskiego w procedurze uchwalania rocznego 
budżetu Unii Europejskiej wynika ze zniesienia podziału wydatków bu
dżetowych na obligatoryjne i nieobligatoryjne, a także wprowadzenia 
do procedury budżetowej postępowania pojednawczego, podobnego do 
tego, które jest stosowane w zwykłej procedurze ustawodawczej. Postę
powanie to przyznaję jednak Parlamentowi Europejskiemu dodatkowo 
prawo do potwierdzenia własnych poprawek, po uprzednim przyjęciu 
wspólnego projektu przez komitet pojednawczy, czego zwykła procedu
ra ustawodawcza jednak nie przewiduje. Oznacza to, że po pozytywnym 
zakończeniu postępowania pojednawczego, do uchwalenia budżetu nie
zbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, 
podobnie jak w zwykłej procedurze ustawodawczej, ale z drugiej strony, 
w przypadku odrzucenia przez Radę wspólnego projektu uzgodnionego 
przez komitet poj ednawczy, Parlament może doprowadzić do uchwalenia 
budżetu na podstawie wszystkich lub części swoich poprawek (art. 314 
ust. 7 lit. a)-d) TFUE). Pozycję Parlamentu Europejskiego, ale także de
mokratyczną kontrolę nad wykonaniem budżetu, wzmacnia ponadto 
postanowienie traktatu zobowiązujące Komisję Europejską do przedkła
dania Parlamentowi i Radzie sprawozdania oceniającego finanse Unii Eu
ropejskiej przed rozpoczęciem parlamentarnego postępowania w spra
wie uchwalenia absolutorium z realizacji budżetu (art. 318 TFUE)145.

144 Ibidem, s. 34.
145 Ibidem, s. 241, 243-244.

Zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego w procedurze 
wielostronnego nadzoru polega natomiast na tym, że przy uchwalaniu 
aktów prawnych dotyczących wielostronnego nadzoru ma obowiązy
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wać zwykła procedura ustawodawcza, a nie jak dotąd procedura współ
pracy (art. 121 ust. 3-4 TFUE)* 148. Traktat stwarza także po raz pierwszy 
podstawy traktatowe dla procedury uchwalania, na okres co najmniej 
pięciu lat, wieloletnich ram finansowych (zwanych dotąd perspektywą 
finansową), zwiększając w niej równocześnie uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego. Ma on wydawać zgodę, stanowiąc większością głosów 
wchodzących w jego skład członków, na uchwalenie przez Radę Unii 
Europejskiej, w trybie jednomyślnym i zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finanso
we. Ponadto wraz z Radą i Komisją Europejską jest on zobowiązany, 
aby w czasie całej procedury prowadzącej do przyjęcia wieloletnich ram 
finansowych podejmować wszelkie środki niezbędne do pomyślnego jej 
zakończenia (art. 312 ust. 1-2, 5 TFUE)147.

144 Ibidem, s. 128-129.
1,7 Ibidem, s. 239.
148 Ibidem, s. 56-57.

W zwykłej i uproszczonej procedurze rewizji traktatów Parlament 
Europejski uzyskuje - oprócz, jak dotąd, Komisji Europejskiej i rządów 
państw członkowskich - prawo do inicjatywy w zakresie ustanowienia 
zmian w traktatach, przedkładanych Radzie Unii Europejskiej (procedu
ra zwykła), albo rewizji wszystkich lub niektórych postanowień Części 
trzeciej TFUE, dotyczących polityk i działań wewnętrznych Unii, przed
kładanych Radzie Europejskiej (procedura uproszczona). Parlamento
wi Europejskiemu przyznane zostaje także prawo do konsultowania go 
(obie procedury) - podobnie jak i Komisji - przez Radę Europejską 
w sytuacji, gdy propozycja zmiany zostanie zgłoszona. Ponadto Parla
ment Europejski uzyskuje prawo do wyrażania zgody na decyzję Rady 
Europejskiej o niezwoływaniu Konwentu, jeżeli zakres proponowanych 
zmian nie uzasadnia jego zwołania (art. 48 ust. 2-3, 6 TUE)148.

W procedurze dobrowolnego wystąpienia danego państwa człon
kowskiego z Unii Europejskiej Parlament uzyskuje prawo do wyrażania 
zgody na zawarcie przez Radę Unii Europejskiej w trybie większości 
kwalifikowanej umowy z takim państwem, która określa warunki jego 
wystąpienia (art. 50 ust. 2 TUE). Natomiast w procedurze zawierania 
przez Unię Europejską umów międzynarodowych Parlament Europej
ski wyraża po raz pierwszy zgodę na decyzję Rady Unii Europejskiej 
w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do EKPCz, 
a także wszystkich umów dotyczących dziedzin, w których stosuje się 
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zwykłą procedurę ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodaw
czą, o ile ta ostatnia procedura przewiduje także wymóg wydawania 
zgody przez Parlament (art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE) (por. rozdział III, 
podrozdział l)14’.

149 Ibidem, s. 58, 144-145. Szerzej na temat nowych uprawnień Parlamentu Euro
pejskiego, uzyskanych na mocy traktatu lizbońskiego - por. J.J. Wę c, Pozycja Parla
mentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego, [w:] Podsumowanie siódmej ka
dencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musialka 
iD. Stolickiego, Kraków2015, s. 13-34.

150 Traktat z Lizbony, s. 22-23.
151 Ibidem, s. 29, 81-82, 84; Deklaracja dotycząca składu Parlamentu Europejskiego, 

[w:] Traktat z Lizbony, s. 337. Od momentu wejścia w życie traktatu nicejskiego skład 
Parlamentu Europejskiego zmieniał się kilkakrotnie. Traktat nicejski z 26 lutego 2001 r. 
stanowił, że liczba członków Parlamentu Europejskiego nie powinna przekraczać sied
miuset trzydziestu dwóch. Projekt traktatu konstytucyjnego z 10 lipca 2003 r. oraz traktat 
akcesyjny z Bułgarią i Rumunią z 25 kwietnia 2005 r. podnosiły tę liczbę do siedmiuset

Na mocy traktatu lizbońskiego Parlament Europejski, podobnie jak 
parlamenty narodowe, uzyskuje także po raz pierwszy prawo do spra
wowania kontroli nad Europolem i uczestniczenia w ocenie działalności 
Eurojustu (art. 88 ust. 2 TFUE oraz art. 85 ust. 1 TFUE). Jak wspomniano 
wyżej, traktat zmienia również status deputowanego do Parlamentu Eu
ropejskiego. Ma on odtąd reprezentować „obywateli Unii” (art. 14 ust. 2 
akapit pierwszy TUE), a nie jak dotychczas narody państw należących 
do Unii Europejskiej (art. 189 TWE). Ponadto traktat na mocy art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy TUE zwiększa całkowitą liczbę deputowanych do 
Parlamentu Europejskiego z siedmiuset trzydziestu sześciu do siedmiu
set pięćdziesięciu jeden149 150. Natomiast w deklaracji nr 5 stwierdza się, 
że Rada Europejska wyrazi polityczną zgodę na nowy projekt decyzji, 
dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014, na 
podstawie stosownego wniosku tej ostatniej instytucji. Reprezentacja 
obywateli w Parlamencie Europejskim ma mieć charakter degresyw
nie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu deputowanych 
i maksymalnym progiem dziewięćdziesięciu sześciu deputowanych na 
państwo członkowskie. Decyzję określającą szczegółowy podział man
datów w Parlamencie Europejskim pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie ma odtąd podejmować po raz pierwszy Rada Europejska, 
stanowiąc jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu i po uzyskaniu jego 
zgody, ale także z poszanowaniem wspomnianych zasad (art. 14 ust. 2 
TUE)151. Strukturę organizacyjną Parlamentu Europejskiego przed wej
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ściem w życie znowelizowanego protokołu nr 36 w sprawie postano
wień przejściowych przedstawia wykres XIV* 152.

trzydziestu sześciu, traktat konstytucyjny z 29 października 2004 r. - do siedmiuset pięć
dziesięciu, zaś traktat lizboński z 13 grudnia 2007 r. - do siedmiuset pięćdziesięciu je
den deputowanych. Szerzej na temat ewolucji Parlamentu Europejskiego por. J.J. Wę c, 
Ewolucja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europej
skich i Unii Europejskiej, [w:] Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania, dzia
łania i ocena skuteczności, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2010, s. 23-34; P. To - 
s i e k, M. W i c h a, Parlament Europejski. Prawo i polityka, Lublin 2007.

152 Na temat rewizji protokołu nr 36 i jej skutków dla składu Parlamentu Europej
skiego por. rozdział VI, podrozdział 3.

IS’ Traktat z Lizbony, s. 35.
IS4 Ibidem, s. 208.

6.8. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Traktat lizboński nie ustanawia zbyt wielu istotnych zmian w funk
cjonowaniu Trybunału Sprawiedliwości. Najważniejsze z nich dotyczą 
nazewnictwa, procedury powoływania i rozszerzenia kompetencji Try
bunału, modyfikacji przepisów umożliwiających ustanawianie sądów 
wyspecjalizowanych, a także - czego nie przewidywał traktat konstytu
cyjny - określenia nowego składu rzeczników generalnych. Jeśli chodzi 
o nazewnictwo, to traktat stanowi, że instytucja ta nosi odtąd nazwę: 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który obejmuje Trybunał 
Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane (art. 19 ust. 1 TUE)153. 
Zmiana w procedurze powoływania Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 
polega na tym, że rządy państw członkowskich przed mianowaniem 
sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości oraz 
członków Sądu mają konsultować nowo ustanowiony Komitet, złożony 
z siedmiu osobistości, w tym byłych sędziów Trybunału Sprawiedliwości 
i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej 
kompetencji. Jedną z tych kandydatur proponuje Parlament Europejski. 
Członków Komitetu mianuje Rada Unii Europejskiej na wniosek preze
sa Trybunału Sprawiedliwości (art. 255 TFUE)154.

Rozszerzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości, wzmacnia
jące infrastrukturę ponadnarodową w Unii Europejskiej, polega na ob
jęciu po raz pierwszy jego jurysdykcją Rady Europejskiej w zakresie 
sprawdzania legalności jej aktów, zmierzających do wywarcia skutków
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Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy 

Demokraci)
Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 
Porozumienie Liberałów i Demokratów 

na rzecz Europy
Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 
Zjednoczona Lewica Europejska/Zielona 

Lewica Nordycka
Europa Wolności i Demokracji 
Niezrzeszeni

Sekretariat Generalny 
Sekretarz Generalny

* Kadencja 2009-2014. Przed wejściem w życie znowelizowanego protokołu nr 36 w sprawie po
stanowień przejściowych.
** Głos doradczy.
•**  W jej skład wchodzą 2 podkomisje: Praw Człowieka oraz Bezpieczeństwa i Obrony.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regulamin Parlamentu Europejskiego. Siódma kadencja 
Parlamentu. Lipiec 2009, http://www.europarl.europa.eu/RegData/reglement/2009/07-14/EP-PE_ 
REGL%282009%2907-14_PL.pdf (dostęp 15 grudnia 2015 r.). s. 1-239. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/reglement/2009/07-14/EP-PE_
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prawnych wobec podmiotów trzecich, a także organów i jednostek or
ganizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych 
wobec osób trzecich (art. 263 TFUE). Trybunał Sprawiedliwości uzys
kuje również prawo do rozpatrywania skarg na zaniechanie działania 
przez Radę Europejską oraz organy i jednostki organizacyjne Unii. 
Z drugiej strony, osoby fizyczne i prawne mogą także odtąd w pełnym 
zakresie korzystać z prawa do wnoszenia skarg do Trybunału Sprawied
liwości na zaniechanie działania przez Radę Europejską oraz organy 
i jednostki organizacyjne Unii (art. 265 TFUE). Zwiększeniu ulega tak
że efektywność mechanizmu stosowania sankcji w przypadku niere- 
spektowania przez państwa członkowskie orzeczeń Trybunału (art. 260 
ust. 1 -3 TFUE). Ponadto Trybunał Sprawiedliwości staje się po raz pierw
szy właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Komi
tet Regionów, zmierzających do zapewnienia ochrony jego prerogatyw 
(art. 263 TFUE)155. Z drugiej strony jednak, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej ma nadal ograniczone kompetencje w politykach na
leżących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zaś 
we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa nie posiada zasad
niczo żadnych uprawnień (por. rozdział IV, podrozdziały 1.1 i 2).

155 Ibidem, s. 211-213.
Ibidem, s. 209.

157 Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za
łącznik I (Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej), [w:] Traktat z Lizbony, 
s. 293-298; Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2004, nr 333, s. 7-11.

Na mocy traktatu lizbońskiego do TWE wprowadzone zostają nowe 
przepisy w sprawie powoływania sądów wyspecjalizowanych. Mają być 
one ustanawiane w drodze rozporządzeń przez Parlament Europejski 
i Radę Unii Europejskiej, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą usta
wodawczą (a nie jak dotąd na mocy jednomyślnej decyzji Rady), na 
wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Trybunałem Sprawied
liwości albo na wniosek Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji 
z Komisją Europejską (art. 257 TFUE)156. Pierwszym sądem wyspecja
lizowanym, utworzonym 12 grudnia 2005 r„ jest Sąd do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej. Rozstrzyga on spory pomiędzy Unią Eu
ropejską i jej pracownikami na mocy art. 270 TFUE157.

Co się tyczy nowego składu rzeczników generalnych, to na podsta
wie, przyjętej z inicjatywy Polski, deklaracji nr 38, załączonej do Aktu 
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Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r„ zwiększona zostaje 
z ośmiu do jedenastu ich liczba, przy czym Polska - obok, jak dotych
czas, RFN, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii - uzyskuje 
stałego rzecznika generalnego i nie będzie już uczestniczyć w systemie 
rotacji. Obowiązujący zaś system rotacji będzie obejmował pięciu rzecz
ników generalnych zamiast trzech. Deklaracja nr 38 stanowi także, że 
z wnioskiem o zwiększenie liczby rzeczników generalnych o trzy oso
by winien wystąpić sam Trybunał Sprawiedliwości zgodnie z art. 252 
TFUE, zaś Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, powinna 
wyrazić na to zgodę158. Strukturę organizacyjną Trybunału Sprawiedli
wości Unii Europejskiej przedstawia wykres XV.

158 Deklaracja odnosząca się do artykułu 252 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Eu
ropejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 350.

159 Traktat z Lizbony, s. 222.
Ibidem, s. 22, 222.

6.9. TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Prezentowany traktat niewiele zmienia w dotychczasowej działalności 
Trybunału Obrachunkowego. Jedną z istotniejszych zmian jest to, że 
Trybunał Obrachunkowy uzyskuje prawo do powoływania „wewnętrz
nych izb” w celu przyjmowania pewnych kategorii sprawozdań lub opinii 
na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym (art. 287 
ust. 4 TFUE)159. Ponadto, jak wspomniano wyżej, traktat potwierdza do
tychczasowe przepisy o przynależności Trybunału Obrachunkowego do 
ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, z których to ram wyłączał go 
traktat konstytucyjny, zaliczając Trybunał do „innych instytucji” Unii. 
Tym samym na mocy prezentowanego traktatu Trybunał Obrachunko
wy pozostaje nadal instytucją Unii o charakterze politycznym (13 ust. 1 
TUE)160. Strukturę organizacyjną Trybunału Obrachunkowego przed
stawia wykres XVI.

6.10. KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzone zostają dwie istotne 
zmiany w działalności Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Po pierw
sze, przedłużony zostaje z czterech do pięciu lat czas trwania kadencji



WYKRES XV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE*  **

* Po przyjęciu Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.
** Od 7 października 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 
Euratom) z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniające Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedli
wości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu, Dziennik Urzędowy L, 2012, nr 228, s. 1-3; 
Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybu
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2013, nr 179, s. 92; Regulamin po
stępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Tekst skonsolidowany. Dziennik Urzędowy L, 2013, 
nr 173, s. 1-79; Regulamin postępowania przed Sądem, Dziennik Urzędowy L, 2015, nr 105, s. 1-66; 
Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Dziennik Urzę
dowy L, 2014, nr 206, s. 1-45.



WYKRES XVI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO'

’ Po przyjęciu Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r.
** Ponadto w skład Izby CEAD wchodzi czterech członków i czterech zastępców członków, reprezentują
cych Izby I-IV.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej, 
Dziennik Urzędowy L, 2010, nr 103, s. 1-6; Decyzja nr 26-2010 ustanawiająca przepisy wykonawcze do 
regulaminu Trybunału Obrachunkowego (wraz ze zmianami wprowadzonymi 3 kwietnia 2014 r.), http:// 
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm (dostęp 15 grudnia 2015 r.), s. 1-39. 
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członków Komitetu, z możliwością odnowienia mandatu. Lista człon
ków Komitetu, sporządzona zgodnie z propozycjami każdego z państw 
członkowskich, ma być ustalana, podobnie jak dotąd, przez Radę Unii 
Europejskiej, stanowiącą większością kwalifikowaną, po konsultacji 
z Komisją Europejską. Rada może zasięgać w tej sprawie opinii organi
zacji europejskich, których dotyczy działalność Unii, reprezentujących 
nie tylko - jak dotychczas - różne sektory gospodarcze i społeczne, ale 
także społeczeństwo obywatelskie (art. 302 ust. 1-2 TFUE)161. Po drugie, 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma być odtąd konsultowany nie tylko 
przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, ale również przez 
Parlament Europejski, we wszystkich przypadkach przewidzianych 
w traktatach. Traktat włącza zatem po raz pierwszy Parlament Europej
ski do grona instytucji, które mają obligatoryjnie zasięgać opinii Komi
tetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 304 TFUE)162. Strukturę organiza
cyjną Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedstawia wykres XVII.

161 Ibidem, s. 233.
162 Ibidem.
163 Na temat roli Komitetu Regionów w Unii Europejskiej por. M. Bielecka, Ko

mitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska, Warszawa 2006.
164 Traktat z Lizbony, s. 234.

6.11. KOMITET REGIONÓW

Traktat lizboński ustanawia trzy istotne zmiany w działalności Komi
tetu Regionów163. Są one częściowo podobne do zmian ustanowionych 
w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Przede wszystkim zwiększony 
zostaje z czterech do pięciu lat czas trwania kadencji członków Komitetu 
Regionów, z możliwością odnowienia mandatu (art. 305 TFUE)164. Dru
ga zmiana polega na tym, że traktat lizboński włącza po raz pierwszy Par
lament Europejski do grona instytucji mających obligatoryjnie zasięgać 
opinii Komitetu Regionów we wszystkich przypadkach przewidzianych 
w traktatach oraz we wszelkich innych przypadkach, w szczególności 
gdy mają one związek ze współpracą transgraniczną (art. 307 TFUE). 
Trzecia zmiana sprowadza się natomiast do tego, że - jak wspomniano 
wyżej - Komitet Regionów uzyskuje uprawnienia do składania skarg do 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ochrony jego prerogatyw, w tym 
także skarg dotyczących naruszenia przez akt ustawodawczy zasady po-



WYKRES XVII
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO*

’Kadencja 2015-2020.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, http://europa.eu/ 
about-eu/institutions-bodies/eesc/index_pl.htm (dostęp 15 grudnia 2015 r.).

http://europa.eu/
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mocniczości, o ile do przyjęcia takiego aktu niezbędna jest konsultacja 
tegoż Komitetu (art. 263 TFUE oraz art. 8 protokołu nr 2)165. Strukturę 
organizacyjną Komitetu Regionów przedstawia wykres XVIII.

165 Ibidem, s. 211-213, 235; Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności, [w:] Traktat z Lizbony, s. 208.

Traktat z Lizbony, s. 28.
167 Ibidem, s. 218.
168 Ibidem, s. 142-143.

6.12. INSTYTUCJE I ORGANY UNII GOSPODARCZEJ
I WALUTOWEJ

Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzonych zostaje sześć ważnych 
zmian w systemie instytucjonalnym Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Zmiany dotyczące Europejskiego Banku Centralnego wzmacniają in
frastrukturę ponadnarodową, zaś modyfikacje odnoszące się do Euro- 
grupy umacniają infrastrukturę międzyrządową w Unii Europejskiej. 
I tak, traktat ten nadaje Europejskiemu Bankowi Centralnemu status 
instytucji Unii Europejskiej. Jak wspomniano wyżej, w odróżnieniu od 
traktatu konstytucyjnego Europejski Bank Centralny włączony zostaje 
na mocy prezentowanego traktatu do ram instytucjonalnych Unii Eu
ropejskiej, a tym samym do instytucji Unii o charakterze politycznym 
(art. 13 ust. 1 TUE)166. Traktat lizboński wprowadza również, i to jest 
druga zmiana, pojęcie Eurosystemu, obejmującego EBC i banki central
ne państw należących do strefy euro (art. 282 ust. 1 TFUE)167. Dotych
czas nazwa ta była używana nieoficjalnie i również nie znajdowała się 
w projekcie Konwentu, ale przewidywał ją traktat konstytucyjny. Trzecią 
zmianą jest sprecyzowanie warunków, na jakich winien być sprawdzany 
poziom trwałej konwergencji osiągnięty przez państwa objęte deroga
cją. Ma tego dokonywać Komisja Europejska i EBC w formie sprawo
zdań, przesyłanych Radzie Unii Europejskiej co najmniej co dwa lata 
lub na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją (art. 140 
ust. 1 TFUE)168. Sprawozdania Komisji Europejskiej i EBC, inaczej niż 
dotychczas, nie muszą brać pod uwagę stanu rozwoju euro, co oznacza, 
że kondycja tej waluty nie będzie miała wpływu na przyjęcie do strefy 
euro nowych państw członkowskich.



WYKRES XVIII 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMITETU REGIONÓW*

* Kadencja 2015-2020.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komitet Regionów, http://europa.eu/about-eu/institu 
tions-bodies/cor/index_pl.htm (dostęp 15 grudnia 2015 r.).

http://europa.eu/about-eu/institu
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Na mocy art. 137 TFUE i protokołu nr 14, załączonego do TUE 
i TFUE, usankcjonowana zostaje, i to jest czwarta zmiana, działalność 
Eurogrupy, złożonej z ministrów państw członkowskich strefy euro. 
Zbierają się oni na nieformalnych spotkaniach i w miarę potrzeby 
„w celu omówienia spraw związanych ze szczególnymi obowiązkami, 
jakie na nich ciążą w związku z jedną walutą”. W posiedzeniach tych 
uczestniczy także przedstawiciel Komisji Europejskiej, zaś reprezentant 
EBC winien być na nie zapraszany. Spotkania te są przygotowywane 
przez przedstawicieli ministrów finansów państw członkowskich, nale
żących do strefy euro, a także przez reprezentanta Komisji Europejskiej 
(art. 1 protokołu). Pracami Eurogrupy kieruje przewodniczący wybie
rany przez jej członków większością głosów na okres dwóch i pół roku 
(art. 2 protokołu)169. Prezydencja w Eurogrupie trwa zatem tak długo, 
jak kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej, co znacznie wzmac
nia pozycję tego organu w systemie instytucjonalnym Unii Gospodar
czej i Walutowej. Nadanie statusu traktatowego Eurogrupie wydaje się 
zrozumiałe również z tego powodu, że Rada ds. Gospodarki i Finansów 
po rozszerzeniu Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 stała się forma
cją o wiele mniej odpowiednią do podejmowania decyzji w sprawach 
wspólnej waluty ze względu na dużą grupę państw członkowskich Unii 
Europejskiej nienależących do strefy euro. Z drugiej strony jednak, 
zmiana ta umacnia tendencję do pogłębiania się podziałów pomiędzy 
Unią Europejską a strefą euro.

169 Ibidem, s. 140; Protokół w sprawie Eurogrupy, [w:] Traktat z Lizbony, s. 365.
170 Traktat z Lizbony, s. 143.

Piąta zmiana polega na istotnym rozszerzeniu kompetencji Euro
grupy. Przyznano jej prawo do uchwalania zaleceń w sprawie przyję
cia nowego członka do strefy euro, stwarzając tym samym dodatkowy 
szczebel decyzyjny w tej procedurze. Zalecenie takie ma być przyj
mowane większością kwalifikowaną w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania przez Radę wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. 
Natomiast samą decyzję dotyczącą uchylenia derogacji wobec danego 
państwa członkowskiego podejmuje Rada Unii Europejskiej, stanowiąc 
większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji Europejskiej, po kon
sultacji z Parlamentem Europejskim i dyskusji na forum Rady Europej
skiej (art. 140 ust. 2 TFUE)170. Wszelako traktat lizboński nie precyzuje, 
co się stanie w sytuacji, gdy Eurogrupa sprzeciwi się przyjęciu do stre
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fy euro nowych państw członkowskich. Ponadto Eurogrupa uzyskuje 
wyłączne prawo do podejmowania, na wniosek Komisji Europejskiej, 
decyzji ustanawiających wspólne stanowiska w kwestiach istotnych dla 
strefy euro w ramach właściwych międzynarodowych instytucji i konfe
rencji finansowych (art. 138 ust 1 TFUE)171.

171 Ibidem, s. 140.
172 Ibidem, s. 136.
173 Szerzej na temat reformy Unii Gospodarczej i Walutowej por. J.J. Wę c, Reforma 

Unii Gospodarczej i Walutowej przewidywana w traktacie lizbońskim, [w:] Płaszczyzny 
integracji europejskiej, pod red. A. Doliwy-Klepackiej, Kielce 2010, s. 137-149.

Szósta zmiana sprowadza się do zniesienia wymogu jednomyślności 
i zastąpienia go głosowaniem większością kwalifikowaną przy uchwala
niu przez Radę Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, de
cyzji w sprawie rewizji niektórych ważnych postanowień Statutu ESBC 
i EBC. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski stanowią w tej 
sprawie na zalecenie EBC i po konsultacji z Komisją Europejską albo 
na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z EBC (art. 129 ust. 3 
TFUE)172. Postanowienia te mają dotyczyć tak istotnych kompetencji 
EBC, jak ustalanie rezerwy obowiązkowej, system rozliczeń i płatności, 
dokonywanie operacji otwartego rynku, operacji kredytowych, a także 
operacji zewnętrznych. Zniesienie prawa weta Rady Unii Europejskiej 
wobec wniosku Komisji Europejskiej lub zalecenia Europejskiego Ban
ku Centralnego w sposób pośredni wzmacnia pozycję zarówno Komisji, 
jak i EBC we wspomnianej procedurze173. Strukturę systemu instytucjo
nalnego Unii Gospodarczej i Walutowej przedstawia wykres XIX.

* * *

Traktat lizboński z 13 grudnia 2007 r. umacnia zarówno instytucje 
współpracy międzyrządowej, jak i instytucje ponadnarodowe w systemie 
instytucjonalnym Unii Europejskiej, co oznacza utrzymanie przybliżo
nego parytetu pomiędzy nimi ukształtowanego w toku dotychczasowe
go procesu integracji, począwszy od wejścia w życie traktatów rzymskich 
z 25 marca 1957 r. Wzmocnieniu współpracy międzyrządowej służą 
przede wszystkim zmiany dotyczące statusu i nowych uprawnień Rady 
Europejskiej. Natomiast dalszemu rozwojowi ponadnarodowej bazy 
instytucjonalnej i legislacyjnej sprzyja przede wszystkim wzmocnienie 
pozycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie instytucjonalnym. Dalsze



WYKRES XIX
STRUKTURA INSTYTUCJONALNA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ 

(MIĘDZYINSTYTUCJONALNY DIALOG MAKROEKONOMICZNY)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Nowak-Far, Prezydencja Rady Unii Europejskiej a Eurogru- 
pa, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, s. 197; J.J. Węc, Spór o kształt 
instytucjonalny, s. 227-233.
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umocnienie instytucji ponadnarodowych w traktacie lizbońskim sprzy
ja niwelowaniu różnic potencjałów pomiędzy państwami członkowski
mi Unii. Ponadnarodową infrastrukturę instytucjonalną i legislacyjną 
w Unii Europejskiej wzmacnia także nadanie wysokiemu przedstawicie
lowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rangi funkcjona
riusza europejskiego (jako wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej) 
i wyposażenie go w prawo do inicjatywy ustawodawczej. Rozszerzenie 
uprawnień legislacyjnych Parlamentu Europejskiego i Komisji Europej
skiej oraz kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
pozwalające zwłaszcza na objęcie jego jurysdykcją Rady Europej
skiej, organów i jednostek organizacyjnych Unii, oznacza również istot
ne wzmocnienie metody wspólnotowej w Unii Europejskiej. Natomiast 
zmiany w procedurze powoływania Komisji Europejskiej i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ograniczają dotychczasowy wpływ, 
odpowiednio, Rady Unii Europejskiej lub rządów państw członkow
skich. Na wzmocnienie metody wspólnotowej oraz uelastycznienie pro
cesu decyzyjnego w Unii Europejskiej wskazuje także przekształcenie 
procedury podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w regułę 
podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej oraz radykalne roz
szerzenie materialnego zakresu jej zastosowania na czterdzieści cztery 
nowe przypadki. Obie zmiany skutkują umocnieniem pozycji Unii Eu
ropejskiej wobec państw członkowskich, gdyż znacząco ograniczają one 
zakres stosowania prawa weta w procesie podejmowania decyzji. Po
nadto warto zauważyć, że traktat lizboński stwarza także po raz pierwszy 
możliwość stosowania procedury podejmowania decyzji większością 
kwalifikowaną w Radzie Europejskiej. Atrybuty metody wspólnotowej 
przedstawia wykres XX.

7. WZMOCNIENIE POZYCJI PARLAMENTÓW 
NARODOWYCH W PROCESIE LEGISLACYJNYM UNII

Traktat lizboński w istotny sposób umacnia rolę parlamentów naro
dowych w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej17,1. Wzmocnienie

17< Szerzej na ten temat por. J. J. c, The Influence of National Parliaments on the
Decision-making Process in the European Union. New Challenges in the Light of the Lisbon



WYKRES XX
ATRYBUTY METODY WSPÓLNOTOWEJ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Explanatory note on the „Community method", MEMO/ 
02/102, Brussels, 22 May 2002, http://europa.eu.int/ (dostęp 15 grudnia 2015 r.), s. 1.

http://europa.eu.int/
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pozycji parlamentów narodowych na mocy tegoż traktatu jest jeszcze 
większe aniżeli w traktacie konstytucyjnym. Do Tytułu II TUE, zawiera
jącego postanowienia o zasadach demokratycznych Unii Europejskiej, 
dodany zostaje nowy art. 12 dotyczący roli parlamentów narodowych, 
w którym znajdują się przepisy określające sześć obszarów ich aktyw
nego oddziaływania na funkcjonowanie Unii. Są to: (1) otrzymywanie 
od instytucji Unii Europejskiej informacji oraz projektów aktów usta
wodawczych, zgodnie z omówionym niżej protokołem nr 1 o roli parla
mentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonym do TUE, TFUE 
i TEWEA; (2) przestrzeganie poszanowania zasady pomocniczości 
zgodnie z procedurą przewidzianą w przedstawionym niżej protokole 
nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączonym do TUE i TFUE; (3) uczestniczenie w mechanizmach oce
niających wykonywanie przez władze państw członkowskich polityk na
leżących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, po
legających w szczególności na informowaniu parlamentów narodowych 
o treści i wynikach takiej oceny zgodnie z art. 70 TFUE, a także udział 
w politycznej kontroli Europolu oraz w ocenie działalności Eurojustu 
zgodnie, odpowiednio, z art. 88 oraz art. 85 TFUE; (4) uczestniczenie 
w uproszczonej procedurze (procedura passerelle) i zwykłej procedu
rze rewizji traktatów zgodnie z art. 48 TUE; (5) otrzymywanie informa
cji na temat wniosków o przystąpienie do Unii zgodnie z art. 49 TUE; 
(6) uczestniczenie we współpracy międzyparlamentarnej pomiędzy par-

Treaty, „Politeja” 2008, nr 2/1, s. 201-221; L. Dut o it, Parlement européen et société 
civile. Vers de nouveaux aménagements institutionnels, Genève 2009. Szerzej na temat 
roli parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej w okresie 
przedlizbońskim por. H.E Köck, European Parliament and National Parliaments in 
the Draft Constitution for Europe, [w:] Parlament Europejski i parlamenty narodowe, pod 
red. B. Banaszaka, Wrocław 2004, s. 13-38; M. Kruk-Jarosz, Uwagi o wybra
nych zagadnieniach Parlamentu Europejskiego, [w:] Parlament Europejski i parlamen
ty narodowe, s. 39-52; P. K i i v e r, The National Parliaments in the European Union. 
A Critical View on EU Constitution-Building, Hague 2006; National Parliaments and Eu
ropean Democracy. A Bottom-up Approach to European Constitutionalism, O. Tans, 
C. Zoethout, J. Peters (eds.), Groningen 2007; R. Grzeszczak, Parlamenty 
państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 2004; A. Maurer, Parlamenta
rische Demokratie in der Europäischen Union: der Beitrag des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente, Baden-Baden 2002; idem, Die nationalen Parlamente 
im Europäischen Verfassungsvertrag. Anforderungen für die proaktive Ausgestaltung der 
Parlamente, SWP-Diskussionspapier, Berlin 2004. 
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lamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, zgodnie z proto
kołem nr 1 o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej175.

175 Traktat z Lizbony, s. 21.

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych, a także władz regio
nalnych i lokalnych państw członkowskich, w procesie legislacyjnym 
Unii Europejskiej na mocy protokołu nr 1 w sprawie roli parlamen
tów narodowych w Unii Europejskiej, a także protokołu nr 2 w spra
wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, sprowadza 
się do czterech kwestii. I tak, protokół nr 1 ustanawia dwie istotne 
zmiany dotyczące roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. 
W porównaniu z protokołem amsterdamskim prezentowany dokument 
modyfikuje mechanizm informowania parlamentów narodowych oraz 
rozszerza współpracę międzyparlamentarną. Natomiast protokół nr 2 
ustanawia dwie dalsze zmiany wzmacniające pozycję parlamentów na
rodowych w Unii Europejskiej. Są to: ustanowienie procedury kontroli 
przestrzegania zasady pomocniczości oraz możliwość wnoszenia skarg 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie niezgodności 
aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości.

7.1. ZMIANY W MECHANIZMIE INFORMOWANIA 
PARLAMENTÓW NARODOWYCH

Na mocy protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej wprowadzone zostają zmiany w mechanizmie informowa
nia parlamentów narodowych przez instytucje i organy Unii. Zmiany 
te są w większości podobne do tych, które zawierał już protokół nr 1, 
załączony do traktatu konstytucyjnego i TEWEA. Wszelako oznacza
ją one znaczące rozszerzenie uprawnień parlamentów narodowych do 
uzyskiwania informacji. O ile dotychczas parlamenty narodowe otrzy
mywały od Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu informowania 
projekty aktów ustawodawczych, a także dokumenty konsultacyjne: zie
lone księgi, białe księgi i komunikaty (protokół amsterdamski), o tyle 
na mocy nowych przepisów Komisja Europejska ma obowiązek przesy
łania parlamentom narodowym dodatkowo rocznych programów prac 
legislacyjnych, wszelkich dokumentów dotyczących planowania legi
slacyjnego lub strategii politycznej w momencie ich przekazania Par
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lamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (art. 1 protokołu 
nr 1). Poza tym zwiększa się liczba projektów aktów ustawodawczych 
przekazywanych parlamentom narodowym. Mają to być nie tylko, jak 
dotychczas, projekty aktów ustawodawczych Komisji Europejskiej, ale 
także inicjatywy grupy państw członkowskich lub Parlamentu Euro
pejskiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także zalecenia Europejskiego 
Banku Centralnego, mające na celu przyjęcie aktu ustawodawczego176. 
Dokumenty te mają być przekazywane parlamentom narodowym bez
pośrednio przez Komisję Europejską - jeśli pochodzą od niej, Parlament 
Europejski - jeśli pochodzą od niego, lub Radę Unii Europejskiej - jeśli 
pochodzą od państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Eu
ropejskiego Banku Inwestycyjnego lub Europejskiego Banku Central
nego (art. 2 protokołu nr l)177, a nie za pośrednictwem rządów państw 
członkowskich, jak miało to miejsce dotychczas w przypadku projektów 
aktów ustawodawczych Komisji Europejskiej. Protokół nakłada również 
na Radę Unii Europejskiej obowiązek przedkładania parlamentom na
rodowym i rządom państw członkowskich porządków obrad, a także 
samych wyników (w tym protokołów) posiedzeń Rady, w czasie któ
rych są rozpatrywane wnioski ustawodawcze (art. 5 protokołu nr 1). 
Także Trybunał Obrachunkowy zostaje zobowiązany do przesyłania 
parlamentom narodowym swoich rocznych sprawozdań w momencie 
ich przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (art. 7 proto
kołu nr l)178.

176 Dla celów niniejszego protokołu przez projekty aktów ustawodawczych rozu
mie się projekty Komisji Europejskiej, inicjatywy Parlamentu Europejskiego i państw 
członkowskich, wnioski Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, a także zalecenia Europejskiego Banku Centralnego - por. Pro
tokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbo
ny, s. 203-204.

177 Ibidem.
178 Ibidem, s. 204.

7.2. NOWA PROCEDURA KONTROLI PRZESTRZEGANIA 
ZASADY POMOCNICZOŚCI

Dotychczas parlamenty narodowe uczestniczyły w procesie legislacyj
nym Unii Europejskiej jedynie pośrednio, kontrolując politykę euro
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pejską swoich rządów na płaszczyźnie państw członkowskich17’. Trak
tat lizboński ustanawia po raz pierwszy możliwość realnego oddzia
ływania parlamentów narodowych na ten proces poprzez stworzenie 
mechanizmu wczesnego ostrzegania (kontroli ex antę projektów aktów 
prawnych). Zgodnie z protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, Komisja Europejska, z wyjątkiem 
przypadków szczególnie pilnych (co wymaga stosownego uzasadnienia 
z jej strony), prowadzi szerokie konsultacje przed zgłoszeniem swojego 
wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego. Jednak w odróżnieniu od 
dotychczasowej procedury konsultacje takie powinny również uwzględ
niać „wymiar regionalny i lokalny przewidywanych działań” (art. 2 pro
tokołu nr 2). Następnie Komisja Europejska przekazuje parlamentom 
narodowym, sporządzone w językach urzędowych Unii Europejskiej, 
swoje projekty i swoje zmienione projekty aktów ustawodawczych, rów
nocześnie z ich przekazaniem prawodawcy Unii. Taki sam obowiązek 
spoczywa odpowiednio na Parlamencie Europejskim, jeżeli projekt 
pochodzi od niego, a także na Radzie Unii Europejskiej, jeżeli pro
jekt pochodzi od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedli
wości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku In
westycyjnego. Także rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego 
oraz stanowiska Rady Unii Europejskiej są, po ich przyjęciu, przeka
zywane przez te instytucje parlamentom narodowym (art. 4 protokołu 
nr 2)179 180. Wszelkie wspomniane projekty aktów ustawodawczych insty
tucji i organów Unii, a także wnioski państw członkowskich, są przeka
zywane parlamentom narodowym bezpośrednio, co, jak wspomniano 
wyżej, stanowi również istotną zmianę w prezentowanej procedurze.

179 Podobnie jak dotychczasowe traktaty, traktat lizboński nie określa zasad, we
dług których taka kontrola winna być sprawowana, i pozostawia nadal tę kwestię w ge
stii państw członkowskich.

Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, s. 206-

Wszystkie projekty aktów ustawodawczych muszą, podobnie jak 
dotychczas, zawierać uzasadnienie co do sposobu przestrzegania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. Jednak w odróżnieniu od dotych
czasowej procedury uzasadnienie to ma być znacznie szersze. Winno 
ono zawierać ocenę skutków finansowych danego projektu aktu usta
wodawczego (a w przypadku dyrektywy - jej skutków dla regulacji 

-207.
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wprowadzanych przez państwa członkowskie, w tym także, w stosow
nych przypadkach, dla prawodawstwa regionalnego), ocenę wskaźni
ków jakościowych i „tam, gdzie to możliwe”, wskaźników ilościowych, 
a także kierować się zasadą minimalizowania obciążeń finansowych 
lub administracyjnych nakładanych na Unię Europejską, rządy państw 
członkowskich, władze regionalne i lokalne, podmioty gospodarcze 
i obywateli (art. 5 protokołu nr 2)181. Należy zgodzić się z poglądem, 
że takie rozwiązanie winno ułatwić pracę parlamentom narodowym182.

1.1 Ibidem, s. 207.
1.2 J. B a r c z, Poznaj Traktat z Lizbony, s. 29.
113 Termin przesłania opinii nie może być wyznaczony na sierpień z powodu prze

rwy wakacyjnej, co daje parlamentom narodowym nieco więcej czasu, por. European 
Commission. Practical Arrangements for the Operation of the Subsidiarity Control Me- 
chanism under Protocol No 2 of the Treaty of Lisbon, Brussels, 1 December 2009, s. 4.

184 Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, s. 207.
,8S Ibidem, s. 219.

W ciągu ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu ustawo
dawczego parlamenty narodowe lub każda izba parlamentu narodowe
go (jeżeli parlament składa się dwóch izb) mogą przyjąć „uzasadnioną 
opinię”, stwierdzającą, że dany projekt jest niezgodny z zasadą pomocni
czości183. Następnie przesyłają one w językach urzędowych Unii Europej
skiej swoje „uzasadnione opinie” przewodniczącym Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Jeżeli projekt aktu 
ustawodawczego pochodzi od grupy państw członkowskich, przewodni
czący Rady Unii Europejskiej winien przekazać uzasadnioną opinię lub 
opinie rządom tychże państw. Jeżeli natomiast projekt aktu ustawodaw
czego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku 
Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodniczący 
Rady Unii Europejskiej musi przekazać uzasadnioną opinię lub opinie 
danej instytucji albo organowi. W razie potrzeby parlamenty narodo
we mogą konsultować się w tej sprawie z parlamentami regionalnymi, 
mającymi kompetencje ustawodawcze (art. 6 protokołu nr 2)184. Warto 
podkreślić, że okres pomiędzy przekazaniem parlamentom narodowym 
projektu aktu ustawodawczego a datą jego wpisania do tymczasowego 
porządku obrad Rady Unii Europejskiej w celu jego przyjęcia lub zajęcia 
stanowiska Rady w ramach procedury ustawodawczej, winien wynosić 
osiem tygodni, czyli dwa tygodnie więcej aniżeli w podobnym protoko
le załączonym do traktatu konstytucyjnego185. W pilnych przypadkach 
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możliwe są wyjątki, które winny być uzasadnione w akcie lub we wspól
nym stanowisku Rady. Z wyjątkiem przypadków pilnych, które zostaną 
należycie uzasadnione, w ciągu tychże ośmiu tygodni nie powinno się 
zawierać żadnego porozumienia w sprawie projektu aktu ustawodawcze
go. Również z wyjątkiem przypadków pilnych, które zostaną należycie 
uzasadnione, między wpisaniem projektu aktu ustawodawczego do tym
czasowego porządku obrad Rady a zajęciem stanowiska musi upłynąć 
dziesięć dni (art. 4 protokołu nr i)186. Następnie Komisja Europejska, 
Parlament Europejski i Rada, a w stosownym przypadku grupa państw 
członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny 
lub Europejski Bank Inwestycyjny (jeżeli projekt pochodzi od nich), win
ny uwzględnić „uzasadnione opinie” wydane przez parlamenty narodowe 
lub izbę parlamentu narodowego. Każdy parlament narodowy dysponuje 
przy tym dwoma głosami, a w dwuizbowym systemie parlamentarnym 
każda izba posiada jeden głos (art. 7 ust. 1 protokołu nr 2)187.

1,6 Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, s. 204.
187 Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, s. 207.

Dalsza część prezentowanej procedury jest uzależniona od liczby 
„uzasadnionych opinii” parlamentów narodowych, wskazujących na 
niezgodność projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczo
ści. I tak, jeżeli liczba „uzasadnionych opinii” odpowiada co najmniej 
1/3 głosów przyznanych parlamentom narodowym, to wówczas pro
jekt zostaje poddany „ponownej analizie”, przy czym próg ten wynosi 
1/4 głosów w przypadku projektów dotyczących współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej. Po „ponownej analizie” 
Komisja Europejska lub - w stosownym przypadku - grupa państw 
członkowskich, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Eu
ropejski Bank Centralny albo Europejski Bank Inwestycyjny (jeżeli pro
jekt pochodzi od nich) mogą postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub 
wycofaniu projektu, podając uzasadnienie (art. 7 ust. 2 protokołu nr 2). 
Ta część procedury przewidywana była również w protokole nr 2, za
łączonym do traktatu konstytucyjnego, i nosi nazwę procedury żółtej 
kartki.

Z drugiej strony jednak, protokół nr 2 załączony do TUE i TFUE 
wprowadza dodatkowo procedurę pomarańczowej kartki, czyli spe
cjalne postępowanie, w przypadku gdy przeciwko danemu projektowi 
zostanie oddana co najmniej zwykła większość głosów przyznanych 
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parlamentom narodowym, a projekt objęty jest zwykłą procedurą usta
wodawczą. Wtedy Komisja Europejska może również podjąć decyzję 
o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu danego projektu. Jeżeli jednak 
postanowi ona projekt podtrzymać, to musi także przedstawić „uzasad
nioną opinię” określającą przyczyny, dla których uważa, że jest on zgod
ny z zasadą pomocniczości. Uzasadniona opinia Komisji Europejskiej, 
a także uzasadnione opinie parlamentów narodowych, zostają następnie 
przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, 
które rozpatrują je w czasie zwykłej procedury ustawodawczej. Przed 
zakończeniem pierwszego czytania Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej rozważają zgodność projektu z zasadą pomocniczości, bio
rąc pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamen
tów narodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej. 
Jeżeli Rada Unii Europejskiej większością 55% głosów swoich członków 
lub Parlament Europejski większością oddanych głosów stwierdzą, że 
ich zdaniem projekt ustawodawczy jest niezgodny z zasadą pomocni
czości, to projekt ten nie może być dalej analizowany (art. 7 ust. 3 pro
tokołu nr 2)188. Warto podkreślić, że procedura pomarańczowej kartki 
jest rezultatem politycznego kompromisu uzgodnionego podczas kon
ferencji międzyrządowej w 2007 r. pomiędzy Holandią, wspieraną przez 
Wielką Brytanię, Polskę, Czechy oraz Rumunię, a pozostałymi państwa
mi członkowskimi Unii w sprawie wzmocnienia pozycji parlamentów 
narodowych w procesie legislacyjnym Unii.

188 Ibidem, s. 208.

Ostatnią zmianą wprowadzoną do procedury kontroli przestrze
gania zasady pomocniczości, przewidywaną już w protokole nr 2 załą
czonym do traktatu konstytucyjnego, jest możliwość wnoszenia skarg 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie naruszenia 
przez dany akt ustawodawczy zasady pomocniczości (kontrola ex post 
aktów ustawodawczych). Dotyczą one sytuacji, gdy prawodawca Unii 
Europejskiej przyjmuje jednak akt ustawodawczy, który w opinii dane
go parlamentu narodowego lub jego izby narusza zasadę pomocniczo
ści. Protokół ten nadaje Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
uprawnienia do orzekania w sprawie skarg o naruszenie przez akt usta
wodawczy zasady pomocniczości, wnoszonych przez państwo człon
kowskie zgodnie z art. 263 TFUE lub przekazanych przez nie zgodnie 
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z jego porządkiem prawnym w imieniu parlamentu narodowego lub 
jednej z izb. Skargi takie może również wnosić Komitet Regionów, choć 
jedynie w odniesieniu do aktów ustawodawczych, do których przyjęcia 
TFUE przewiduje jego konsultację (art. 8 protokołu nr 2)189. Mechanizm 
wczesnego ostrzegania przedstawia wykres XXI.

1,9 Ibidem. Zdaniem C. Mika cała procedura kontroli ex antę, czyli zarówno proce
dura żółtej kartki, jak i procedura pomarańczowej kartki, następuje wyłącznie w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej, co działa na niekorzyść parlamentów narodowych. 
Natomiast kontrola ex post, czyli sądowa kontrola zgodności z zasadą pomocniczości, 
obejmuje wszystkie akty ustawodawcze, w tym także te nieprzyjęte w zwykłej proce
durze ustawodawczej - por. Konferencja „Traktat z Lizbony traktatem parlamentów eu
ropejskich", Warszawa, 22-23 lutego 2010 r. Informacja OIDE, http://www.sejm.gov.pl/ 
conference/, s. 2.

190 Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, s. 205.

7.3. ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYPARLAMENTARNEJ

Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europej
skiej potwierdza przepisy zawarte w podobnym protokole załączonym 
do traktatu konstytucyjnego i TEWEA. W odróżnieniu od protokołu 
amsterdamskiego, prezentowany protokół nakłada na Parlament Eu
ropejski i parlamenty narodowe obowiązek wspólnego określania, jak 
skutecznie i systematycznie organizować oraz wspierać współpracę mię
dzyparlamentarną w Unii Europejskiej (art. 9 protokołu nr 1). Ponadto 
rozszerza on kompetencje Konferencji Organów Wyspecjalizowanych 
w Sprawach Wspólnotowych (Conférence des organ spécialisés dans 
les affaires communautaires - COSAC). Obok dotychczasowych upraw
nień, polegających na przedkładaniu pod rozwagę Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wszelkich uwag, 
uznanych za właściwe, COSAC ma odtąd wspierać wymianę informacji 
i najlepszych doświadczeń między parlamentami narodowymi a Parla
mentem Europejskim (w tym między ich wyspecjalizowanymi komisja
mi). Powinna ona także organizować konferencje międzyparlamentarne 
na wybrane tematy, w szczególności w celu omówienia zagadnień doty
czących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 10 protokołu nr l)190.

http://www.sejm.gov.pl/


* Przez projekty aktów prawnych rozumie się nie tylko projekty Komisji, ale także inicjatywy grupy 
państw członkowskich, inicjatywy PE, wnioski TS, zalecenia EBC i wnioski EBI mające na celu 
przyjęcie aktu prawnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach, s. 128.
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7.4. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA 
I SPRAWIEDLIWOŚCI

Traktat lizboński wprowadza do TWE wszystkie zmiany dotyczące 
roli parlamentów narodowych w realizacji polityk należących do prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przewidywane już 
w traktacie konstytucyjnym. Wskutek tego parlamenty narodowe zo
stają w szerokim zakresie włączone do tychże polityk. Najistotniejsze 
zmiany dotyczą informowania parlamentów narodowych o treści i wy
nikach oceny wprowadzania w życie wspomnianych polityk przez wła
dze państw członkowskich (art. 70 TFUE), informowania parlamen
tów narodowych o pracach Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej 
w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii (art. 71 TFUE), zapew
nienia przez parlamenty narodowe zgodności z zasadą pomocniczości 
wniosków i inicjatyw ustawodawczych w dziedzinie współpracy sądo
wej w sprawach karnych i współpracy policyjnej (art. 69 TFUE), a także 
uczestnictwa parlamentów narodowych w ocenie działalności Euroju- 
stu (art. 85 ust. 1 TFUE) i politycznej kontroli działań Europolu (art. 88 
ust. 2 TFUE)191.

1,1 Traktat z Lizbony, s. 74, 82, 84.

Z drugiej strony, na mocy traktatu lizbońskiego, inaczej niż w trakta
cie konstytucyjnym, parlamenty narodowe uzyskują nowe uprawnienia 
we współpracy sądowej w sprawach cywilnych, w części dotyczącej prawa 
rodzinnego o skutkach transgranicznych. Jest to jednocześnie trzecia za
sadnicza różnica między traktatem konstytucyjnym a traktatem lizboń
skim. Środki w tej dziedzinie ustanawia Rada Unii Europejskiej zgodnie 
ze specjalną procedurą ustawodawczą. Rada stanowi jednomyślnie, po 
przeprowadzeniu konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jednak nie
które akty ustawodawcze w tej dziedzinie - i w tym przypadku parlamen
ty narodowe uzyskują nowe uprawnienia - mogą być przyjmowane także 
w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. W takim przypadku Komi
sja Europejska winna notyfikować parlamentom narodowym wnioski 
kierowane do Rady Unii Europejskiej, na podstawie których Rada może 
przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa rodzinnego, mające skutki 
transgraniczne, które powinny być przedmiotem aktów przyjmowanych
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w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Rada stanowi w tej sprawie 
jednomyślnie, po przeprowadzeniu konsultacji z Parlamentem Europej
skim. Jeżeli jednak co najmniej jeden parlament narodowy zgłosi swój 
sprzeciw w terminie sześciu miesięcy od daty takiej notyfikacji, wówczas 
decyzja Rady nie zostaje przyjęta (art. 81 ust. 3 TFUE)192.

1.2 Ibidem, s. 79.
1.3 Ibidem, s. 196.

7.5. ZMIANY W KLAUZULI ELASTYCZNOŚCI

Traktat lizboński wprowadza także zmiany w TWE w odniesieniu do 
klauzuli elastyczności, przewidywane już w traktacie konstytucyjnym. 
Na mocy prezentowanego traktatu parlamenty narodowe uzyskują 
zatem po raz pierwszy możliwość uczestniczenia w kontroli środków 
przyjmowanych przez Radę Unii Europejskiej, które nie mają jedno
znacznej podstawy traktatowej, ale są niezbędne dla osiągnięcia jednego 
z celów Unii Europejskiej. Winny one kontrolować te środki pod kątem 
ich zgodności z zasadą pomocniczości w ramach, wspomnianej wyżej, 
procedury kontroli przestrzegania zasady pomocniczości. W ramach tej 
procedury Komisja Europejska „zwraca uwagę” parlamentom narodo
wym na propozycje środków, które powinny zostać przyjęte w tym try
bie (art. 352 TFUE)193.

7.6. ZMIANY W PROCEDURZE AKCESJI

Traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TUE, potwierdza przewidy
wane już w traktacie konstytucyjnym nowe przepisy dotyczące proce
dury przyjmowania nowych państw europejskich do Unii Europejskiej. 
Procedura ta zostaje zmieniona w ten sposób, że wniosek akcesyjny 
każdego państwa kandydującego winien być po raz pierwszy notyfi
kowany także parlamentom narodowym za pośrednictwem Rady Unii 
Europejskiej. Z drugiej strony, podobnie jak dotychczas, warunki oraz 
tryb akcesji mają być przedmiotem umowy pomiędzy państwami człon
kowskimi a państwem kandydującym, umowa ta zaś podlega ratyfikacji 
przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. Ponadto traktat lizboński, podobnie jak 
traktat konstytucyjny, zmienia przepisy art. 49 TUE w ten sposób, że 
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odniesienie do zasad rządzących Unią Europejską zostaje zastąpione 
odniesieniem do wartości wyznawanych przez Unię. Wartości te każ
de państwo kandydujące zobowiązane jest wspierać. W odróżnieniu od 
traktatu konstytucyjnego, traktat lizboński stanowi, że podczas proce
dury akcesyjnej brane „są pod uwagę kryteria kwalifikacji uzgodnione 
przez Radę Europejską” (art. 49 TUE)194.

1M Ibidem, s. 43.
1,5 Krytycznie na ten nowej pozycji parlamentów narodowych w Unii Europejskiej 

przewidywanej w traktacie lizbońskim por. S. Hölscheidt, Formale Aufwertung - 
geringe Schubkraft: die Rolle der nationalen Parlamente gemäß dem Lissabonner Vertrag, 
„Integration” 2008, H. 3, s. 254-265.

Zwiększenie roli i znaczenia parlamentów narodowych w funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej wzmacnia legitymację demokratyczną Unii 
oraz prawa obywateli Unii wobec jej instytucji, a także sprzyja zbliże
niu Unii do obywateli. Wpływ parlamentów narodowych na prawidło
we funkcjonowanie Unii Europejskiej obejmuje sześć, wspomnianych 
wyżej, obszarów aktywnego ich oddziaływania na unijny proces usta
wodawczy. Najważniejszymi z nich wydają się mechanizm kontroli 
przestrzegania zasady pomocniczości (w szczególności procedura po
marańczowej kartki), prawo do składania skarg do Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej, a także prawo do wyrażania zgody na rozpo
częcie, przedstawionej niżej, uproszczonej procedury rewizji traktatów, 
zgodnie z art. 48 ust. 7 TUE195. Wydaje się, że zwłaszcza procedura po
marańczowej kartki stanowi niezwykle istotny mechanizm kontrolny, 
albowiem parlamenty narodowe mogą w ten sposób inicjować proces 
blokowania decyzji w sprawie uchwalenia aktów ustawodawczych na
ruszających zasadę pomocniczości. Odrzucenie projektu aktu ustawo
dawczego wymaga bowiem jedynie spełnienia kryterium liczby państw 
w Radzie Unii Europejskiej (bez konieczności przestrzegania kryterium 
liczby ludności) lub większości oddanych głosów w Parlamencie Euro
pejskim. Mechanizm ten jest zapewne o wiele bardziej efektywny, ani
żeli wzmocniony nawet mechanizm z Joanniny, służący przecież jedynie 
odraczaniu terminu podjęcia decyzji, a nie blokowaniu czy inicjowa
niu blokowania samych decyzji. Z drugiej strony, należy podkreślić, że 
na mocy traktatu lizbońskiego parlamenty narodowe nie uzyskały - za 
czym opowiadała się Holandia - prawa do bezpośredniego blokowania 
procedury uchwalania aktów prawnych naruszających zasadę pomoc
niczości.
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8. PROCEDURY REWIZJI TRAKTATÓW

Traktat lizboński, podobnie jak traktat konstytucyjny, ustanawia dwie 
uproszczone i modyfikuje zwykłą procedurę rewizji traktatów. Pierw
sza uproszczona procedura rewizji odnosi się do wszystkich lub jedynie 
niektórych postanowień Części trzeciej TFUE, dotyczących wewnętrz
nych polityk i działań Unii Europejskiej. I tak, Rada Europejska może 
przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część wymienionych przepi
sów po przedłożeniu jej przez rząd danego państwa członkowskiego, 
Parlament Europejski lub Komisję Europejską stosownych propozycji 
zmian. Rada Europejska stanowi przy tym jednomyślnie, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, a także Europejskim 
Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w dzie
dzinie polityki pieniężnej. Decyzja Rady Europejskiej wchodzi w życie 
po zatwierdzeniu jej przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie 
z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Nie może ona jednak 
prowadzić do rozszerzenia kompetencji przyznanych Unii w traktatach 
(art. 48 ust. 6 TUE).

Druga uproszczona procedura rewizji traktatów odnosi się do TFUE 
oraz do Tytułu V TUE, który na mocy traktatu lizbońskiego obejmuje 
postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia 
szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Ta uproszczona procedura rewizji traktatów nazywana jest także proce
durą passerelle ze względu na stosowane w niej tzw. generalne klauzule 
passerelle196. Przewiduje ona możliwość zmiany w TFUE specjalnej pro
cedury ustawodawczej na zwykłą procedurę ustawodawczą albo zmia
ny w TFUE lub w Tytule V TUE głosowania jednomyślnego w Radzie 
Unii Europejskiej na głosowanie większością kwalifikowaną. Tej drugiej 
zmiany nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe 
lub obronne. Decyzję upoważniającą Radę Unii Europejskiej do przyj
mowania aktów ustawodawczych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawo
dawczą lub decyzję upoważniającą Radę Unii Europejskiej do podejmo
wania decyzji większością kwalifikowaną przyjmuje jednomyślnie Rada 
Europejska po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej 

1,6 Szerzej na temat generalnych i specyficznych klauzul passerelle oraz samej pro
cedury passerelle por. J.J. W ę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 372-373,463-464.
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większością głosów wszystkich jego członków. Jednak zanim Rada Eu
ropejska podejmie którąkolwiek z obu decyzji upoważniających, in
formuje o tym parlamenty narodowe. W przypadku gdy choćby jeden 
parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w ciągu sześciu miesięcy 
od daty takiego poinformowania, żadna decyzja upoważniająca Rady 
Europejskiej nie może zostać podjęta (art. 48 ust. 7 TUE)197. Możliwość 
stosowania procedurypasserelle jest zatem ograniczona wymogiem zgo
dy Parlamentu Europejskiego i wszystkich parlamentów narodowych. 
Z drugiej strony jednak, procedura ta nie zawiera zastrzeżenia ratyfika
cji zmian traktatowych przez wszystkie państwa członkowskie. Ponadto 
z zakresu jej stosowania - podobnie jak w traktacie konstytucyjnym - 
wyłączone zostają przepisy art. 311 akapit trzeci i czwarty TFUE (zasoby 
własne), art. 312 ust. 2 akapit pierwszy TFUE (wieloletnie ramy finan
sowe), art. 352 TFUE (klauzula elastyczności) i art. 354 TFUE (proce
dura zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii, 
określona w art. 7 TUE ust. 1-5) (art. 353 TFUE)198.

1,7 Traktat z Lizbony, s. 39-40.
■” Ibidem, s. 197.

W zwykłej procedurze rewizji traktatów najistotniejsze zmiany po
legają na włączeniu do niej konwentu oraz wzmocnieniu pozycji Parla
mentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Włączenie konwentu 
powoduje, że zwykła procedura rewizji traktatów będzie występowała 
odtąd w dwóch wariantach: wariant pierwszy - konferencja międzyrzą
dowa poprzedzona obradami konwentu oraz wariant drugi - konferen
cja międzyrządowa bez obrad konwentu.

I tak, rząd każdego państwa członkowskiego, Parlament Europej
ski lub Komisja Europejska mogą przedkładać Radzie Unii Europejskiej 
propozycje zmiany traktatów. Propozycje te, czego nie przewidywał trak
tat konstytucyjny, mogą mieć na celu m.in. rozszerzenie lub ogranicze
nie kompetencji przyznanych Unii w traktatach. Rada Unii Europejskiej 
przekazuje te propozycje Radzie Europejskiej i notyfikuje parlamentom 
narodowym. Jeżeli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem Eu
ropejskim i Komisją Europejską, podejmie zwykłą większością głosów 
decyzję, w której opowie się za rozpatrzeniem proponowanych zmian, 
przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje konwent złożony z przed
stawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów kra
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jów członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. 
W przypadku zmian instytucjonalnych w dziedzinie polityki pieniężnej 
konsultowany jest również Europejski Bank Centralny. Konwent roz
patruje propozycje zmian i przyjmuje, w drodze konsensu, zalecenia 
dla konferencji międzyrządowej. Konferencję zwołuje przewodniczący 
Rady Unii Europejskiej (wariant pierwszy). Rada Europejska może tak
że zwykłą większością głosów, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europej
skiego, podjąć decyzję o niezwoływaniu konwentu, gdy zakres propono
wanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. W takim przypadku Rada 
Europejska określa mandat konferencji międzyrządowej. Konferencję 
zwołuje przewodniczący Rady Unii Europejskiej w celu uchwalenia za 
wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane w trak
tatach. Jeżeli Parlament odmówi swojej zgody, musi dojść do zwołania 
konwentu (wariant drugi). Zmiany przyjęte podczas konferencji mię
dzyrządowej wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konsty
tucyjnymi. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu rewizyj
nego zostanie on ratyfikowany przez 4/5 państw członkowskich i gdy 
jedno lub więcej państw członkowskich napotka trudności w postępo
waniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej (art. 48 
ust. 2-5 TUE)1”. Obydwa warianty zwykłej procedury rewizji traktatów 
przedstawiają wykresy XXII i XXIII.

lw Ibidem, s. 42-43.

Cechą wspólną obu uproszczonych procedur rewizji traktatów oraz, 
przedstawionych niżej, specyficznych klauzul passerelle jest znaczące 
rozszerzenie możliwości zmian niektórych postanowień traktatów przez 
instytucje Unii Europejskiej. Skutkuje to wzmocnieniem pozycji Unii 
Europejskiej kosztem państw członkowskich. Jednak z drugiej strony, 
obie uproszczone procedury rewizji traktatów zawierają także mecha
nizmy zabezpieczające, którymi są albo wymóg ratyfikacji przez każde 
państwo członkowskie zmian przyjętych przez Radę Europejską (pierw
sza procedura), albo sprzeciw nawet jednego parlamentu narodowego 
jeszcze przed podjęciem przez Radę Europejską decyzji upoważniającej 
w sprawie rewizji traktatów (druga procedura).

Także specyficzne klauzule passerelle można podzielić na takie, które 
zawierają zastrzeżenie ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie



WYKRES XXII
PIERWSZY WARIANT ZWYKŁEJ PROCEDURY REWIZJI TRAKTATÓW - 

KONFERENCJA MIĘDZYRZĄDOWA POPRZEDZONA OBRADAMI 
KONWENTU

Źródło: Opracowanie własne.



WYKRES XXIII
DRUGI WARIANT ZWYKŁEJ PROCEDURY REWIZJI TRAKTATÓW - 

KONFERENCJA MIĘDZYRZĄDOWA BEZ OBRAD KONWENTU

* Jeżeli Parlament odmówi swojej zgody, musi dojść do zwołania konwentu. 

Źródło: Opracowanie własne.
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oraz klauzule nieposiadające takiego zastrzeżenia. Do pierwszej grupy 
należą specyficzne klauzule passerelle określone w art. 42 ust. 2 akapit 1 
TUE (ustanowienie wspólnej obrony), art. 25 akapit 2 TFUE (rozsze
rzenie praw obywateli Unii), art. 218 ust. 8 akapit 2 TFUE (przystąpie
nie Unii do EKPCz), art. 223 ust. 1 akapit 2 TFUE (wspólne zasady lub 
jednolita procedura wyborcza do Parlamentu Europejskiego), art. 262 
TFUE (kompetencje Trybunału Sprawiedliwości w zakresie rozstrzyga
nia sporów w sprawie tytułów prawnych w dziedzinie własności intelek
tualnej), a także art. 311 akapit 3 TFUE (zasoby własne). Grupę drugą 
tworzą natomiast klauzule zawarte w art. 31 ust. 3 TUE (rozszerzenie 
zakresu głosowania większością kwalifikowaną we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa), art. 81 ust. 3 TFUE (aspekty prawa ro
dzinnego, mające skutki transgraniczne), art. 153 ust. 2 akapit 4 TFUE 
(polityka społeczna), art. 192 ust. 2 akapit 2 TFUE (ochrona środowi
ska), art. 312 ust. 2 akapit 2 TFUE (wieloletnie ramy finansowe), a także 
art. 333 ust. 1-2 TFUE (wzmocniona współpraca), przy czym klauzula 
skodyfikowana w art. 81 ust. 3 TFUE jest obwarowana zgodą wszystkich 
parlamentów narodowych200. Klauzule passerelle, zawierające zastrzeże
nie ratyfikacji oraz niezawierające takiego zastrzeżenia przedstawiają 
tabele II i III.

200 Klauzule zawarte w art. 31 ust. 3 TUE, art. 312 ust. 2 akapit 2 TFUE oraz art. 333 
ust. 1 TFUE dotyczą zmiany procedury podejmowania decyzji, zaś klauzule skodyfiko- 
wane w art. 81 ust. 3 TFUE, art. 153 ust. 2 akapit 4 TFUE, art. 192 ust. 2 akapit 2 TFUE 
oraz art. 333 ust. 2 TFUE odnoszą się do zmiany procedury ustawodawczej. W porząd
ku przedlizbońskim specyficzne klauzule passerelle obowiązywały w art. 17 ust. 1 TUE 
(ustanowienie wspólnej obrony), art. 42 TUE (uwspólnotowienie współpracy sądowej 
w sprawach karnych i współpracy policyjnej), art. 22 akapit 2 TWE (rozszerzenie praw 
obywateli Unii), art. 137 ust. 2 akapit 2 TWE (polityka społeczna), art. 175 ust. 2 akapit 3 
TWE (ochrona środowiska), art. 190 ust. 4 TWE (wspólne zasady lub jednolita procedu
ra wyborcza do Parlamentu Europejskiego), a także art. 269 akapit 2 TWE (zasoby włas
ne). Spośród nich jedynie klauzule dotyczące polityki społecznej i ochrony środowiska 
nie zawierały zastrzeżenia ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.

W odniesieniu do tej problematyki Federalny Trybunał Konstytu
cyjny w Niemczech w wyroku z 30 czerwca 2009 r. orzekł, że instytucje 
Unii Europejskiej nie mogą samodzielnie zmieniać podstaw traktato
wych Unii Europejskiej oraz zasad podziału kompetencji pomiędzy Unią 
a państwami członkowskimi ani w ramach zwykłej procedury rewizji 
traktatów, ani w ramach dwóch uproszczonych procedur rewizji trakta-
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tów, ani w ramach specyficznych klauzul passerelle. Odpowiedzialność 
niemieckich organów konstytucyjnych za zgodność procesu integracji 
z wymogami konstytucyjnymi (Integrationsverantwortung) nie wyczer
puje się bowiem w jednorazowym akcie zgody na ratyfikację traktatu, 
lecz dotyczy także jego późniejszego wykonania. Dlatego - w opinii 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - zachowane być muszą kon
stytucyjne warunki przenoszenia praw suwerennych Niemiec na Unię 
Europejską lub ewentualnych zmian w Ustawie Zasadniczej, co wymaga 
upoważnienia ustawowego zgodnego z przepisami art. 23 ust. 1 Ustawy 
Zasadniczej201.

201 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 86, 88, 91. Podstawą stanowiska Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego był art. 23 ust. 1 Ustawy Zasadniczej, stanowiący, że w celu 
„urzeczywistnienia zjednoczenia Europy Republika Federalna Niemiec współuczest
niczy w rozwoju Unii Europejskiej, zobowiązanej do przestrzegania zasad demokracji, 
praworządności, polityki socjalnej, federalizmu i zasady subsydiarności oraz zapew
niającej ochronę praw podstawowych porównywalną w swej istocie z niniejszą Ustawą 
Zasadniczą” (zdanie 1). „Władze federalne mogą w związku z tym poprzez ustawę wy
magającą zgody Bundesratu przekazać” Unii Europejskiej „pewne prawa suwerenne” 
(zdanie 2). „W odniesieniu do uzasadnienia odwołania się do Unii Europejskiej oraz do 
zmian jej zasad traktatowych i porównywalnych regulacji prawnych, w wyniku których 
treść niniejszej Ustawy Zasadniczej zostaje zmieniona lub uzupełniona lub tego rodzaju 
zmiany i uzupełnienia stają się możliwe, stosuje się przepis art. 79 ust. 2 i 3” (zdanie 3). 
Oznacza to, iż wszystkim zmianom w zakresie prawa traktatowego Unii oraz porówny
walnych regulacji prawnych, w wyniku których Ustawa Zasadnicza zostaje zmieniona 
lub uzupełniona, lub tego rodzaju zmiany i uzupełnienia stają się możliwe, swoje gra
nice wyznaczają przepisy art. 79 ust. 2 Ustawy Zasadniczej (kwalifikowana większość 
2/3 głosów Bundestagu i Bundesratu niezbędna do zmiany konstytucji) oraz art. 79 
ust. 3 Ustawy Zasadniczej (zachowanie zasad określających poszanowanie godności 
osoby ludzkiej, demokracji, państwa prawa, państwa socjalnego i federacji) - por. Usta
wa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., Niemiecki Bun
destag, Berlin 2006, s. 21, 44.

O ile zwykła procedura rewizji traktatów jest stosowana w ramach 
konferencji międzyrządowej, co oznacza, że rządy państw członkow
skich dokonują najpierw zmian w traktatach, a następnie zmiany te 
podlegają ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie 
z ich wymogami konstytucyjnymi, o tyle modyfikacje ustanawiane 
na podstawie obu uproszczonych procedur rewizji traktatów (art. 48 
ust. 6-7 TUE) oraz specyficznych klauzul passerelle dokonywane są przez 
instytucje unijne i zasadniczo nie podlegają ratyfikacji przez wszystkie 
państwa członkowskie. Wyjątkiem są tutaj jedynie zmiany przeprowa
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dzane w ramach pierwszej uproszczonej procedury rewizji traktatów 
(art. 48 ust. 6 TUE) oraz specyficznych klauzul passerelle, zawierających 
zastrzeżenie ratyfikacji. W związku z tym Federalny Trybunał Kon
stytucyjny wskazał na potrzebę wzmocnienia uprawnień Bundestagu 
i Bundesratu w procesie zmian traktatowych w Unii Europejskiej202.

202 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 88.
203 Ibidem; por. też P.-Ch. Müller-Graff, Das Karlsruhe Lissabon-Urteil: Be

dingungen, Grenzen, Orakel und integrative Optionen, s. 353; R. Scholz, op. cit., s. 9.

W odniesieniu do pierwszej uproszczonej procedury rewizji trakta
tów (art. 48 ust. 6 TUE) Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 
stwarza ona przed Radą Europejską „szerokie pole manewru do (usta
nawiania) zmian w prawie pierwotnym”. Odnosi się bowiem aż do stu 
siedemdziesięciu dwóch artykułów określających polityki i działania 
wewnętrzne Unii Europejskiej, w tym do wspólnego rynku oraz Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Merytoryczny zakres tych zmian jest ogra
niczony jedynie zastrzeżeniem, że decyzje Rady Europejskiej nie mogą 
zwiększać kompetencji przyznanych Unii Europejskiej w traktatach. 
W nawiązaniu do swojego orzeczenia w sprawie traktatu z Maastricht 
z 12 października 1993 r., Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
zmiany w prawie pierwotnym mogą być wprawdzie przeprowadzane 
na podstawie uproszczonych procedur, ale tylko za zgodą wszystkich 
państw członkowskich i na mocy ich odpowiednich wymogów konsty
tucyjnych. W ślad za tym Federalny Trybunał Konstytucyjny uzależnił 
wejście w życie zmian traktatowych ustanowionych na mocy tej proce
dury od zgody Bundestagu i Bundesratu, wyrażonej w ustawie ratyfika
cyjnej, przyjętej przez każdą z izb kwalifikowaną większością 2/3 gło
sów (zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie 3 Ustawy Zasadniczej w powiązaniu 
z art. 79 ust. 2 Ustawy Zasadniczej), czyli analogicznie, jak w przypadku 
zmian traktatowych dokonywanych w ramach zwykłej procedury rewi
zji traktatów. W jego opinii te zmiany traktatowe należy bowiem gene
ralnie traktować jako przekazanie Unii Europejskiej praw suwerennych 
w znaczeniu przepisów art. 23 ust. 1 zdanie 2 Ustawy Zasadniczej203.

W przypadku drugiej uproszczonej procedury rewizji traktatów, 
czyli procedury passerelle (art. 48 ust. 7 TUE), a także specyficznej klau
zuli passerelle, umożliwiającej zmianę specjalnej procedury ustawodaw
czej na zwykłą procedurę ustawodawczą przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących aspektów prawa rodzinnego, mających skutki transgra- 
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niczne (art. 81 ust. 3 TFUE), Federalny Trybunał Konstytucyjny stwier
dził, że prawo parlamentów narodowych do odrzucenia decyzji Rady 
Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej nie jest „wystarczającym ekwi
walentem wobec wymogu ratyfikacji”. W związku z tym orzekł on, że 
w obydwu tych przypadkach przedstawiciel niemieckiego rządu w Ra
dzie Europejskiej lub odpowiednio w Radzie Unii Europejskiej powinien 
dysponować upoważnieniem wydanym na mocy ustawy Bundestagu 
i Bundesratu zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie 2 i w danym wypadku zda
nie 3 Ustawy Zasadniczej. Również te zmiany traktatowe oznaczają bo
wiem przekazanie Unii Europejskiej praw suwerennych w znaczeniu 
przepisów art. 23 ust. 1 zdanie 2 Ustawy Zasadniczej204.

204 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 88-91; por. tez P.-Ch. Müller-Graff, Das 
Karlsruhe Lissabon-Urteil: Bedingungen, Grenzen, Orakel und integrative Optionen, s. 353; 
R. S c h o 1 z, op. cit., s. 9-10.

205 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 91-92; por. tez P.-Ch. Müller-Graff, Das 
Karlsruhe Lissabon-Urteil: Bedingungen, Grenzen, Orakel und integrative Optionen, s. 353; 
R. S c h o 1 z, op. cit., s. 10.

W odniesieniu do pozostałych specyficznych klauzul passerelle Fe
deralny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że do ich zastosowania upo
ważnienie ustawowe jest zbędne, ponieważ ograniczają się one do ma
terii wystarczająco określonej w traktacie lizbońskim. W takiej sytuacji 
przedstawiciel niemieckiego rządu w Radzie Europejskiej lub w Radzie 
Unii Europejskiej może zgodzić się na zmianę prawa pierwotnego, jeżeli 
zgodzi się na to Bundestag i - jeżeli odnosi się ona do kompetencji usta
wodawczych krajów federacji - swoją zgodę wyrazi także Bundesrat205.

Inną opinię na temat obu uproszczonych procedur rewizji trakta
tów wydał natomiast Trybunał Konstytucyjny w Polsce. W odniesieniu 
do zmian postanowień traktatowych, dokonywanych w innym trybie 
aniżeli zwykła procedura rewizyjna, stwierdził on, że traktat lizboński 
zachowuje w ich przypadku zasadę jednomyślności jako „gwarancję 
respektowania suwerenności członków Unii, w pewnym zakresie wyra
żającą się w możliwości dokonania przez parlamenty narodowe Państw 
Członkowskich notyfikacji sprzeciwu w oznaczonym czasie”. Trybunał 
Konstytucyjny uznał także te przepisy za wyraz kompromisu między 
„dążeniem do zapewnienia Unii zdolności reagowania na wyzwania 
rozwojowe wymagające modyfikacji prawa pierwotnego a zachowa
niem konstytucyjnej tożsamości Państw Członkowskich”. Przepisy te 
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winny również „zapewnić równowagę między zachowaniem podmio
towości Państw Członkowskich i podmiotowością Unii”. Gwarancją tej 
równowagi w Konstytucji RP „są swoiste «kotwice normatywne», słu
żące ochronie suwerenności, w postaci art. 8 ust. 1 oraz art. 90 i art. 91 
ustawy zasadniczej”. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego „kot
wice” te nie zostają naruszone przez przedmiotowe przepisy traktatu 
lizbońskiego206.

2« Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu 
z Lizbony, s. 20-21.

207 Ibidem, s. 42.
208 Ibidem.
2M Ustawa z 8 października 2010 r. w dniu wydania orzeczenia przez Trybunał 

Konstytucyjny wprawdzie jeszcze nie obowiązywała, ale mimo to Trybunał uznał, że 
stworzony przez nią nowy stan prawny należy w wyroku uwzględnić, zwłaszcza że miała 
ona wejść w życie kilka tygodni po jego wydaniu i korzystać z domniemania zgodności 
z Konstytucją RP - por. ibidem, s. 32.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził nadto, że każdej „zmianie pro
cedury stanowienia prawa w ramach Unii Europejskiej”, przewidzianej 
w art. 48 ust. 6-7 TUE, „towarzyszą gwarancje pozwalające państwom 
członkowskim na skuteczną obronę interesów narodowych”207. Decyzje 
Rady Europejskiej w obu przedmiotowych procedurach są podejmowa
ne jednomyślnie przez szefów państw lub rządów krajów członkowskich 
oraz przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji 
Europejskiej. Wejście w życie decyzji Rady Europejskiej, podjętej zgod
nie z art. 48 ust. 6 TUE, wymaga jej ratyfikacji przez wszystkie państwa 
członkowskie, zaś podjęcie decyzji przez Radę Europejską, na mocy 
art. 48 ust. 7 TUE, jest „uzależnione od braku sprzeciwu któregokolwiek 
z parlamentów narodowych w terminie sześciu miesięcy”208. Trybunał 
Konstytucyjny zauważył również, że nowa ustawa o współpracy Rady 
Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członko
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 8 października 
2010 r. w istotny sposób wzmacnia rolę obu izb polskiego parlamentu, 
przyznając im nie tylko, jak dotychczas, kompetencje opiniodawcze, ale 
w pewnym zakresie także uprawnienia stanowiące209. Uchwalenie nowej 
ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem jest następ
stwem znaczącego wzmocnienia roli parlamentów narodowych i demo
kracji przedstawicielskiej na mocy traktatu lizbońskiego. Decyzje Rady 
Europejskiej, o których mowa w art. 48 ust. 6 TUE, wchodzą w życie 



234 Rozdział III. Zmiany horyzontalne

po zatwierdzeniu ich przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie 
z ich wymogami konstytucyjnymi. W opinii Trybunału Konstytucyjne
go ustawa z 8 października 2010 r. w wystarczającym stopniu wychodzi 
temu naprzeciw, nowelizując ustawę o umowach międzynarodowych 
z 14 kwietnia 2000 r. w zakresie dotyczącym wymogu ratyfikacji aktów 
prawnych Unii Europejskiej, przyjmowanych m.in. w ramach uprosz
czonej procedury rewizji traktatów na mocy art. 48 ust. 6 TUE (art. 23 
pkt 1 ustawy)210. Z drugiej strony, ustawa z 8 października 2010 r. regu
luje także kwestię wyrażania zgody na projekty aktów prawnych Unii 
Europejskiej przyjmowanych w ramach procedury passerelle, określo
nej w art. 48 ust. 7 TUE. Nadaje ona bowiem polskiemu parlamentowi 
uprawnienia stanowiące w tej sprawie. Ustawa ta stwierdza, że decyzję 
o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu aktu prawnego 
Unii Europejskiej, przyjętego na podstawie art. 48 ust. 7 TUE, podej
muje prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, za zgodą wyrażoną 
w ustawie (art. 14 ust. 1 ustawy)211.

210 Dotyczy to także zmian traktatowych dokonywanych w ramach specyficz
nych klauzul passerelle, które posiadają zastrzeżenie ratyfikacji i zostały skodyfikowane 
w art. 25 akapit 2 TFUE (rozszerzenie praw obywateli Unii), art. 218 ust. 8 akapit 2 
TFUE (przystąpienie Unii do EKPCz), art. 223 ust. 1 akapit 2 TFUE (wspólne zasady 
lub jednolita procedura wyborcza do Parlamentu Europejskiego), art. 262 TFUE (kom
petencje Trybunału Sprawiedliwości w zakresie rozstrzygania sporów w sprawie tytułów 
prawnych w dziedzinie własności intelektualnej) oraz art. 311 akapit 3 TFUE (zasoby 
własne) - por. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sej
mem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej, Dz.U., 2010, nr 213, poz. 1395. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego 
w tej sprawie por. Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucją 
RP traktatu z Lizbony, s. 40-44.

211 Przepis ten dotyczy także projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, przyj
mowanych w ramach specyficznych klauzul passerelle: art. 31 ust. 3 TUE (rozszerzenie 
zakresu głosowania większością kwalifikowaną we wspólnej polityce zagranicznej i bez
pieczeństwa), art. 42 ust. 2 akapit 1 TUE (ustanowienie wspólnej obrony), art. 312 ust. 2 
akapit 2 TFUE (wieloletnie ramy finansowe), a także decyzji przyjmowanych przez 
Radę Unii Europejskiej na mocy art. 238 ust. 2 TFUE (tzw. superkwalifikowana więk
szość głosów) lub Radę Europejską na podstawie protokołu nr 9 (mechanizm z Joanni- 
ny) - por. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem 
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej, Dz.U., 2010, nr 213, poz. 1395. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego 
w tej sprawie por. Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucją 
RP traktatu z Lizbony, s. 40-44.
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9. KLAUZULA ELASTYCZNOŚCI

Traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TWE, modyfikuje klauzu
lę elastyczności, dopuszczającą możliwość podejmowania decyzji przez 
Radę bez wyraźnej podstawy prawnej w sytuacji, gdy jest to niezbędne 
dla realizacji określonych celów Unii Europejskiej. Klauzula elastyczno
ści nie zezwala jednak na zmianę traktatów, lecz jedynie na doprecyzo
wanie kompetencji Unii w oparciu o istniejące już przepisy traktatowe212. 
Wyłączone są z niej również explicite środki prowadzące do harmoniza
cji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, jeżeli 
traktaty wykluczają taką harmonizację. Podejmując decyzję w oparciu 
o klauzulę elastyczności, Rada Unii Europejskiej stanowi jednomyślnie 
na wniosek Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Eu
ropejskiego (dotąd był on w tej sprawie jedynie konsultowany). Traktat 
rozszerza wprawdzie zakres stosowania klauzuli elastyczności, z drugiej 
zaś strony wprowadza do niej cztery proceduralne ograniczenia. Pod
czas gdy dotąd odnosiła się ona wyłącznie do rynku wewnętrznego, to 
po wejściu w życie traktatu lizbońskiego zakres jej zastosowania doty
czy „polityk określonych w Traktatach”, z wyjątkiem wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 352 ust. 1-4 TFUE). Deklaracja nr 41, 
załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r„ do- 
określa ten przepis, stanowiąc, że klauzula elastyczności rozciąga się na 
rynek wewnętrzny, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli
wości oraz działania zewnętrzne Unii Europejskiej, z wyjątkiem wspól
nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (deklaracja nr 41).

212 A. M a u r e r, Neue Entscheidungsverfahren. Die neuen Verfahren zur Änderung 
und Anpassung der Verträge, [w:] Der Vertrag von Lissabon, s. 34-35.

Wyłączenie tej ostatniej polityki z zakresu obowiązywania klau
zuli elastyczności - czego nie przewidywał traktat konstytucyjny - jest 
pierwszym ograniczeniem proceduralnym. Wyłączenia tego domagała 
się przede wszystkim Wielka Brytania, wspierana przez kilka innych 
państw członkowskich. Drugie ograniczenie sprowadza się do tego, 
że - jak wspomniano wyżej - wobec klauzuli elastyczności nie można 
stosować przepisów procedury passerelle. Trzecie ograniczenie, które 
wywodzi się wprost z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, polega 
na tym, że klauzula elastyczności „nie może służyć jako podstawa roz
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szerzenia zakresu kompetencji Unii poza ogólne ramy wynikające z ca
łości postanowień Traktatów” oraz być wykorzystywana jako podstawa 
przyjęcia przepisów, które skutkowałyby rewizją traktatów z pominię
ciem przewidzianej w nich w tym celu procedury (deklaracja nr 42). 
I wreszcie czwarte ograniczenie proceduralne wyraża się w tym, że par
lamenty narodowe uzyskują w tej dziedzinie po raz pierwszy upraw
nienie do kontrolowania, wspomnianych wyżej, wniosków Komisji Eu
ropejskiej pod kątem ich zgodności z zasadą pomocniczości (art. 352 
TFUE ust. 1-4)213.

213 Traktat z Lizbony, s. 196; Deklaracja odnosząca się do artykułu 352 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 350-351.

W odniesieniu do klauzuli elastyczności Federalny Trybunał Kon
stytucyjny RFN w orzeczeniu z 30 czerwca 2009 r. zajął podobne sta
nowisko, jak w sprawie obu uproszczonych procedur rewizji traktatów 
i specyficznych klauzul passerelle. Stwierdził on bowiem, że instytucje 
Unii Europejskiej nie mogą samodzielnie zmieniać podstaw traktato
wych Unii Europejskiej oraz zasad podziału kompetencji pomiędzy 
Unią a państwami członkowskimi. Modyfikacje ustanawiane na pod
stawie klauzuli elastyczności (art. 352 TFUE) dokonywane są właśnie 
przez instytucje Unii Europejskiej i zasadniczo nie podlegają ratyfikacji 
przez wszystkie państwa członkowskie. Ponadto rozszerzenie material
nego zakresu zastosowania klauzuli elastyczności na mocy traktatu liz
bońskiego może służyć do wprowadzania zmian w „niemal wszystkich 
obszarach prawa pierwotnego” i to mimo ograniczeń proceduralnych, 
ustanowionych przez traktat lizboński. W końcu klauzula elastyczności 
w istotny sposób „rozluźnia” także zasadę kompetencji powierzonych, 
ponieważ umożliwia ona działalność Unii Europejskiej w danej dziedzi
nie nawet wtedy, gdy Unia nie ma w niej kompetencji, ale działalność 
ta jest niezbędna do osiągnięcia celów traktatowych. W efekcie klau
zula elastyczności w swej zmodyfikowanej na mocy traktatu lizbońskie
go postaci „wzbudza uzasadnione wątpliwości konstytucyjne z punktu 
widzenia zakazu przekazywania Unii Europejskiej blankietowych upo
ważnień lub przekazywania kompetencji-kompetencji”, w którym to 
procesie nie uczestniczą w wystarczający sposób organy władzy usta
wodawczej państw członkowskich. Dlatego również w tym przypadku 
Federalny Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za rozszerzeniem 
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uprawnień Bundestagu i Bundesratu, orzekając, że przedstawiciel nie
mieckiego rządu w Radzie Unii Europejskiej powinien dysponować 
upoważnieniem wydanym na mocy ustawy Bundestagu i Bundesratu 
zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie 2 i 3 Ustawy Zasadniczej214.

214 BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 92-94; por. też P.-Ch. Müller-Graff, Das 
Karlsruhe Lissabon-Urteil: Bedingungen, Grenzen, Orakel und integrative Optionen, s. 354; 
R. S c h o 1 z, op. cit., s. 10.

215 Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucję RP traktatu 
z Lizbony, s. 45.

216 Ibidem.

Podobnie jak w przypadku uproszczonej procedury rewizji trakta
tów (art. 48 ust. 6 TUE), tak i w sprawie klauzuli elastyczności (art. 352 
TFUE) Trybunał Konstytucyjny w Polsce zajął odmienne stanowisko 
aniżeli Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec. Powołując się na 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, wskazał on, że art. 352 TFUE

jest subsydiarny w stosunku do innych przepisów traktatowych ustana
wiających kompetencje Unii. Jego wykorzystanie jako podstawy praw
nej środka (aktu prawnego) jest uzasadnione tylko wtedy, gdy żaden 
inny przepis traktatu nie daje instytucjom Unii kompetencji koniecznej 
do przyjęcia odnośnego środka,

gdyby okazało się to niezbędne dla realizacji jednego z celów traktatu215. 
Odwołując się z kolei do wspomnianej wyżej deklaracji nr 41, załączo
nej do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r., Trybunał 
Konstytucyjny oświadczył, że art. 352 TFUE,

będący częścią porządku instytucjonalnego opartego na zasadzie kom
petencji powierzonych (przyznanych), nie może stanowić podstawy 
rozszerzenia zakresu kompetencji Unii poza ogólne ramy wynikające 
z całości postanowień traktatów, w szczególności określających zada
nia i działania Unii. Przepis ten nie może służyć za podstawę wydania 
przepisów, których skutkiem miałaby być zmiana traktatów z pomi
nięciem przewidzianej w tym celu procedury216.

W ślad za tym Trybunał Konstytucyjny wskazał, że szczegółowe 
gwarancje udziału obu izb polskiego parlamentu w procedurze stano
wienia aktów prawnych na podstawie klauzuli elastyczności zawarte są 
w ustawie z 8 października 2010 r. Polegają one na tym, że Rada Mini
strów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
projekty aktów Unii Europejskiej przyjmowanych na podstawie art. 352 
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TFUE, a także projekty stanowisk rządu na ten temat, biorąc pod uwa
gę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później jednak 
niż w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania tych projektów. 
Przed rozpatrzeniem w Radzie Unii Europejskiej projektu aktu praw
nego przyjmowanego zgodnie z art. 352 TFUE, Rada Ministrów zasięga 
opinii organów właściwych na podstawie regulaminu Sejmu i Senatu, 
czyli Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu i Komisji Spraw Unii 
Europejskiej Senatu, przedstawiając na piśmie informację o stanowisku, 
jakie rząd ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie 
Unii Europejskiej. Do informacji Rada Ministrów dołącza uzasadnienie 
swojego stanowiska oraz ocenę przewidywanych skutków aktu praw
nego Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków spo
łecznych, gospodarczych i finansowych dla Polski.

Obie komisje mogą wyrazić swoje opinie w terminie czterdziestu 
dziewięciu dni od dnia przekazania projektu tego aktu, odpowiednio, 
Sejmowi lub Senatowi. Spośród nich jednak - podobnie jak dotychczas - 
tylko opinia Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu winna „stano
wić podstawę stanowiska” rządu, choć także i ona nie jest dla rządu wią- 
żąca217. Jeżeli natomiast rząd nie uwzględni opinii organu właściwego 
Sejmu, członek Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić 
temuż organowi przyczyny zaistniałej rozbieżności (art. 7 ust. 2,4 usta
wy, art. 11 ust. 1-3 ustawy, art. 13 ust. 1-2 ustawy)218.

217 Szerzej na temat uprawnień Sejmu i Senatu oraz ich organów właściwych 
pod reżimem ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 11 marca 
2004 r. - por. J.J. Wę c, Współpraca rządu z Sejmem i Senatem w kształtowaniu polityki 
europejskiej Polski (problemy i wyzwania wynikające z reformy ustrojowej Unii Europej
skiej w latach 2004-2007), [w:] Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europej
skiej, pod red. J. F i s z e r a, Warszawa 2011, s. 48-90; idem, Nowa pozycja Sejmu i Se
natu w polityce europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 123-141; idem, Udział Parlamentu RP w tworzeniu 
krajowej polityki europejskiej, [w:] Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska 
w UE- skuteczniejsza polityka europejska, Kraków 2007, s. 28-45.

218 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem 
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Euro
pejskiej, Dz.U., 2010, nr 213, poz. 1395.

Z drugiej strony, Trybunał Konstytucyjny wyraził przekonanie, 
że - jego zdaniem - „wymóg jednomyślności Rady i uzależnienie jej 
działania od wniosku Komisji oraz konieczność uzyskania zgody Par
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lamentu Europejskiego stanowią gwarancję ochrony podmiotowości 
Państw Członkowskich”. Gwarancję tę umacnia także fakt, że art. 352 
TFUE „nie może być rozumiany jako podstawa do przyznania Unii ja
kichkolwiek nieprzyznanych kompetencji”, a to oznacza, że nie może on 
„kreować żadnych nieprzyznanych kompetencji”21’.

219 Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu 
z Lizbony, s. 46.

10. UELASTYCZNIENIE WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY

Traktat lizboński potwierdza i rozbudowuje zasady wzmocnionej współ
pracy zawarte już w traktatach amsterdamskim i nicejskim. Podobnie 
jak traktat konstytucyjny, porządkuje i upraszcza on dotychczasowe 
przesłanki (kryteria) nawiązania wzmocnionej współpracy, ograniczając 
ich liczbę do dziesięciu. Po pierwsze, ma ona obejmować wszystkie poli
tyki, z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla kompetencji wyłącznych 
Unii. Po drugie, ma sprzyjać realizacji celów Unii, ochronie jej interesów 
oraz wzmocnieniu procesu integracji. Po trzecie, winna być otwarta dla 
wszystkich państw członkowskich „w dowolnym czasie”, ale po speł
nieniu wymogów uczestnictwa, określonych w decyzji upoważniającej, 
a także pod warunkiem przestrzegania aktów już przyjętych w ramach 
tej współpracy. Ponadto Komisja Europejska i państwa w niej uczest
niczące zostają zobowiązane do pozyskiwania dla wzmocnionej współ
pracy możliwie największej liczby państw członkowskich. Po czwarte, 
zawiązywanie koalicji przez państwa członkowskie Unii w celu podjęcia 
wzmocnionej współpracy powinno następować w ostateczności, tzn. po 
ustaleniu przez Radę Unii Europejskiej, że „cele takiej współpracy nie 
mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość”. 
Po piąte, warunkiem nawiązania wzmocnionej współpracy winna być 
zgoda co najmniej dziewięciu państw członkowskich. Po szóste, wzmoc
niona współpraca ma być podejmowana w poszanowaniu traktatów 
i prawa Unii. Po siódme, akty prawne przyjmowane w ramach wzmoc
nionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące w niej państwa człon
kowskie i nie mogą stanowić dorobku Unii, który musi zostać przyjęty 
przez państwa kandydujące. Po ósme, wzmocniona współpraca nie po- 219 
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winna naruszać zasad rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii. Po dziewiąte, nie powinna ona stano
wić przeszkody ani prowadzić do dyskryminacji w dziedzinie wymia
ny handlowej czy też do zakłócenia konkurencji pomiędzy państwami 
członkowskimi. Po dziesiąte, współpraca ta nie może naruszać kompe
tencji, praw i obowiązków państw członkowskich, które w niej uczest
niczą, ale jednocześnie państwa te nie mogą utrudniać wprowadzania 
jej w życie przez uczestniczące państwa członkowskie (art. 20 ust. 1-4 
TUE, art. 326 do 327 TFUE oraz art. 328 ust. 1 TFUE)220. Jedyną zmianą 
wprowadzoną przez traktat lizboński do katalogu kryteriów nawiązy
wania wzmocnionej współpracy, przewidywanych w traktacie konstytu
cyjnym, jest - zaproponowane przez Belgię - dalsze obniżenie z 1/3 do 
dziewięciu progu liczby państw niezbędnych do jej nawiązywania.

220 Traktat z Lizbony, s. 27-28, 189.
221 Ibidem, s. 190.

Istotnych zmian dokonuje natomiast traktat lizboński w procedurze 
nawiązywania wzmocnionej współpracy. Państwa członkowskie, które 
chcą ustanowić między sobą taką współpracę w jednej z dziedzin okreś
lonych w traktatach, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bez
pieczeństwa, powinny wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem 
określającym zakres zastosowania i cele przewidywanej współpracy. Na
stępnie Komisja może przedłożyć Radzie Unii Europejskiej odpowiedni 
wniosek w tej sprawie. Jeżeli jednak Komisja tego nie uczyni, to zawia
damia o tym zainteresowane państwa członkowskie, podając uzasadnie
nie. Oznacza to, że ustanowienie wzmocnionej współpracy w obszarach 
należących dotąd do I i III filaru jest uzależnione od stanowiska Komisji 
Europejskiej. O ile jednak w przypadku dotychczasowego I filaru po
stanowienie to potwierdza obowiązujące już wcześniej regulacje, o tyle 
w wypadku byłego III filaru oznacza, że państwa członkowskie utraci
ły prawo do bezpośredniego występowania z wnioskiem do Rady Unii 
Europejskiej. Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy ma 
być udzielane przez Radę Unii Europejskiej, stanowiącą większością 
kwalifikowaną, na wniosek Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego (art. 329 ust. 1 TFUE)221.

We wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa utrzymana zo
staje natomiast inicjująca rola Rady Unii Europejskiej i jedynie opinio
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dawcza funkcja Komisji Europejskiej. Wniosek państw członkowskich 
ma być nadal kierowany do Rady Unii Europejskiej, Komisja Europej
ska sporządza opinię, dotyczącą spójności wzmocnionej współpracy 
z innymi politykami Unii, zaś wysoki przedstawiciel Unii przygotowuje 
opinię o spójności takiej współpracy ze wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa. Wniosek przekazywany jest również do wiadomości 
Parlamentu Europejskiego. Traktat ustanawia pięć zmian we wzmocnio
nej współpracy realizowanej we wspólnej polityce zagranicznej i bezpie
czeństwa. Pierwsza zmiana polega na tym, że wysoki przedstawiciel Unii 
wydaje opinię o spójności zamierzonej współpracy ze wspólną polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Istotą drugiej zmiany jest to, że upo
ważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy ma być udzielane na 
mocy decyzji Rady Unii Europejskiej, stanowiącej jednomyślnie, a nie - 
jak przewidywał traktat nicejski - większością kwalifikowaną. Trzecia 
zmiana sprowadza się do tego, że traktat anuluje we wspólnej polityce za
granicznej i bezpieczeństwa prawo weta danego państwa członkowskiego, 
powołującego się na ważne względy polityki krajowej. Czwarta zmiana, 
podobnie jak w politykach należących dotychczas do I i III filaru, pole
ga na tym, że odtąd warunkiem nawiązania wzmocnionej współpracy 
winna być zgoda co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Ponadto traktat stwarza po raz pierwszy - i jest to piąta 
zmiana - możliwość nawiązywania wzmocnionej współpracy w całym 
obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspól
nej polityki bezpieczeństwa i obrony, podczas gdy dotąd mogła być ona 
stosowana jedynie we wspólnych działaniach i wspólnych stanowiskach 
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zaś kwestie 
polityczno-obronne były w ogóle wyłączone spod jej działania (art. 329 
ust. 2 TFUE oraz art. 331 ust. 2 TFUE)222. Pewnym ograniczeniom pod
lega jednak jej zastosowanie we współpracy strukturalnej.

222 Ibidem, s. 190-191.

Traktat lizboński ustanawia także po raz pierwszy we wzmocnionej 
współpracy specyficzną klauzulę passerelle. Na jej podstawie Rada Unii 
Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, może podjąć decyzję w sprawie 
zmiany głosowania jednomyślnego na głosowanie większością kwa
lifikowaną. Może ona także, stanowiąc jednomyślnie i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, postanowić o zmianie specjalnej procedu
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ry ustawodawczej na zwykłą procedurę ustawodawczą. Żadna z wymie
nionych zmian nie może jednak dotyczyć decyzji mających wpływ na 
kwestie wojskowe i obronne (art. 333 ust. 1-3 TFUE). Deklaracja nr 40 
doprecyzowuje te przepisy, stanowiąc, że państwa członkowskie mogą 
w momencie składania wniosku o ustanowienie wzmocnionej współ
pracy poinformować, czy zamierzają już na tym etapie wykorzystać spe
cyficzną klauzulę passerelle223.

223 Ibidem; Deklaracja odnosząca się do artykułu 329 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 350.



Rozdział IV

ZMIANY SEKTOROWE

1. REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
I BEZPIECZEŃSTWA UNII

1.1. WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA
I BEZPIECZEŃSTWA

Traktat lizboński w istotny sposób rozszerza kompetencje Unii Euro
pejskiej we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz we 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Najistotniejszą zmianą jest 
likwidacja struktury filarowej Unii Europejskiej, co skutkuje m.in. tym, 
że obszar ten zostaje włączony do działań zewnętrznych Unii1. Nie ozna
cza to jednak, że wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa zostaje 
objęta jednolitym reżimem wspólnotowym. Zachowuje ona raczej nadal 
swoją międzyrządową specyfikę. Podczas gdy w Tytule V TUE znajdują 
się postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postano
wienia szczegółowe dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa, to w Części piątej TFUE umieszczono postanowienia szcze

1 Na temat stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej por. Ł. Bartkowiak, 
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008; The Foreign Policy of the European 
Union. Assessing Europe's Role in the World, F. B i n d i (ed.), Washington 2010. Na te
mat reformy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa od traktatu nicejskiego 
do traktatu lizbońskiego por. E. Regelsberger, Von Nizza nach Lissabon - das neue 
konstitutionelle Angebot für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, „Inte
gration” 2008, H. 3, s. 266-280.
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gółowe odnoszące się do innych, niż wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa, działań zewnętrznych Unii, czyli do wspólnej polityki 
handlowej, współpracy z państwami trzecimi i pomocy humanitarnej 
(rozwój, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami 
trzecimi, pomoc humanitarna), stosowania sankcji przez Unię, zawiera
nia przez nią umów międzynarodowych, stosunków dyplomatycznych 
Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi, a tak
że reguł stosowania klauzuli solidarności. Wyjątkiem jest jedynie to, że 
postanowienia szczegółowe dotyczące kategorii podziału kompetencji 
pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi w dziedzinie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa znajdują się w TFUE. 
Ponadto traktat lizboński nadaje po raz pierwszy status traktatowy 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, stanowiąc także wyraźnie, 
że jest ona integralną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa. Przepisy szczegółowe dotyczące wspólnej polityki zagranicz
nej i bezpieczeństwa znajdują się w rozdziale 2 Tytułu V TUE, ale roz
dział ten zostaje podzielony na dwie sekcje. Sekcja I zawiera wspólne 
postanowienia dla wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, zaś w sekcji II znajdują się 
postanowienia dotyczące wyłącznie wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony.

W miejsce urzędu wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej poli
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz komisarza ds. stosunków ze
wnętrznych powołany zostaje nowy urząd wysokiego przedstawiciela 
Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, posiadający o wiele 
mocniejszą pozycję w systemie instytucjonalnym, decyzyjnym i legisla
cyjnym Unii Europejskiej aniżeli jego poprzednicy (por. rozdział III, 
podrozdział 6.4). Ustanowiona zostaje także Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych. Zmianie ulegają również zasady występowania z inicja
tywą ustawodawczą w tej dziedzinie. Ponadto traktat modyfikuje katalog 
instrumentów prawnych i zakres zastosowania procedury podejmowa
nia decyzji większością kwalifikowaną. Z drugiej strony, utrzymana zo
staje natomiast dotychczasowa specyfika wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa, która jako jedyna polityka unijna nie ma charakteru 
wspólnotowego2.

2 Na temat reformy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Euro
pejskiej por. także K. M i s z c z a k, Reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń
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Jak wspomniano wyżej, urzędowi wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa podlegają Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych, Europejska Agencja Obrony oraz misje peters- 
berskie. Europejska Służba Działań Zewnętrznych stanowi namiastkę 
przyszłej europejskiej służby dyplomatycznej. Ma ona współpracować ze 
służbami dyplomatycznymi państw członkowskich. Składa się z urzęd
ników odpowiednich departamentów Sekretariatu Generalnego Rady 
Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, a także z personelu oddelego
wanego przez służby dyplomatyczne państw członkowskich. Organiza
cję i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
określa decyzja Rady Unii Europejskiej, która stanowi na wniosek wyso
kiego przedstawiciela Unii, po konsultacji z Parlamentem Europejskim 
i po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej (art. 27 ust. 3 TUE). Dekla
racja nr 15, załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
2007 r., przewiduje, że niezwłocznie po podpisaniu traktatu lizbońskie
go wysoki przedstawiciel Unii, Komisja Europejska oraz państwa człon
kowskie rozpoczną prace przygotowawcze mające na celu powołanie do 
życia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych3. Strukturę organów 
podległych wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. wspólnej polityki za
granicznej i bezpieczeństwa przedstawia wykres XXIV.

stwa, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, s. 236-253; 
E. R e g e 1 s b e r g e r, op. cit., s. 275-280.

3 Traktat z Lizbony, s. 32; Deklaracja odnosząca się do artykułu 27 Traktatu o Unii 
Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 343.

Instytucją podejmującą strategiczne decyzje we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa pozostaje nadal Rada Europejska, zaś in
stytucją realizującą te decyzje jest Rada Unii Europejskiej. Zasadniczo 
wszystkie decyzje podejmowane są przez Radę Europejską oraz Radę 
Unii Europejskiej jednomyślnie, chyba że traktaty stanowią inaczej. 
Wstrzymanie się od głosu nie wstrzymuje podjęcia decyzji. Z drugiej 
strony jednak, przy jednomyślnym podejmowaniu decyzji przez Radę 
Unii Europejskiej obowiązuje nadal, wprowadzone na mocy traktatu 
amsterdamskiego, konstruktywne wstrzymanie się od działania (głosu). 
Polega ono na tym, że dane państwo członkowskie wstrzymuje się od 
głosu, składając w tej sprawie formalne oświadczenie, a mimo to podjęta 
decyzja jest rozumiana jako jednomyślna. W takim przypadku państwo 
to nie jest zobowiązane do wykonania decyzji Rady, ale akceptuje, że 
decyzja ta wiąże Unię. W duchu wzajemnej solidarności powstrzymuje



* Misje petersberskie zmodyfikowane na mocy traktatu lizbońskiego. Wszystkie rodzaje misji mogą 
przyczyniać się do walki z terroryzmem oraz wspierania państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu 
na ich terytoriach.

Źródło: Opracowanie własne.
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się ono także od wszelkich działań stojących w sprzeczności lub utrud
niających realizację tej decyzji. Jeżeli jednak członkowie Rady, którzy 
wstrzymali się od głosu i złożyli w związku z tym stosowne oświadcze
nie, stanowią co najmniej 1/3 ogólnej liczby państw członkowskich, re
prezentujących co najmniej 1/3 ludności Unii, decyzja, dla której traktat 
lizboński przewiduje głosowanie jednomyślne, nie może dojść do skut
ku. Nowym elementem w tej procedurze jest zatem powiązanie progu 
liczby państw z progiem liczby ludności Unii (art. 31 ust. 1 TUE)4.

‘ Traktat z Lizbony, s. 33.
5 Ibidem.
6 Por. C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej’’ Unii - podmiotowość praw- 

nomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, 
s. 148-150; J. B ar c z, Unia Europejska na rozstajach, s. 215.

7 Traktat z Lizbony, s. 31, 33.

Prezentowany traktat wprowadza zmiany w prawie do inicjatywy 
ustawodawczej we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Prawo do takiej inicjatywy wobec Rady Unii Europejskiej posiadają od
tąd rządy poszczególnych państw członkowskich, wysoki przedstawi
ciel Unii lub wysoki przedstawiciel Unii wspólnie z Komisją Europejską 
(art. 30 ust. 1 TUE), podczas gdy dotychczas miały je rządy poszczegól
nych państw członkowskich lub Komisja Europejska5.

Traktat lizboński modyfikuje katalog instrumentów prawnych we 
wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W efekcie tych zmian 
w obszarze tym obowiązują odtąd następujące podstawowe instrumen
ty prawne: ogólne wytyczne, decyzje określające działania, które powin
ny być prowadzone przez Unię, decyzje określające stanowiska, które 
powinny być podjęte przez Unię, decyzje określające zasady wykonania 
obu wspomnianych decyzji, a także akty nieformalne, będące rezulta
tem umacniania systematycznej współpracy między państwami człon
kowskimi w tej dziedzinie (art. 25 TUE). Status prawny decyzji przyj
mowanych we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa różni się 
wszakże od decyzji uchwalanych w innych politykach unijnych. Decyzje 
te są aktami nieustawodawczymi typu „bezprzymiotnikowego”6. Z ob
szaru tego wyraźnie wyłączone są natomiast akty ustawodawcze (art. 24 
ust. 1 TUE oraz art. 31 ust. 1 TUE)7.

Ogólne wytyczne, stanowiące w gruncie rzeczy odpowiednik do
tychczasowych zasad i ogólnych wytycznych, są przyjmowane przez 
Radę Europejską i stanowią podstawę opracowywania przez Radę Unii 
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Europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Obej
mują one również - podobnie jak dotychczas - sprawy „mające wpływ 
na kwestie polityczno-obronne” (art. 26 ust. 1 TUE). Decyzje określa
jące działania, odpowiadające dotychczasowym wspólnym działaniom, 
przyjmuje Rada Unii Europejskiej, jeżeli „sytuacja międzynarodowa 
wymaga działań operacyjnych” ze strony Unii (art. 28 ust. 1 TUE). De
cyzje określające stanowiska, będące odpowiednikami dotychczasowych 
wspólnych stanowisk, przyjmowane są przez Radę Unii Europejskiej 
w celu sprecyzowania nastawienia Unii wobec „danego problemu o cha
rakterze geograficznym lub przedmiotowym” (art. 29 TUE). Również 
decyzje wykonawcze, określające zasady wykonania tych dwóch ostat
nich rodzajów decyzji, są przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej8 *.

1 Ibidem, s. 31-33.
’ C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawno- 

międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 148.
10 Traktat z Lizbony, s. 29-31. Niektórzy autorzy wymieniają również „wspólne 

podejścia” jako instrument prawny we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeń

Traktat lizboński ustanawia także nowe instrumenty, o nie w pełni 
sprecyzowanym charakterze prawnym. Takim nowym instrumentem 
prawnym są decyzje określające strategiczne interesy i cele Unii Euro
pejskiej. Są one jednak przyjmowane przez Radę Europejską nie tylko 
we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także w innych 
działaniach zewnętrznych Unii. Mają zatem znacznie szerszy zasięg ani
żeli dotychczasowe wspólne strategie, choć w sensie definicyjnym są 
w gruncie rzeczy ich odpowiednikami’. Decyzje te dotyczą stosunków 
Unii z danym państwem bądź regionem lub danego tematu. Określają 
one czas ich obowiązywania oraz środki, które mają zostać udostęp
nione przez Unię i państwa członkowskie (art. 22 ust. 1 TUE). Rada 
Europejska może również w trybie nadzwyczajnym ustalać „strategicz
ne kierunki” polityki Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego aktualna 
sytuacja międzynarodowa (art. 26 ust. 1 TUE). Dlatego wśród decyzji 
wykonawczych znajduje się nowy instrument prawny o charakterze 
wykonawczym, a mianowicie decyzje w sprawie implementacji działań 
i stanowisk, które są przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej, gdy 
niezbędne jest określenie i wykonanie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa na podstawie ogólnych wytycznych i „strategicznych 
kierunków” ustalonych przez Radę Europejską (art. 26 ust. 2 TUE)10.
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Zastąpienie dotychczasowych instrumentów prawnych nowymi in
strumentami we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej rodzi pytanie o zachowanie ciągłości ich skutków praw
nych. W związku z tym art. 9 protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych stanowi, że skutki prawne instrumentów prawnych przy
jętych we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa przed 1 grud
nia 2009 r. zostają utrzymane aż do czasu ich uchylenia, unieważnienia 
lub zmiany na mocy obowiązujących traktatów11.

stwa - por. C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość praw- 
nomifdzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, 
s. 149-150. Wspólne podejścia przyjmowane są przez Radę Europejską lub Radę w celu 
zobowiązania wysokiego przedstawiciela Unii i ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich do koordynacji ich działalności w Radzie (art. 32 TUE) - por. Traktat 
z Lizbony, s. 34.

11 Protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 325.
12 Dotychczas Rada zawierała umowy międzynarodowe większością kwalifikowa

ną jedynie w przypadku, gdy umowa miała na celu wprowadzenie w życie wspólnego 
działania lub wspólnego stanowiska (art. 24 ust. 3 TUE w wersji traktatu nicejskiego).

Traktat lizboński nieznacznie rozszerza liczbę przypadków, w któ
rych Rada Unii Europejskiej może przyjmować swoje decyzje kwalifi
kowaną większością głosów. Są to nadal przypadki wyjątkowe i doty
czą: po pierwsze, decyzji określających działanie lub stanowisko Unii na 
podstawie decyzji Rady Europejskiej odnoszącej się do strategicznych 
interesów i celów Unii (art. 31 ust. 2 TUE); po drugie, decyzji określa
jących działanie lub stanowisko Unii, zgodnie z propozycją wysokie
go przedstawiciela Unii, przedłożoną w wyniku specjalnego wniosku, 
który Rada Europejska skierowała do niego z jej własnej inicjatywy lub 
z inicjatywy tegoż wysokiego przedstawiciela Unii (art. 31 ust. 2 TUE); 
po trzecie, decyzji wykonujących decyzje, określające działanie lub sta
nowisko Unii (art. 31 ust. 2 TUE); po czwarte, decyzji w sprawie mia
nowania specjalnego przedstawiciela (pełnomocnika), podlegającego 
wysokiemu przedstawicielowi Unii (art. 31 ust. 2 TUE); po piąte, decy
zji w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej z państwami trzecimi 
lub organizacjami międzynarodowymi, jeżeli umowa ma na celu wpro
wadzenie w życie instrumentu prawnego, przyjmowanego większością 
kwalifikowaną (art. 218 ust. 8 TFUE)12; po szóste, decyzji w sprawie 
utworzenia, finansowania i zarządzania tzw. funduszem początkowym, 
przeznaczonym na działania przygotowawcze do misji petersberskich, 
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który jest niezależny od budżetu ogólnego Unii i pochodzi ze składek 
państw członkowskich (art. 41 ust. 3 TUE); po siódme, decyzji w spra
wie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 46 ust. 2 TUE); po ósme, decyzji 
w sprawie przyjęcia na późniejszym etapie, zawieszenia udziału lub wy
cofania się danego państwa członkowskiego ze stałej współpracy struk
turalnej (art. 46 ust. 3-5 TUE); po dziewiąte, decyzji określającej statut, 
siedzibę i zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony (art. 45 
ust. 2 TUE)13.

13 Traktat z Lizbony, s. 33-34, 37-38, 40-41, 145-146.
14 Ibidem, s. 33-34.

Podobnie jak dotychczas, głosowanie większością kwalifikowaną 
podlega nadal pewnym ograniczeniom materialnym. Nie dochodzi ono 
do skutku, jeżeli członek Rady Unii Europejskiej oświadczy, że „z istot
nych względów polityki krajowej” zamierza sprzeciwić się przyjęciu de
cyzji większością kwalifikowaną. Wtedy wysoki przedstawiciel Unii wraz 
z zainteresowanym państwem poszukują kompromisowego rozwiąza
nia. Jeżeli takiego rozwiązania nie uda się znaleźć, Rada Unii Europej
skiej, stanowiąc większością kwalifikowaną, może wnieść o przedłożenie 
tej sprawy na forum Rady Europejskiej w celu przyjęcia jednomyślnej 
decyzji (art. 31 ust. 2 TUE). Z drugiej strony, traktat lizboński ustana
wia we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa po raz pierw
szy specyficzną klauzulę passerelle, umożliwiającą rozszerzenie zakresu 
stosowania głosowania większością kwalifikowaną na podstawie decyzji 
Rady Europejskiej. Na mocy tej klauzuli Rada Europejska, stanowiąc 
jednomyślnie, może przyjąć decyzję upoważniającą Radę Unii Europej
skiej do podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w przypad
kach, dla których traktat przewidywał dotąd głosowanie jednomyślne 
(art. 31 ust. 3 TUE). Ta specyficzna klauzula passerelle nie zawiera za
strzeżenia ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Jednak jej 
wykorzystanie nie może dotyczyć decyzji „mających wpływ na kwestie 
wojskowe lub polityczno-obronne” (art. 31 ust. 4 TUE)14.

Traktat lizboński potwierdza dotychczasowe przepisy, zgodnie z któ
rymi wydatki administracyjne ponoszone przez instytucje oraz wydatki 
operacyjne przeznaczone na realizację celów i zadań wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa są finansowane z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, z wyjątkiem wydatków operacyjnych o charakterze woj
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skowym i polityczno-obronnym, a także przypadków, gdy Rada Unii 
Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, postanowi inaczej. Jeżeli wy
datki nie są pokrywane z budżetu ogólnego Unii, ponoszą je państwa 
członkowskie według kryterium PKB (mechanizm ATHENA)15, chyba 
że Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, postanowi inaczej. 
Z drugiej strony jednak traktat lizboński po raz pierwszy zobowiązuje 
Unię Europejską do ustanowienia tzw. funduszu początkowego, który 
byłby niezależny od budżetu ogólnego Unii oraz utworzony ze składek 
państw członkowskich, w celu natychmiastowego finansowania inicja
tyw podejmowanych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa, w tym działań przygotowawczych do misji oraz samych mi
sji petersberskich o charakterze cywilnym i militarnym. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, 
po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Ponadto traktat nakłada na 
państwa członkowskie po raz pierwszy obowiązek finansowania działań 
przygotowawczych do misji petersberskich o charakterze militarnym 
z tzw. funduszu początkowego, zasilanego ze składek tychże państw. De
cyzję w sprawie warunków utworzenia i finansowania funduszu począt
kowego, zarządzania nim i sprawowania nad nim kontroli finansowej 
podejmuje Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowa
ną, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii. Rada upoważnia rów
nież wysokiego przedstawiciela Unii do wykorzystania środków z tego 
funduszu, gdy dana misja nie może być sfinansowana z budżetu Unii 
(art. 41 ust. 1-3 TUE)16.

ls Mechanizm ATHENA został ustanowiony na mocy decyzji Rady Unii Europej
skiej z 23 lutego 2004 r. w celu administrowania finansowania kosztów operacji wojsko
wych i polityczno-obronnych - por. Council Decision 2004/197/CFSP of 23 February 
2004 establishing a mechanism to administer thefinancing of the common costs of Euro
pean Union operations having military or defence implications, Official Journal L, 2004, 
No. 63, s. 68-82.

16 Traktat z Lizbony, s. 37-38.

W odróżnieniu od traktatu konstytucyjnego, prezentowany traktat 
o wiele wyraźniej podkreśla specyfikę wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, czego domagała się głównie Wiel
ka Brytania. Traktat wprowadza do TUE nowe przepisy, skodyfikowane 
w art. 24 ust. 1, w którym zebrano ponownie najważniejsze specyficzne 
cechy tego obszaru i postanowiono, że winien on podlegać szczególnym 
zasadom i procedurom. Przepisy te nie mają wprawdzie swojego odpo
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wiednika w traktacie konstytucyjnym, ale i ten traktat wskazywał w wie
lu miejscach na specyficzny charakter wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa. W tym sensie art. 24 ust. 1 TUE ma głównie znacze
nie formalne, a nie materialne17. Z drugiej strony, jest on niewątpliwie 
wyraźnym ustępstwem wobec przeciwników uwspólnotowienia tej po
lityki. Ponadto na specyficzny charakter wspólnej polityki zagranicz
nej i bezpieczeństwa wskazują, wspomniane już wyżej, inne przepisy 
TUE i TFUE. W efekcie wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 
charakteryzuje się aż dwunastoma następującymi ograniczeniami: Po 
pierwsze, jest ona określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę 
Unii Europejskiej, które stanowią co do zasady jednomyślnie. Jedynie 
w ściśle określonych w traktatach przypadkach decyzje Rady Europej
skiej i Rady Unii Europejskiej podejmowane są większością kwalifiko
waną, przy czym większość kwalifikowana w przypadku decyzji podej
mowanych na wniosek państwa członkowskiego stanowi co najmniej 
72% głosów członków Rady, reprezentujących co najmniej 65% ludno
ści Unii Europejskiej (art. 24 ust. 1 TUE). Po drugie, w dziedzinie tej 
wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych (art. 24 ust. 1 TUE). 
Po trzecie, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonują: 
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz poszczególne państwa członkowskie (art. 24 ust. 1 TUE). Po czwar
te, Parlament Europejski i Komisja Europejska odgrywają w tej dziedzi
nie ograniczoną rolę, zaś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zasadniczo nie ma w niej żadnych kompetencji, z wyjątkiem kontroli 
przestrzegania procedury uchwalania aktów prawnych i badania nie
których aspektów ich legalności (art. 24 ust. 1 TUE)18. Po piąte, przy

17 Szerzej na ten temat por. M. B a i n c zy k, Aspekty prawne ewolucji polityki za
granicznej UE - od Traktatu konstytucyjnego do Traktatu lizbońskiego, „Krakowskie Stu
dia Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 52.

’• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal nie jest właściwy do orzeka
nia ani w zakresie postanowień dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa, ani w zakresie aktów przyjętych na ich podstawie (art. 275 TFUE). Traktat 
przyznaję mu jednak kompetencje do sprawowania kontroli nad tym, aby realizacja 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie naruszała stosowania procedur oraz 
zakresu uprawnień instytucji przewidzianych w traktatach do wykonywania kompeten
cji wyłącznych Unii, kompetencji dzielonych, kompetencji wspierających, koordynują
cych i uzupełniających działania państw członkowskich, a także kompetencji w zakresie 
koordynacji polityk gospodarczych i zatrudnienia. Z drugiej strony, Trybunał sprawuje 
także kontrolę nad nienaruszaniem stosowania procedur oraz zakresu uprawnień in-
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podejmowaniu decyzji w trybie jednomyślnym każde państwo człon
kowskie ma możliwość konstruktywnego wstrzymania się od głosu, zaś 
podczas głosowania większością kwalifikowaną może ono zablokować 
decyzję „z istotnych względów polityki krajowej” (art. 31 ust. 1-2 TUE). 
Po szóste, w dziedzinie tej wyklucza się stosowanie klauzuli elastycz
ności (art. 352 ust. 4 TFUE). Po siódme, wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa posiada odrębną kategorię podziału kompetencji 
(art. 2 ust. 4 TFUE)19. Po ósme, obowiązuje w niej inna niż w pozosta
łych politykach unijnych procedura nawiązywania wzmocnionej współ
pracy (art. 329 ust. 2 TFUE oraz art. 331 ust. 2 TFUE). Po dziewiąte, 
procedura zawierania umów międzynarodowych w tym obszarze cha
rakteryzuje się specyfiką, polegającą na wyłączeniu z niej Parlamentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (art. 218 ust. 1-11 TFUE) (por. rozdział III, podrozdział 1). 
Po dziesiąte, odrębne są również zasady finansowania wspólnej polity
ki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 41 ust. 1-3 TUE). Po jedenaste, 
ochrona danych osobowych w tym obszarze posiada konkretnie okreś
loną podstawę prawną (art. 39 TUE). Po dwunaste, wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa jako jedyna polityka unijna jest umiesz
czona w TUE, a nie w TFUE20.

stytucji przewidzianych w traktatach do wykonywania kompetencji Unii Europejskiej 
we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 40 TUE oraz art. 275 TFUE). 
Ponadto uzyskuje on uprawnienia do kontroli legalności decyzji przewidujących środ
ki ograniczające, stosowane wobec osób fizycznych i prawnych, przyjętych przez Radę 
Unii Europejskiej w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 275 
TFUE) - por. Traktat z Lizbony, s. 49, 217.

19 Niektórzy autorzy zaliczają wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa do 
kompetencji dzielonych, podkreślając, że ma ona jednak w tej kategorii specjalny sta
tus - por. A. Po d r a z a, op. cit., s. 651.

20 Traktat z Lizbony, s. 30, 33-34, 36-38, 50-52, 144-146, 190-191, 196.

Ponadto do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. 
załączono - również głównie pod naciskiem Wielkiej Brytanii - dwie 
nowe deklaracje, które potwierdzają autonomię państw członkowskich 
w zakresie kształtowania i realizacji polityki zagranicznej, bezpieczeń
stwa, obrony i działalności dyplomatycznej. I tak, w deklaracji nr 13 
stwierdzono, że przepisy TUE dotyczące

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym utworzenia 
urzędu wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki 
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bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, nie 
naruszają obecnej odpowiedzialności Państw Członkowskich za kształ
towanie i prowadzenie własnej polityki zagranicznej ani sposobu w jaki 
są one reprezentowane w państwach trzecich i organizacjach między
narodowych,

zaś przepisy dotyczące „wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony nie 
naruszają szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony 
Państw Członkowskich”. Natomiast w deklaracji nr 14 zagwarantowano 
państwom członkowskim swobodę w zakresie kształtowania i prowa
dzenia własnej polityki zagranicznej, krajowej służby dyplomatycznej, 
stosunków z państwami trzecimi oraz uczestnictwa w organizacjach 
międzynarodowych, w tym członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 
Podkreślono w niej również ponownie, że postanowienia dotyczące 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie przyznają Komisji 
Europejskiej nowych uprawnień do inicjowania decyzji ani nie zwięk
szają roli Parlamentu Europejskiego21.

21 Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, [w:] Trak
tat z Lizbony, s. 343.

22 Szerzej na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony por. J. Barcik, 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz 
2008.

1.2. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Traktat lizboński w istotny sposób modyfikuje również wspólną polity
kę bezpieczeństwa i obrony22. Jak wspomniano wyżej, nadaje jej on po 
raz pierwszy status traktatowy i postanawia, że staje się ona integralną 
częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat nada
je także status traktatowy Europejskiej Agencji Obrony oraz ustanawia 
stałą współpracę strukturalną w ramach wspólnej polityki bezpieczeń
stwa i obrony. We wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony zaczynają 
obowiązywać po raz pierwszy dwie nowe klauzule: klauzula sojusznicza 
i klauzula solidarności, choć ta ostatnia zostaje umieszczona w Tytu
le VII, Części piątej TFUE, tzn. wśród pozostałych działań zewnętrz
nych Unii Europejskiej. Ponadto traktat w istotny sposób rozszerza za
dania misji petersberskich.
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Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony ma zapewniać Unii Eu
ropejskiej zdolność operacyjną, opartą na środkach cywilnych i wojsko
wych. Unia może korzystać z tych środków w misjach petersberskich, 
przeprowadzanych poza jej obszarem, a mających na celu utrzymanie 
pokoju, zapobieganie konfliktom i wzmacnianie międzynarodowego 
bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjedno
czonych. Misje petersberskie są realizowane z wykorzystaniem poten
cjału zapewnianego przez państwa członkowskie. Długofalowym celem 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony pozostaje nadal ustanowie
nie w przyszłości wspólnej obrony, ale pod warunkiem, że Rada Euro
pejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie taką decyzję, a następnie ra
tyfikują ją wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obro
ny nie uchybia specyficznemu charakterowi polityki bezpieczeństwa 
i obrony niektórych państw członkowskich Unii, a także szanuje zobo
wiązania tych państw członkowskich, wynikające z traktatu północno
atlantyckiego, które uważają, że ich wspólna obrona jest realizowana 
w ramach NATO i jest zgodna z przyjętą przez tę organizację wspól
ną polityką bezpieczeństwa i obrony (art. 42 ust. 1-2 TUE)23. Decyzje 
dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym decyzje 
w sprawie ustanowienia misji petersberskich, są przyjmowane przez 
Radę Unii Europejskiej, stanowiącą jednomyślnie na wniosek wysokiego 
przedstawiciela Unii lub z inicjatywy poszczególnych państw członkow
skich. Wysoki przedstawiciel Unii, w stosownych przypadkach wspól
nie z Komisją Europejską, może zaproponować wykorzystanie zarów
no środków krajowych, jak i instrumentów Unii Europejskiej (art. 42 
ust. 4 TUE)24.

23 Traktat z Lizbony, s. 30-31.
2j| Ibidem, s. 38.

Na mocy traktatu lizbońskiego państwa członkowskie zobowiązują 
się do współpracy militarnej i stopniowej poprawy swoich możliwości 
obronnych. W związku z tym postanawiają one powołać do życia Euro
pejską Agencję Obrony jako organ międzyrządowy. Zadaniem Agencji 
jest m.in. określanie „celów zdolności wojskowych” państw członkow
skich, wspieranie harmonizacji wymogów operacyjnych, zgłaszanie wie
lostronnych projektów dla osiągnięcia „celów zdolności wojskowych”, 



256 Rozdział IV. Zmiany sektorowe

wspieranie badań nad technologiami obronnymi oraz koordynowanie 
i planowanie wspólnych działań badawczych, wzmacnianie bazy prze
mysłowej i technologicznej sektora obronnego, udział w określaniu 
europejskiej polityki w zakresie zdolności obronnych i zbrojeń, a tak
że wspomaganie Rady Unii Europejskiej w ocenie poprawy zdolności 
wojskowych (art. 42 ust. 3 TUE25 oraz art. 45 ust. 1 TUE). Europejska 
Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich państw członkowskich. De
cyzję określającą jej statut, siedzibę i zasady funkcjonowania przyjmuje 
Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną. Decy
zja ta uwzględnia także poziom faktycznego uczestnictwa poszczegól
nych państw członkowskich w pracach Agencji. W Agencji tworzy się 
specjalne grupy państw członkowskich do spraw realizacji wspólnych 
projektów. Agencja wykonuje swoje zadania, w miarę potrzeby, w po
wiązaniu z Komisją Europejską (art. 45 ust. 2 TUE)26. Europejska Agen
cja Obrony została utworzona jeszcze przed wejściem w życie traktatu 
lizbońskiego na podstawie wspólnego działania Rady Unii Europejskiej 
z 12 lipca 2004 r., zaś w 2005 r. rozpoczęła swoją działalność. Należą 
do niej wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem 
Danii27.

25 Art. 42 ust. 3 TUE zobowiązuje państwa członkowskie do oddawania do dyspo
zycji Unii Europejskiej ich zdolności cywilnych i wojskowych (w tym sił wielonarodo
wych) w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - por. ibidem.

26 Ibidem, s. 38,40.
27 Decyzję polityczną o potrzebie utworzenia Europejskiej Agencji Obrony podjęła 

Rada Europejska w czasie posiedzenia w czerwcu 2003 r. w Porto Carras. W Europej
skiej Strategii Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zaakceptowanej przez Radę Europejską 
w grudniu 2003 r. w Brukseli, utworzenie Agencji uznane zostało „za istotny element w roz
woju bardziej elastycznych wydajnych europejskich zasobów wojskowych" - por. Wspól
ne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Euro
pejskiej Agencji Obrony, Dziennik Urzędowy L, 2004, nr 245, s. 17-28.

Stałą współpracę strukturalną ustanawiają państwa członkowskie, 
które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej oraz zamierza
ją przyjąć poważniejsze zobowiązania w dziedzinie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (art. 42 ust. 6 TUE). Kryteria i zobowiąza
nia w zakresie potencjału wojskowego są określone w protokole nr 10 
w sprawie stałej współpracy strukturalnej, załączonym do TUE i TFUE. 
Państwa członkowskie, które spełniają te kryteria i zamierzają wziąć 
udział w takiej współpracy, notyfikują swój zamiar Radzie Unii Euro
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pejskiej i wysokiemu przedstawicielowi Unii. W terminie trzech mie
sięcy od momentu takiej notyfikacji Rada, stanowiąc większością kwali
fikowaną i po konsultacji z wysokim przedstawicielem Unii, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną i określającą listę 
uczestniczących w niej państw członkowskich. Jeżeli dane państwo 
członkowskie chciałoby przystąpić do takiej współpracy w terminie 
późniejszym, notyfikuje ono swój zamiar Radzie i wysokiemu przedsta
wicielowi Unii. Wtedy Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną i po 
konsultacji z wysokim przedstawicielem Unii, podejmuje decyzję po
twierdzającą włączenie zainteresowanego państwa do stałej współpracy 
strukturalnej, przy czym w głosowaniu biorą udział tylko członkowie 
Rady uczestniczący już w takiej współpracy. Jeżeli natomiast uczestni
czące państwo członkowskie przestało spełniać kryteria albo nie jest 
w stanie wypełniać zobowiązań wymienionych w art. 1-2 protokołu 
nr 10, Rada może przyjąć decyzję zawieszającą udział tego państwa 
w stałej współpracy strukturalnej. Rada stanowi większością kwalifiko
waną, zaś w głosowaniu biorą udział państwa członkowskie uczestni
czące w takiej współpracy, ale bez zainteresowanego państwa członkow
skiego. Ponadto każde uczestniczące państwo członkowskie, pragnące 
wycofać się ze stałej współpracy strukturalnej, notyfikuje swoją decyzję 
Radzie, która przyjmuje do wiadomości, że jego uczestnictwo we współ
pracy uległo zakończeniu (art. 46 ust. 1 -5 TUE)28.

2‘ Traktat z Lizbony, s. 39-41.

Traktat lizboński, podobnie jak traktat konstytucyjny, dostosowuje 
stałą współpracę strukturalną do niektórych reguł wzmocnionej współ
pracy. Nie czyni tego jednak konsekwentnie. Dostosowanie to polega 
głównie na tym, że stała współpraca strukturalna może być nawiązy
wana wyłącznie za zgodą instytucji Unii Europejskiej, a nie rządów 
państw członkowskich, ma być realizowana w ramach Unii Europej
skiej, a nie poza Unią Europejską, a także winna być otwarta dla wszyst
kich, a nie tylko dla nielicznych państw członkowskich. Warunków 
tych nie przewidywał projekt Konwentu w sprawie przyszłości Euro
py, dostosowując współpracę strukturalną de facto do elastycznej inte
gracji opartej na koncepcji Europa a la carte. Z drugiej strony jednak, 
stała współpraca strukturalna nie podlega wszystkim przesłankom 
wzmocnionej współpracy właściwym dla wspólnej polityki zagranicz
nej i bezpieczeństwa (np. Rada Unii Europejskiej podejmuje decyzję 



258 Rozdział IV. Zmiany sektorowe

o jej nawiązaniu większością kwalifikowaną, a nie jednomyślnie; nie 
ma formalnego wymogu udziału w niej co najmniej dziewięciu państw 
członkowskich itd.). Podstawową przyczyną ustanowienia współpracy 
strukturalnej w tym kształcie była wola jej nawiązywania bez potrzeby 
osiągania konsensu wszystkich państw członkowskich Unii Europej
skiej. Jednak utrzymanie jej ekskluzywnego charakteru będzie w przy
szłości ograniczone, skoro w pracach Europejskiej Agencji Obrony 
uczestniczą wszystkie, z wyjątkiem Danii, a działaniach grup bojowych 
(Battlegroups) wszystkie, z wyjątkiem Danii, Irlandii i Malty, państwa 
członkowskie Unii Europejskiej29.

29 Grupy bojowe (Battlegroups) to związki taktyczno-bojowe Unii Europejskiej, 
mające charakter sił szybkiego reagowania. W lutym 2004 r. w obliczu trudności z utwo
rzeniem Europejskich Sił Szybkiego Reagowania, które zgodnie z Celem Operacyjnym 
2003 miały powstać do końca 2003 r., winny liczyć ok. 100 tys. żołnierzy i osiągać go
towość do działania w ciągu sześćdziesięciu dni, Francja, Niemcy i Wielka Brytania za
proponowały ustanowienie grup bojowych. Sukces operacji Artemis w Demokratycznej 
Republice Konga, w której wzięło udział ok. 1800 żołnierzy, zachęcił do tej propozycji 
inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. 6 kwietnia 2004 r. ministrowie obrony 
państw członkowskich zaakceptowali tę propozycję, zaś 22 listopada tegoż roku podczas 
czwartej konferencji planistycznej ustalili, że grupy bojowe winny prowadzić wszystkie 
rodzaje misji petersberskich i osiągać gotowość do działania w ciągu od trzydziestu do 
stu dwudziestu dni. Szerzej na ten temat - por. R. Zięba, op. cit., s. 96-101; B. G ó r - 
ka-Winter, Grupy bojowe Unii Europejskiej - koncepcja, proces formowania, perspek
tywy, „Biuletyn PISM” 2006, nr 69, s. 1-2.

30 Szerzej na temat wielonarodowych sił zbrojnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej por. T. Sokołowski, Instytucjonalne i prawne płaszczyzny integracji 
w Europie, Warszawa 2001, s. 105-106; M. Sośnicka, Eurokorpus oraz jego stosunki 
z NATO, Unią Zachodnioeuropejską i Unią Europejską, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, 
nr 4, s. 118-131; R. Z i ęb a, op. cit., s. 94-105.

W preambule do protokołu nr 10 w sprawie stałej współpracy struk
turalnej, stwierdza się, że zadania realizowane w jej ramach powinny 
być wykonywane z wykorzystaniem potencjału wojskowego zapewnia
nego przez państwa członkowskie zgodnie z zasadą „jednolitego zaso
bu sił” (single set offorces). W swej części normatywnej protokół nr 10 
stanowi, że stała współpraca strukturalna ma być dostępna dla każdego 
państwa członkowskiego, które z dniem wejścia w życie traktatu lizboń
skiego zobowiązało się do spełnienia dwóch podstawowych warunków. 
Pierwszym z nich ma być zwiększenie własnych zdolności obronnych 
przez rozwój „swoich wkładów krajowych” oraz udział, „w stosownym 
przypadku”, w siłach wielonarodowych30, w głównych europejskich pro
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gramach wyposażenia wojskowego, a także w działalności Europejskiej 
Agencji Obrony. Drugi warunek polega na tym, że najpóźniej do 2010 r. 
zainteresowane państwo zapewni wyspecjalizowane jednostki zbrojne 
na poziomie krajowym lub w ramach wielonarodowych sił zbrojnych, 
które będą zdolne do podjęcia misji petersberskich, w terminie od pię
ciu do trzydziestu dni (w szczególności w odpowiedzi na wniosek ONZ) 
i prowadzenia operacji w początkowym okresie przez trzydzieści dni, 
z możliwością przedłużenia tego okresu do co najmniej stu dwudzie
stu dni (art. 1 protokołu). Aby osiągnąć te cele, państwa uczestniczące 
w stałej współpracy strukturalnej zobowiązują się m.in. do: (1) zbliże
nia w miarę możliwości swoich systemów obronnych, zwłaszcza przez 
„zharmonizowanie identyfikacji potrzeb wojskowych”, łączenie i specja
lizację ich środków oraz potencjału obronnego, a także zachęcanie do 
współpracy w dziedzinie szkolenia i logistyki; (2) podjęcia konkretnych 
środków w celu zwiększenia dyspozycyjności, interoperacyjności, ela
styczności oraz zdolności do rozmieszczenia sił zbrojnych; (3) udziału 
w realizacji „głównych wspólnych lub europejskich programów wypo
sażenia wojskowego” w ramach Europejskiej Agencji Obrony (art. 2 
protokołu). Agencja ta winna natomiast dokonywać regularnej oce
ny wkładu państw uczestniczących do stałej współpracy strukturalnej 
w zakresie potencjału oraz powinna składać sprawozdanie na ten temat 
co najmniej raz do roku. Oceny te mają służyć za podstawę dla zaleceń 
i decyzji podejmowanych przez Radę Unii Europejskiej zgodnie z art. 46 
TUE (art. 3 protokołu)31.

31 Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artyku
łu 42 Traktatu o Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 275-277.

Traktat lizboński wprowadza do wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony po raz pierwszy klauzulę sojuszniczą o wzajemnej obronie (ca
sus foederis). Ma ona (art. 42 ust. 7 TUE) następujące brzmienie:

W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się 
ofiarą napaści zbrojnej na jego terytorium, pozostałe Państwa Człon
kowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy 
i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgod
nie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu 
na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych 
Państw Członkowskich. Zobowiązania i współpraca w tej dziedzinie 
pozostają zgodne ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach Orga
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nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która dla państw będących 
jej członkami pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej 
wykonywania32.

32 Traktat z Lizbony, s. 39.
33 Pomiędzy klauzulami sojuszniczymi Paktu Brukselskiego i Paktu Północno

atlantyckiego istniała różnica. Podczas gdy klauzula sojusznicza Paktu Brukselskiego 
przewidywała w zasadzie automatyczne gwarancje bezpieczeństwa (art. V), to klauzula 
sojusznicza NATO nie zobowiązuje żadnej ze stron do udzielania pomocy w sposób 
automatyczny z chwilą napaści zbrojnej, lecz uzależnia pomoc i jej formę, nie wyłą
czając użycia siły militarnej, od decyzji poszczególnych państw członkowskich NATO 
(art. 5). Art. V zmodyfikowanego Paktu Brukselskiego z 23 października 1954 r. stano
wił, że w przypadku „gdyby jedna z Wysokich Umawiających się Stron uległa w Europie 
napaści zbrojnej, inne Strony zgodnie z postanowieniami artykułu 51 Karty Narodów 
Zjednoczonych, udzielą jej pomocy i wsparcia przy użyciu wszelkich pozostających 
w ich dyspozycji środków militarnych i innych" - por. Treaty of Economic, Social and 
Cultural Collaboration and Collective Self-Defence - Modified and completed versión 
(Paris, 23 October 1954), http://www.ena.lu/, s. 3. Natomiast Art. 5 Traktatu Północ
noatlantyckiego stanowi, iż „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka 
z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim 
wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, 
każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uzna
nego przez artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stro
nom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z in
nymi Stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, 
w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego” - 
por. Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r„ [w:] NATO. Vademé
cum, Warszawa 1995, s. 262.

Klauzula sojusznicza Unii Europejskiej podlega wszakże czterem 
ograniczeniom materialnym. Po pierwsze, nie może ona prowadzić do 
konfliktu interesów Unii Europejskiej z NATO, ponieważ mogłoby to 
spowodować podział systemu bezpieczeństwa w Europie. Mimo iż klau
zula ta jest wzorowana na casus foederis zmodyfikowanego Paktu Bruk
selskiego z 23 października 1954 r. (art. V), to jednak gwarantuje ona 
również unijnym członkom NATO możliwość wypełniania zobowiązań 
wynikających m.in. z tamtejszej klauzuli sojuszniczej (art. 5)33. Po dru
gie, klauzula sojusznicza dotyczy wyłącznie pomocy udzielanej sobie 
wzajemnie przez państwa członkowskie (klauzula o pomocy wzajem
nej). Po trzecie, państwa neutralne lub prowadzące politykę neutralności 
w razie agresji zbrojnej skierowanej przeciwko któremukolwiek pań
stwu członkowskiemu Unii Europejskiej nie są zobowiązane do udzie
lenia pomocy i wsparcia, choć same mogą korzystać z prawa do takiej 

http://www.ena.lu/
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pomocy i wsparcia ze strony pozostałych państw członkowskich Unii. 
Po czwarte, pomoc udzielana w oparciu o postanowienia klauzuli so
juszniczej Unii Europejskiej musi być zgodna z przepisami art. 51 Karty 
Narodów Zjednoczonych. Warto podkreślić, że ustanowienie klauzuli 
sojuszniczej nie oznacza, iż Unia Europejska staje się sojuszem obron
nym. Jak wspomniano wyżej, decyzję w tej sprawie ma bowiem podjąć 
w bliżej nieokreślonej przyszłości Rada Europejska, stanowiąc jedno
myślnie, a wszystkie państwa członkowskie muszą ją ratyfikować zgod
nie z ich wymogami konstytucyjnymi34. Znaczenie tej klauzuli osłabia 
także fakt, że art. 42 ust. 7 TUE nie precyzuje szczegółowych procedur 
jej uruchomienia ani na poziomie instytucjonalnym, ani na poziomie 
operacyjnym.

34 Szerzej na temat konieczności utworzenia w przyszłości armii europejskiej 
por. J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, War
szawa 2007.

Traktat lizboński ustanawia także klauzulę solidarności, odnoszącą 
się jednak, jak wspomniano wyżej, nie tylko do wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa, ale także do wszystkich działań zewnętrznych 
Unii. Dlatego zostaje ona umieszczona poza ramami instytucjonalny
mi wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Klauzula ta zobowiązu
je Unię i państwa członkowskie do solidarnego współdziałania, jeżeli 
dany kraj członkowski Unii Europejskiej stałby się przedmiotem ataku 
terrorystycznego lub klęski żywiołowej albo katastrofy spowodowanej 
przez człowieka. Wówczas Unia ma zmobilizować wszystkie będące 
w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe, udostępnione 
przez państwa członkowskie w celu: (1) zapobieżenia zagrożeniu terro
rystycznemu na terytorium państw członkowskich (ochrona instytucji 
demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym atakiem ter
rorystycznym, udzielenie pomocy danemu państwu na jego terytorium, 
na wniosek jego władz politycznych, w przypadku ataku terrorystyczne
go); (2) niesienia pomocy państwu członkowskiemu na jego terytorium, 
na wniosek jego władz politycznych, w przypadku klęski żywiołowej lub 
katastrofy spowodowanej przez człowieka. Udzielając pomocy danemu 
państwu członkowskiemu, które stało się przedmiotem ataku terrory
stycznego lub ofiarą klęski żywiołowej albo katastrofy spowodowanej 
przez człowieka - państwa członkowskie koordynują swoje działania 
w ramach Rady Unii Europejskiej. Decyzję określającą warunki zasto
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sowania przez Unię Europejską klauzuli solidarności podejmuje Rada 
Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wspólny 
wniosek Komisji Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii. Jeżeli 
jednak decyzja taka ma wpływ na kwestie obronne, to Rada podejmuje 
ją jednomyślnie i zgodnie z zasadą konstruktywnego wstrzymania się 
od głosu. O obydwu przypadkach winien być informowany Parlament 
Europejski. Działania Rady dotyczące określenia warunków i potrze
by zastosowania klauzuli solidarności wspomagają Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa oraz nowo powołany (także przyporządkowany Ra
dzie) Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. W razie potrzeby opracowują one dla Rady wspólne 
opinie. W celu umożliwienia podjęcia skutecznych działań przez Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie, Rada Europejska systematycznie 
ocenia zagrożenia dla Unii (art. 222 ust. 1-4 TFUE). Deklaracja nr 37 
dotycząca klauzuli solidarności doprecyzowuje te przepisy, stanowiąc, 
że klauzula nie narusza prawa innego państwa członkowskiego do wy
boru najbardziej odpowiednich środków w celu wypełnienia przez nie 
obowiązku solidarności w stosunku do tego państwa, które jest przed
miotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej albo klęski 
spowodowanej przez człowieka (deklaracja nr 37)35.

35 Traktat z Lizbony, s. 148; Deklaracja odnosząca się do artykułu 222 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony, s. 349.

Traktat lizboński zwiększa z trzech do sześciu liczbę misji petersber- 
skich ustanowionych w traktacie amsterdamskim. Nowymi zadaniami 
Unii Europejskiej w tym zakresie są: wspólne działania rozbrojeniowe 
(programy likwidacji broni i uzbrojenia, kontrola zbrojeń itp.); zapobie
ganie konfliktom (system wczesnego ostrzegania, środki budowy zaufa
nia i wzmacniania bezpieczeństwa itp.); doradztwo i wsparcie wojskowe 
(defense outreach: współpraca z państwami trzecimi lub organizacjami 
regionalnymi w zakresie budowy demokratycznych sił zbrojnych itp.); 
operacje stabilizacyjne po zakończeniu konfliktów; walka z terrory
zmem, w tym wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na 
ich terytoriach. Oznacza to, że odtąd misjami petersberskimi będą: po 
pierwsze, misje humanitarne i ratunkowe; po drugie, misje zapobiega
nia konfliktom i utrzymania pokoju; po trzecie, misje zbrojne mające na 
celu zarządzanie kryzysami, w tym także misje przywracania pokoju; 
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po czwarte, wspólne działania rozbrojeniowe; po piąte, misje wojskowe
go doradztwa i wsparcia; po szóste, misje stabilizacyjne po zakończeniu 
konfliktów. Jednocześnie wszystkie te misje mogą przyczyniać się do 
walki z terroryzmem, a także do wspierania państw trzecich w zwalcza
niu terroryzmu na ich terytoriach. Warto zauważyć, że do zakresu celów 
misji służących utrzymaniu pokoju włączono także zadanie zapobiega
nia konfliktom. Decyzję o powołaniu misji, określającą jej cel, zakres 
i warunki realizacji, podejmuje Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jed
nomyślnie. Koordynację cywilnych i wojskowych aspektów misji za
pewnia wysoki przedstawiciel Unii, działający pod kierunkiem Rady 
Unii Europejskiej oraz w ścisłym i stałym porozumieniu z Komitetem 
Politycznym i Bezpieczeństwa. Rada może również powierzyć prze
prowadzenie misji petersberskiej grupie państw członkowskich, jeżeli 
wyrażą one taką wolę i dysponują wymaganymi dla niej zdolnościami. 
Nowym rozwiązaniem jest w tym przypadku możliwość ustalania przez 
państwa członkowskie pomiędzy sobą sposobu zarządzania taką misją 
(art. 42 ust. 1 TUE, art. 43 ust. 1-2 TUE oraz art. 44 ust. 1 TUE)36.

36 Traktat z Lizbony, s. 38-39.
37 A. Grzelak, Unia Europejska na drodze do przestrzeni wolności, bezpieczeń

stwa i sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin, 2009, z. 37, s. 70. Szerzej na te
mat reformy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości por. także J. M o - 
nar, Die Vertragsreformen von Lissabon in den Bereichen Inneres und Justiz: verstärkte 
Handlungsfähigkeit, Kontrolle und Differenzierung, „Integration” 2008, H. 4, s. 379-398;

2. REFORMA PRZESTRZENI WOLNOŚCI, 
BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UNII

Traktat lizboński znacząco wzmacnia podstawy prawne do ustanowie
nia w przyszłości przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli
wości Unii Europejskiej. Najistotniejszą zmianą wydaje się zastąpienie 
struktury filarowej jednolitą organizacją międzynarodową. Zmiana ta 
skutkuje m.in. objęciem współpracy wizowej, azylowej, imigracyjnej, 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych (Tytuł IV TWE), współpra
cy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej (Tytuł VI TUE) 
jednolitym reżimem prawnym organizacji międzynarodowej, który „jest 
tożsamy z reżimem wspólnotowym”37. Wszystkie wymienione polityki 
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zostają ujęte w jednym Tytule V TFUE, który składa się z następują
cych rozdziałów: „Postanowienia ogólne”, „Polityki dotyczące kontroli 
granicznej, azylu i imigracji”, „Współpraca sądowa w sprawach cywil
nych”, „Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych” 
oraz „Współpraca policyjna”. Warto także zauważyć, że w hierarchii ce
lów Unii ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawie
dliwości zostaje na mocy traktatu lizbońskiego przesunięte z czwartego 
miejsca na drugie i umieszczone zaraz po celu, jakim jest wspieranie 
pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej narodów (art. 3 ust. 2 TUE)38.

A. Grzelak, T. Ostropolski, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedli
wości Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 
2009; A. G r z e 1 a k, Trzeci filar Unii Europejskiej - instrumenty prawne. Warszawa 2008; 
W. Sadowski, M. Taborowski, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawied
liwości Unii Europejskiej. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009; 
E. Borawska-Kędzierska, K. Strąk, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Spra
wiedliwości Unii Europejskiej. Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Warszawa 2009.

58 Traktat z Lizbony, s. 17; szerzej na ten temat por. A. Grzelak, Reforma prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, s. 264.

Traktat rozszerza kompetencje Unii Europejskiej w analizowanym 
obszarze, w szczególności zaś we współpracy sądowej w sprawach kar
nych i współpracy policyjnej. W istotny sposób modyfikuje on pro
cedury stanowienia prawa, procedury podejmowania decyzji, a także 
katalog instrumentów prawnych stosowanych w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Rozszerza on również uprawnienia 
Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawied
liwości Unii Europejskiej w tym obszarze, pozostawiając zasadniczo 
bez zmian kompetencje Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. 
W końcu traktat nadaje także po raz pierwszy uprawnienia parlamen
tom narodowym w tej dziedzinie.

Traktat lizboński potwierdza i rozszerza cztery zasadnicze przesłan
ki, mające sprzyjać procesowi budowania przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze, proces ten 
ma przebiegać w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych tra
dycji i systemów prawnych państw członkowskich. Po drugie, Unia Eu
ropejska zostaje zobowiązana do zniesienia kontroli osób na granicach 
wewnętrznych oraz rozwoju wspólnej polityki azylowej, imigracyjnej 
i kontroli granic zewnętrznych, opartej na „solidarności” pomiędzy 
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państwami członkowskimi i „sprawiedliwej wobec obywateli” państw 
trzecich. Po trzecie, Unia Europejska winna także dokładać niezbęd
nych starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa za 
pomocą środków zapobiegających oraz zwalczających przestępczość, 
rasizm i ksenofobię, środków umożliwiających koordynację oraz współ
pracę organów policyjnych i sądowych oraz innych właściwych orga
nów, a także za pomocą wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych 
w sprawach karnych i, w miarę potrzeby, zbliżania przepisów prawa kar
nego. Po czwarte, Unia Europejska powinna również ułatwiać dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w oparciu o zasadę wzajem
nego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych w sprawach cywil
nych jednego państwa przez władze pozostałych państw członkowskich 
(art. 67 ust. 1-4 TFUE)39.

” Jeśli wymaga tego realizacja celów, określonych w art. 67 TFUE, w odniesieniu 
do zapobiegania terroryzmowi i działalności powiązanej oraz zwalczania tych zjawisk, 
to traktat lizboński stwarza także po raz pierwszy wyraźną podstawę prawną do przyj
mowania przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeń określających ramy środ
ków administracyjnych, dotyczących przepływu kapitału i płatności, które należą do 
osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów innych niż państwa, a są w ich po
siadaniu lub dyspozycji (art. 75 TFUE) - por. Traktat z Lizbony, s. 73, 75.

40 Ibidem, s. 18, 73-74.
41 Por. J. B a r c z, Unia Europejska na rozstajach, s. 219. Por. też A. G r u s z c z a k, 

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty poli-

Z drugiej strony jednak, państwa członkowskie, na mocy klauzuli 
gwarancyjnej wywodzącej się z traktatu z Maastricht, nadal ponoszą wy
łączną odpowiedzialność za utrzymanie porządku publicznego i ochro
nę bezpieczeństwa wewnętrznego (art. 72 TFUE). Wszelako traktat 
lizboński wzmacnia tę klauzulę, stanowiąc, że Unia Europejska szanuje 
podstawowe funkcje państwa, w tym m.in. utrzymanie porządku pu
blicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego, które należy do 
wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego (art. 4 
ust. 2 TUE). Ponadto państwa członkowskie mogą organizować między 
sobą i na własną odpowiedzialność współpracę i koordynację działań 
służb administracyjnych, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeń
stwa narodowego (art. 73 TFUE)40. W doktrynie podkreśla się, że ten 
ostatni przepis może stwarzać możliwość rozwoju w przyszłości nowych 
form współpracy państw członkowskich poza Unią Europejską według 
„modelu Prüm”41.
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Nowymi postanowieniami, wskazującymi również na umocnienie 
kompetencji państw członkowskich w przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości, są przepisy stanowiące, że: po pierwsze, 
środki przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europej
skiej we współpracy sądowej w sprawach karnych w celu zapobiegania 
przestępczości nie mogą dotyczyć jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych (art. 84 TFUE); po drugie, we współpracy 
sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej mogą być stoso
wane, omówione niżej, procedury odwoławcze; po trzecie, do wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich zastrzeżone zostają zarówno czyn
ności urzędowe w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących 
ścigania przez Eurojust przestępstw przeciwko interesom finansowym 
Unii (art. 85 ust. 2 TFUE), jak też środki przymusu stosowane w czasie 
działań operacyjnych Europolu (art. 88 ust. 3 TFUE); po czwarte, do 
wyłącznej kompetencji państw członkowskich zastrzeżone zostają spra
wy ustalania liczby obywateli państw trzecich, przybywających na tery
torium Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy najemnej lub na własny 
rachunek (art. 79 ust. 5 TFUE)42.

tyczne i prawne, Kraków 2009, s. 87, 189-227. Przykładem takiej współpracy może być 
zawarcie poza porządkiem prawnym Unii 27 maja 2005 r. przez ministrów spraw we
wnętrznych Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii i państw Beneluksu traktatu w Prüm, 
dotyczącego współpracy transgranicznej w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości 
transgranicznej i nielegalnej migracji - por. D. Kietz, A. Maurer, Der Vertrag von 
Prüm: Vertiefungs- und Fragmentierungstendenzen in der Justiz- und Innenpolitik der 
EU, „Integration” 2006, H. 3, s. 201-212.

42 Traktat z Lizbony, s. 77, 81-82, 84; szerzej na ten temat por. A. G r z e 1 a k, Refor
ma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, s. 275-276.

Równolegle z umocnieniem kompetencji państw członkowskich, 
traktat lizboński rozszerza uprawnienia Unii Europejskiej w przestrze
ni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. I tak, w polityce wi
zowej, azylowej i ¡migracyjnej, które to polityki winny się opierać na 
zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności po
między państwami członkowskimi (art. 80 TFUE), traktat przewiduje 
m.in. stopniowe wprowadzenie w życie zintegrowanego systemu za
rządzania granicami zewnętrznymi, co może stanowić pierwszy krok 
w kierunku ustanowienia w przyszłości wspólnego mechanizmu ich 
kontroli (art. 77 TFUE), przyjęcie środków prowadzących do utwo
rzenia w przyszłości europejskiego systemu azylowego (art. 78 ust. 2
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TFUE), a także zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami 
migracyjnymi, zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi 
(art. 79 ust. 1-2 TUE)43.

43 Traktat z Lizbony, s. 75-78.
44 Ibidem, s. 78-79.

Najpoważniejsze zmiany dotyczą jednak współpracy sądowej w spra
wach cywilnych, współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy 
policyjnej. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, mających skutki 
transgraniczne, powinna opierać się na zasadzie wzajemnego uznawa
nia orzeczeń sądowych i pozasądowych oraz zasadzie zbliżania przepi
sów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich (art. 81 ust. 1 
TFUE). We współpracy sądowej w sprawach cywilnych traktat lizboński 
przyznaję również Unii Europejskiej, wspomniane wyżej, uprawnienia 
dotyczące aspektów prawa rodzinnego, mających skutki transgraniczne 
(art. 81 ust. 3 TFUE)44.

Także współpraca sądowa w sprawach karnych winna się opierać 
na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych 
oraz zasadzie zbliżania przepisów ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich. Dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orze
czeń sądowych oraz współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości 
w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym, traktat nadaje Par
lamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej prawo do ustana
wiania w drodze dyrektyw i zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 
norm minimalnych (art. 82 ust. 2 TFUE), a także w zakresie określania 
przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczo
ści o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1 TFUE). Traktat rozszerza 
również uprawnienia Eurojustu, który może odtąd wszczynać śledz
twa oraz występować z wnioskiem o wszczęcie ścigania prowadzonego 
przez właściwe organy krajowe, w szczególności w sprawach dotyczą
cych przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii (art. 85 ust. 1-2 
TFUE). Ponadto traktat przewiduje ustanowienie Prokuratury Euro
pejskiej w celu zwalczania tego rodzaju przestępstw. Rozporządzenie 
w tej sprawie uchwala Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie 
i zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego. Prokuratura Europejska zajmuje się prowa
dzeniem dochodzeń, ściganiem i stawianiem przed sądem, w razie po-
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trzeby w powiązaniu z Europolem, sprawców lub współsprawców prze
stępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Ma ona 
również uprawnienia do wnoszenia przed właściwymi sądami państw 
członkowskich publicznego oskarżenia w odniesieniu do tych prze
stępstw. Jednocześnie Rada Europejska może w momencie ustanowie
nia Prokuratury Europejskiej lub później przyjąć, wspomnianą wyżej, 
decyzję włączającą do jej kompetencji poważne przestępstwa o wymia
rze transgranicznym, dotyczące jednego lub więcej państw członkow
skich (art. 86 ust. 1-4 TFUE)45.

45 Ibidem, s. 79-83.
44 Ibidem, s. 84.
47 A. Grzelak, Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

s. 268.

We współpracy policyjnej traktat lizboński rozszerza natomiast 
uprawnienia Europolu, który jest odtąd odpowiedzialny m.in. za wspie
ranie działań organów policyjnych i innych organów ścigania państw 
członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestęp
czości dotykającej dwóch lub więcej państw członkowskich, terroryzmu 
oraz form przestępczości naruszającej wspólny interes Unii, a także 
koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeń oraz działań 
operacyjnych realizowanych wspólnie z właściwymi organami państwa 
lub państw albo w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowych, 
w stosownych przypadkach w powiązaniu z Eurojustem. Działania ope
racyjne Europolu winny być prowadzone w porozumieniu i współpracy 
z organami państwa lub państw członkowskich. Ponadto dotychcza
sową konwencję o Europolu ma zastąpić nowe rozporządzenie, które 
określi jego strukturę, zasady funkcjonowania i zadania (art. 88 ust. 1-3 
TFUE)46.

Podstawową procedurą ustawodawczą w przestrzeni wolności, bez
pieczeństwa i sprawiedliwości staje się zwykła procedura ustawodawcza. 
Jedynie w wyjątkowych przypadkach może być tam natomiast stosowa
na specjalna procedura ustawodawcza. Są to przypadki bezpośrednio 
dotyczące systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich 
lub spraw odnoszących się do ich suwerenności47. W ślad za tym akty 
ustawodawcze w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści, podobnie jak zakładał to traktat konstytucyjny, są przyjmowane 
przez Radę Unii Europejskiej co do zasady większością kwalifikowaną, 
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zaś jedynie w szczególnych przypadkach jednomyślnie. TFUE wyraź
nie przewiduje możliwość jednomyślnego podejmowania decyzji przez 
Radę i zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą m.in. w następu
jących przypadkach: przyjmowania przepisów dotyczących paszportów, 
dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek in
nych podobnych dokumentów (polityka wizowa - art. 77 ust. 3 TFUE); 
ustanawiania środków dotyczących prawa rodzinnego, mających skut
ki transgraniczne (współpraca sądowa w sprawach cywilnych - art. 81 
ust. 3 TFUE); utworzenia Prokuratury Europejskiej (współpraca sądowa 
w sprawach karnych - art. 86 ust. 1 TFUE); przyjmowania środków do
tyczących policyjnej współpracy operacyjnej pomiędzy służbami poli
cyjnymi, celnymi oraz innymi organami ścigania państw członkowskich 
(współpraca policyjna - art. 87 ust. 3 TFUE), a także określania warun
ków, w j akich właściwe organy państw członkowskich mogą podej mować 
działania na terytorium innego państwa członkowskiego w powiązaniu 
i porozumieniu z organami tego państwa (współpraca sądowa w spra
wach karnych i współpraca policyjna - art. 89 TFUE). Ponadto traktat 
postanawia, że Rada może jednomyślnie podjąć decyzję w sprawie roz
szerzenia możliwości przyjmowania dyrektyw ustanawiających normy 
minimalne (dyrektyw dotyczących ułatwiania wzajemnego uznawania 
wyroków i orzeczeń sądowych w sprawach karnych, jak również współ
pracy policyjnej i współpracy sądowej w sprawach karnych o wymia
rze transgranicznym) o inne szczególne aspekty postępowania karnego 
(art. 82 ust. 2 lit. d) TFUE) oraz rozszerzenia dziedzin szczególnie po
ważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, co do których dy
rektywy mogłyby ustanawiać normy minimalne (art. 83 ust. 1 TFUE)48.

48 Traktat z Lizbony, s. 75-76, 78-84.
” A. Grzelak, Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

s. 268.

W całej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
obowiązują akty ustawodawcze, tzn. rozporządzenia, dyrektywy i decy
zje, przyjmowane w ramach zwykłej lub specjalnej procedury ustawo
dawczej. Ponadto TFUE wyraźnie przewiduje przypadki przyjmowania 
aktów nieustawodawczych, czyli aktów ustanawianych poza zwykłą lub 
specjalną procedurą ustawodawczą49. Objęcie po raz pierwszy współ
pracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej zasadniczo 
takimi samymi aktami ustawodawczymi, jak pozostałe polityki należą
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ce do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, skutkuje 
odejściem od stosowania w tych dwóch politykach decyzji ramowych, 
decyzji, konwencji i wspólnych stanowisk oraz przyznaniem skutku 
bezpośredniego normom w tej dziedzinie, dotąd wykluczonego na 
mocy art. 34 ust. 2 TUE (uchylony)50. Jednak na podstawie art. 9 proto
kołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych skutki prawne aktów 
przyjętych we współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy 
policyjnej przed 1 grudnia 2009 r. zachowują moc prawną do czasu ich 
uchylenia, unieważnienia lub zmiany przy zastosowaniu traktatów. To 
samo dotyczy konwencji zawartych pomiędzy państwami członkow
skimi51. Oznacza to wykluczenie wszystkich skutków prawnych decy
zji ramowych i decyzji do czasu ich zmiany: decyzji ramowych na dy
rektywy, zaś decyzji na rozporządzenia lub nowe decyzje. W związku 
z tym w doktrynie podnosi się, że wszystkie skutki prawne, w tym zasada 
bezpośredniego skutku prawnego czy też zasada pierwszeństwa prawa 
unijnego wobec prawa krajowego, będą mogły być stosowane dopiero 
w odniesieniu do nowo przyjętych aktów ustawodawczych lub starych, 
ale znowelizowanych aktów prawnych52. Niektórzy autorzy podkreśla
ją jednak, że bezterminowość utrzymania w mocy skutków prawnych 
aktów dotychczasowego III filaru nie będzie miała dużego znaczenia, 
ponieważ „zdecydowana większość z nich (jeśli nie wszystkie)” zostanie 
zmieniona, zastąpiona lub uchylona nowymi aktami ustawodawczym 
na podstawie deklaracji nr 50 w sprawie postanowień przejściowych, 
załączonej do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r.53

50 Szerzej na ten temat por. ibidem, s. 260.
51 Protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 325.
52 A. Grzelak, Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

s. 266.
53 C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawno- 

międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 131.

Traktat lizboński wzmacnia pozycję Rady Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Po raz pierwszy 
przyznaję on Radzie Europejskiej uprawnienia do przyjmowania w tej 
dziedzinie „strategicznych wytycznych”, określających planowanie dzia
łań ustawodawczych i operacyjnych (art. 68 TFUE). Rada Europejska 
uzyskuje również po raz pierwszy funkcję „instancji odwoławczej” w ra
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mach czterech, wspomnianych niżej, procedur odwoławczych. W koń
cu może ona także, stanowiąc jednomyślnie po uzyskaniu zgody Par
lamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją Europejską, podjąć 
decyzję o rozszerzeniu uprawnień Prokuratury Europejskiej w taki spo
sób, aby ta ostatnia mogła zwalczać nie tylko przestępstwa przeciwko 
interesom finansowym Unii Europejskiej, jak stanowią obecne przepisy 
TFUE, lecz również ścigać poważną przestępczość o wymiarze trans- 
granicznym (art. 86 ust. 4 TFUE).

Ustanowienie zwykłej procedury ustawodawczej dominującą pro
cedurą legislacyjną w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawied
liwości skutkuje wzmocnieniem uprawnień Parlamentu Europejskiego 
jako prawodawcy w tym obszarze. W przypadku stosowania specjalnej 
procedury ustawodawczej Parlament Europejski jest natomiast konsul
towany, zaś we wspomnianej wyżej sprawie rozszerzenia kompetencji 
Prokuratury Europejskiej wyraża zgodę. Parlament Europejski ma być 
informowany o treści i wynikach oceny realizacji przez państwa człon
kowskie polityk należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości oraz o działalności Stałego Komitetu Współpracy 
Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 70 do 71 
TFUE)54. Ponadto wzmocnione zostają uprawnienia Parlamentu Euro
pejskiego w procedurze zawierania umów międzynarodowych w polity
kach należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli
wości (por. rozdział III, podrozdział 6.7).

54 W związku z procesem implementacji przepisów traktatu lizbońskiego na mocy 
decyzji Rady Unii Europejskiej, podjętej 25 lutego 2010 r., powołano w jej ramach Stały 
Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) - 
por. Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu 
Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2010/131/UE), 
Dziennik Urzędowy L, 2010, nr 52, s. 50.

Prezentowany traktat znosi również dotychczasowe zróżnicowanie 
w jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odnie
sieniu do polityk należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości. Jednak kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej podlegają jedynie te działania organów ścigania, które po
dejmowane są na podstawie prawa unijnego. Nie może on natomiast - 
podobnie jak dotychczas - sprawować kontroli zgodności z prawem lub 
proporcjonalności działań policji albo innych organów ścigania państw 
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członkowskich ani orzekać w sprawie wykonywania przez nie praw do
tyczących utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego, ponieważ czynności te podlegają prawu wewnętrznemu 
państw członkowskich (art. 276 TFUE)55. Inaczej niż dotąd, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej może jednak orzekać w sprawie środ
ków lub decyzji dotyczących braku kontroli przy przekraczaniu granic 
wewnętrznych, nawet jeżeli odnoszą się one do utrzymania porząd
ku publicznego lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (podobnie jak i Komisja Europejska) 
uzyskuje pełne uprawnienia wobec dotychczasowych aktów prawnych 
III filaru, które zostały przekształcone w nowe dyrektywy, rozporządze
nia lub decyzje przed upływem pięcioletniego okresu przejściowego, 
a po upływie tego okresu otrzymuje je w każdym przypadku nawet wo
bec tych aktów, które nie zostały zmienione56.

55 Traktat z Lizbony, s. 217.
56 A. Grzelak, Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 

s. 274-275.
57 Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, s. 203-204; 

Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, s. 206-207.

Traktat lizboński nadaje także po raz pierwszy kompetencje parla
mentom narodowym w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawie
dliwości. Poza wspomnianymi już wyżej szczegółowymi uprawnieniami 
(por. rozdział III, podrozdział 7.4), traktat przyznaję im także na zasa
dach ogólnych kompetencje do otrzymywania projektów aktów usta
wodawczych pochodzących od Komisji Europejskiej lub grupy państw 
członkowskich (art. 1-2 protokołu nr 1), a także włącza je do nowo usta
nowionego mechanizmu wczesnego ostrzegania, w szczególności do 
procedur żółtej i pomarańczowej kartki (art. 1-7 protokołu nr 2)57.

Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policyjna, 
podobnie jak przewidywał to traktat konstytucyjny, charakteryzują 
się nadal pewnymi osobliwościami, odróżniającymi je od pozostałych 
polityk należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawie
dliwości. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje tam Komisji 
Europejskiej lub 1/4 państw członkowskich (art. 76 TFUE), zaś więk
szość kwalifikowaną, w przypadku decyzji podejmowanych na zbio
rowy wniosek państw członkowskich, stanowi co najmniej 72% gło
sów członków Rady Unii Europejskiej, reprezentujących co najmniej 
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65% ludności Unii Europejskiej (art. 238 ust. 2 TFUE). Ponadto reali
zacja przez Unię Europejską pewnych kompetencji w obu tych dziedzi
nach jest ograniczona możliwością stosowania przez państwa człon
kowskie czterech procedur odwoławczych (art. 82 ust. 3 TFUE, art. 83 
ust. 3 TFUE, art. 86 ust. 1 TFUE oraz art. 87 ust. 3 TFUE)58.

58 Traktat z Lizbony, s. 79-84. Poza współpracą sądową w sprawach karnych i współ
pracą policyjną, traktat lizboński, podobnie jak przewidywał to już traktat konstytu
cyjny, ustanawia także procedurę odwoławczą w dziedzinie zabezpieczeń społecznych. 
Może ją wszcząć państwo członkowskie, które uzna, że projekt aktu ustawodawczego, 
dotyczący swobodnego przepływu pracowników, grozi naruszeniem podstawowych 
zasad jego systemu zabezpieczeń społecznych lub równowagi finansowej tego systemu 
(art. 48 TFUE).

59 Za szczególnie poważne przestępstwa o wymiarze transgranicznym traktat uzna 
je: terroryzm, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny han
del narkotykami i bronią, pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie środków płatniczych, 
przestępczość komputerową i przestępczość zorganizowaną (art. 83 ust. 1 TFUE) - 
por. Traktat z Lizbony, s. 81.

Jeśli chodzi o procedury odwoławcze, to traktat upraszcza dwie spo
śród nich przewidywane już w traktacie konstytucyjnym, a także usta
nawia dwie zupełnie nowe procedury. Uproszczeniu ulegają procedury 
odwoławcze we współpracy sądowej w sprawach karnych, tzn. procedura 
dotycząca ułatwiania wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądo
wych w sprawach karnych, jak również współpracy policyjnej i współ
pracy sądowej w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym (art. 82 
ust. 2 TFUE) oraz procedura odnosząca się do szczególnie poważnych 
przestępstw o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1-2 TFUE)59.1 tak, 
gdy jedno państwo członkowskie nie godzi się na wprowadzenie więk
szością kwalifikowaną minimalnych norm w tych dziedzinach, projekt 
danego aktu ustawodawczego zostaje przedłożony Radzie Europejskiej, 
a procedura ustawodawcza w Radzie Unii Europejskiej zostaje zawie
szona. W przypadku uzyskania konsensu w terminie czterech miesięcy, 
Rada Europejska odsyła taki projekt ponownie do Rady Unii Europej
skiej w celu przyjęcia. Jeżeli jednak konsens w Radzie Europejskiej nie 
zostanie osiągnięty, co najmniej dziewięć państw członkowskich może 
ustanowić na podstawie tego projektu wzmocnioną współpracę. Jednak 
w odróżnieniu od traktatu konstytucyjnego, procedury te wykluczają 
możliwość opracowania nowego projektu aktu ustawodawczego przez 
Komisję Europejską lub 1/4 państw członkowskich, będących jego ini



274 Rozdział IV. Zmiany sektorowe

cjatorami, dzięki czemu uległy one uproszczeniu (art. 82 ust. 3 TFUE 
oraz art. 83 ust. 3 TFUE)60. Jedna z dwóch nowych procedur odwoław
czych ustanowiona zostaje we współpracy sądowej w sprawach kar
nych, zaś druga we współpracy policyjnej. Pierwsza procedura dotyczy 
powołania do życia Prokuratury Europejskiej, zaś druga odnosi się do 
współpracy operacyjnej między służbami policji, służbami celnymi i in
nymi organami ścigania właściwymi dla współpracy policyjnej państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli Rada Unii Europejskiej nie jest 
w stanie podjąć jednomyślnej decyzji w tych sprawach, wtedy grupa 
co najmniej dziewięciu państw członkowskich może wystąpić z wnios
kiem o przekazanie projektu środków Radzie Europejskiej. Wówczas 
specjalna procedura ustawodawcza w Radzie Unii Europejskiej zosta
je zawieszona. W przypadku uzyskania konsensu w terminie czterech 
miesięcy Rada Europejska odsyła taki projekt ponownie do Rady Unii 
Europejskiej w celu jego przyjęcia. Jeżeli jednak konsens w Radzie Eu
ropejskiej nie zostanie osiągnięty, co najmniej dziewięć państw człon
kowskich może ustanowić na podstawie tego projektu wzmocnioną 
współpracę (art. 86 ust. 1 TFUE oraz art. 87 ust. 3 TFUE)61. O ile za
tem dwie pierwsze procedury odwoławcze pozwalają zawiesić zwykłą 
procedurę ustawodawczą i przedłożyć Radzie Europejskiej projekt aktu 
ustawodawczego na wniosek jednego państwa członkowskiego zagrożo
nego przegłosowaniem większością kwalifikowaną, o tyle dwie ostatnie 
procedury odwoławcze umożliwiają zawieszenie specjalnej procedury 
ustawodawczej i przedłożenie Radzie Europejskiej projektu aktu usta
wodawczego na wniosek co najmniej dziewięciu państw członkowskich, 
jeżeli osiągnięcie jednomyślnej decyzji w Radzie Unii Europejskiej nie 
jest możliwe.

60 Ibidem, s. 80-81.
61 Ibidem, s. 82-84.

Traktat lizboński wprowadza we współpracy sądowej w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej dalsze zmiany, których nie przewidy
wał traktat konstytucyjny. Pierwsza z nich polega na tym, że na mocy 
protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych ustanowiony zo
staje pięcioletni okres przejściowy dla uprawnień skargowych Komisji 
Europejskiej (art. 258 TFUE) i jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w tych dwóch dziedzinach. W tym okresie, czyli od 



2. Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości... 275

1 grudnia 2009 r. do 1 grudnia 2014 r., ograniczone pozostają - po
dobnie jak dotychczas - kompetencje skargowe Komisji Europejskiej 
i jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odnie
sieniu do aktów przyjętych przed 1 grudnia 2009 r.62 Środki przejścio
we przestają jednak w każdym przypadku obowiązywać po upływie 
okresu przejściowego. Natomiast zmiana każdego z tych aktów przed 
upływem pięcioletniego okresu przejściowego pociąga za sobą koniecz
ność zastosowania nowych uprawnień tych instytucji, przewidywanych 
w traktacie lizbońskim (art. 10 ust. 1-3 protokołu nr 36). Deklaracja 
nr 50 w sprawie postanowień przejściowych doprecyzowuje przepisy 
protokołu nr 36, wzywając Parlament Europejski, Radę Unii Europej
skiej i Komisję Europejską, aby dołożyły „starań” w celu przyjęcia przed 
upływem pięcioletniego okresu przejściowego aktów ustawodawczych 
zmieniających lub zastępujących akty dotychczasowego III filaru.

62 Wyjątkiem od tej zasady jest nadal jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym określona 
w art. 35 ust. 2-3 TUE (w wersji traktatu nicejskiego), czyli wówczas, gdyby dane pań
stwo członkowskie złożyło - przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego - oświadcze
nie uznające właściwość Trybunału w tym zakresie.

Z drugiej strony, protokół nr 36 zawiera postanowienia wyjątkowe 
dla Zjednoczonego Królestwa, których to państwo stanowczo się doma
gało w czasie obrad konferencji międzyrządowej w 2007 r. Dzięki nim 
Wielka Brytania może także po upływie pięcioletniego okresu przejścio
wego odmówić akceptacji uprawnień skargowych Komisji Europejskiej 
oraz jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odnie
sieniu do aktów byłego III filaru. Jeżeli to uczyni (najpóźniej sześć mie
sięcy przed upływem okresu przejściowego), wtedy wszystkie akty praw
ne, przyjęte przed 1 grudnia 2009 r. we współpracy sądowej w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej, przestają to państwo automatycznie 
obowiązywać z dniem 1 grudnia 2014 r„ chyba że zostały one zmienio
ne już po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Z tego tytułu państwo 
to może także zostać obciążone ewentualnymi kosztami finansowymi. 
Jednocześnie Zjednoczone Królestwo może w późniejszym terminie 
„w każdej chwili” notyfikować Radzie Unii Europejskiej wolę stosowa
nia aktów prawnych oraz akceptacji kompetencji skargowych Komisji 
Europejskiej i jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
które przestały mieć wobec niego zastosowanie. W takim przypadku
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stosuje się odpowiednie postanowienia protokołu nr 19 w sprawie do
robku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz protokołu 
nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii wobec 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 10 ust. 4-5 
protokołu nr 36)63. Warto podkreślić, że ustanowienie pięcioletniego 
okresu przejściowego dla wspomnianych aktów ustawodawczych stano
wi rezultat politycznego kompromisu między państwami, które godziły 
się na to, aby już w dniu wejścia w życie traktatu lizbońskiego zmienić 
ich status, a większością państw członkowskich Unii, które się temu sta
nowczo sprzeciwiały (m.in. Polska, Wielka Brytania, Czechy i Malta).

63 Protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 325-326; Deklaracja dotyczą
ca artykułu 10 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, [w:] Traktat z Lizbony, 
s. 354.

H Por. C. H e r m a, Likwidacja „struktury filarowej“ Unii - podmiotowość prawno- 
międzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 153.

Druga zmiana sprowadza się do tego, że protokół nr 21 w sprawie sta
nowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii wobec przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości rozciąga - na wniosek tych dwóch 
państw - postanowienia amsterdamskiego protokołu nr 4 na współpra
cę sądową w sprawach karnych i współpracę policyjną oraz na akty sta
nowiące rozwinięcie dorobku Schengen. Oznacza to, że Zjednoczone 
Królestwo i Irlandia będą mogły odtąd swobodnie włączać i wyłączać 
się ze współpracy w ramach całej przestrzeni wolności, bezpieczeń
stwa i sprawiedliwości, podobnie jak miało to miejsce przed 1 grud
nia 2009 r. w odniesieniu do współpracy określonej w Tytule IV TWE. 
Dotyczy to także aktów ustawodawczych zmieniających akty, którymi 
oba te państwa są już związane. Jeżeli jednak Rada Unii Europejskiej, 
stanowiąc większością kwalifikowaną (bez udziału zainteresowanego 
państwa), na wniosek Komisji Europejskiej, stwierdzi, że takie wyłącze
nie może spowodować nieskuteczność danego aktu ustawodawczego 
w innych państwach członkowskich lub w całej Unii Europejskiej, winna 
ona je zachęcić do jego przyjęcia. Jeśli jednak żadne z tych państw tego 
nie uczyni, przestaje go obowiązywać także „pierwotny” akt prawny64. 
Ponadto Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowa
ną, na wniosek Komisji Europejskiej, może stwierdzić, że Zjednoczone 
Królestwo lub Irlandia, albo obydwa te państwa równocześnie, ponoszą 
bezpośrednie konsekwencje finansowe powstałe wskutek zaprzestania
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stosowania danego aktu ustawodawczego (art. l-4a protokołu nr 21). 
Stanowisko Irlandii w tej sprawie objaśnia dodatkowo jednostronna 
deklaracja tego państwa, załączona do Aktu Końcowego konferencji 
międzyrządowej 2007 r. Irlandia wyraża w niej „stanowczy zamiar” 
uczestniczenia w przyjmowaniu aktów dotyczących przestrzeni wol
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości „w tak szerokim zakresie, w ja
kim uzna to za możliwe”, jednak „w możliwie najszerszym zakresie [...] 
w dziedzinie współpracy policyjnej”. Jednocześnie Irlandia informuje, 
że w ciągu trzech lat od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, czyli do 
1 grudnia 2012 r„ rozważy ona możliwość odstąpienia od postanowień 
wspomnianego protokołu (deklaracja nr 56)65 *.

65 Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, [w:] Traktat z Lizbony, s. 295-298; 
Deklaracja Irlandii w sprawie artykułu 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści, [w:] Traktat z Lizbony, s. 356-357. Podobne uprawnienia, jak Zjednoczone Króle
stwo i Irlandia, uzyskała już na mocy traktatu konstytucyjnego Dania. Uprawnienia te 
zostały z nieznacznymi zmianami potwierdzone w traktacie lizbońskim - por. Protokół 
w sprawie stanowiska Danii, [w:] Traktat z Lizbony, s. 299-303. Szerzej na ten temat 
por. C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawnomifdzy- 
narodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, s. 153-154.

“ BVerfG, Vertrag von Lissabon, s. 100.
67 Podobne zastrzeżenia Federalny Trybunał Konstytucyjny zgłosił także wobec 

postanowień art. 48 TFUE (system zabezpieczenia społecznego).

Odnosząc się do nowo uzyskanych kompetencji lub wzmocnienia 
dotychczasowych uprawnień Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Federalny Trybunał Konstytucyjny 
Niemiec w orzeczeniu z 30 czerwca 2009 r. stwierdził, że instytucje Unii 
muszą wykonywać swoje uprawnienia w taki sposób, aby państwom 
członkowskim „pozostały także zadania o istotnym znaczeniu, stano
wiące pod względem prawnym i praktycznym przesłanki żywej [leben
dige] demokracji”“. Swoje zastrzeżenia Federalny Trybunał Konstytu
cyjny zgłosił przede wszystkim wobec przepisów art. 83 ust. 1 TFUE, 
art. 82 ust. 3 TFUE oraz art. 83 ust. 3 TFUE (współpraca sądowa w spra
wach karnych)67. Uznał on, że zwłaszcza korzystanie przez Radę Unii 
Europejskiej z „blankietowego upoważnienia” do rozszerzania katalo
gu szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, 
zawartego w art. 83 ust. 1 TFUE („w zależności od rozwoju przestęp
czości”), może prowadzić do rozszerzenia kompetencji Unii Europej
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skiej i jako takie podlega zastrzeżeniu ustawowemu zgodnie z art. 23 
ust. 1 zdanie 2 Ustawy Zasadniczej. Natomiast w odniesieniu do proce
dur odwoławczych, przewidzianych w art. 82 ust. 3 TFUE oraz art. 83 
ust. 3 TFUE68, pozwalających zawiesić zwykłą procedurę ustawodawczą 
i przedłożyć Radzie Europejskiej projekt danego aktu ustawodawczego 
na wniosek zagrożonego przegłosowaniem państwa członkowskiego, 
uzasadniony naruszeniem jego ważnych interesów narodowych, Fede
ralny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przedstawiciel niemieckiego 
rządu w Radzie Unii Europejskiej może postępować tylko zgodnie z in
strukcją Bundestagu, zaś jeżeli odnosi się ona do kompetencji ustawo
dawczych krajów federacji, to musi to czynić także zgodnie z instrukcją 
Bundesratu69.

68 Takie samo stanowisko zajął Federalny Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu 
do procedury odwoławczej określonej w art. 48 TFUE.

09 BVer/G, Vertrag von Lissabon, s. 100-107, 116.
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RATYFIKACJA 
TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO

1. PIERWSZA FAZA PROCESU RATYFIKACJI

Jak wspomniano wyżej, traktat lizboński podlegał ratyfikacji zgodnie 
z wymogami konstytucyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Miał on wejść w życie 1 stycznia 2009 r„ ale pod warunkiem, że do tego 
czasu wszystkie dokumenty ratyfikacyjne zostałyby złożone depozyta
riuszowi, czyli rządowi Republiki Włoskiej. W przeciwnym razie wi
nien on wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po zło
żeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez ostatnie państwo członkowskie 
(art. 6 ust. 1-2 TL)1. Pierwszym państwem, które ratyfikowało trak
tat lizboński, były Węgry (20 grudnia 2007 r.). W ciągu 2008 r. uczy
niły to: Malta (29 stycznia), Rumunia (6 lutego), Słowenia (7 lutego), 
Francja (13 lutego), Bułgaria (21 marca), Austria (28 kwietnia), Dania 
(30 kwietnia), Portugalia (9 maja), Słowacja (12 maja), Litwa (14 maja), 
Łotwa (28 maja), Grecja (11 czerwca), Estonia (19 czerwca), Wielka Bry
tania (19 czerwca), Belgia (19 czerwca), Luksemburg (3 lipca), Holandia 
(10 lipca), Cypr (19 lipca), Hiszpania (30 lipca), Włochy (2 sierpnia), 
Finlandia (12 września) i Szwecja (20 listopada). W czterech spośród 
wymienionych państw członkowskich Unii Europejskiej parlamenty 

' Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (teksty pierwotne), 
Dziennik Urzędowy C, 2007, nr 306.
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same ratyfikowały traktat lizboński (Malta, Bułgaria, Grecja i Szwe
cja), zaś w pozostałych państwach wyraziły zgodę na jego ratyfikację2. 
W Belgii zgodę na ratyfikację musiało wydać aż siedem tamtejszych 
zgromadzeń ustawodawczych: parlament federalny złożony z Izby De
putowanych i Senatu, parlamenty regionalne: Flandrii, Walonii i Bruk
seli, a także parlamenty wspólnot językowych: francuskiej, flamandzkiej 
i niemieckojęzycznej. Senat uczynił to 6 marca, Izba Deputowanych - 
10 kwietnia 2008 r„ zaś 19 czerwca 2008 r. król Albert II podpisał ustawę 
ratyfikacyjną. 15 października 2008 r. nastąpiło natomiast złożenie aktu 
ratyfikacyjnego u włoskiego depozytariusza3. W ten sposób do końca 
2008 r. traktat lizboński ratyfikowały dwadzieścia trzy państwa człon
kowskie. Natomiast w czterech państwach, tzn. Niemczech, Irlandii, 
Polsce i Czechach, ratyfikacja natrafiła na trudności.

2 Podane wyżej daty to daty podpisania aktów ratyfikacyjnych przez głowy państw 
lub ratyfikacji traktatu przez parlamenty narodowe. Dane te nie obejmują natomiast 
terminu złożenia przez poszczególne państwa członkowskie aktów ratyfikacyjnych 
u depozytariusza, czyli rządu Włoch.

’ Ratification of the Treaty of Lisbon, http://en.wikipedia.org/, s. 1-2; Projet de loi 
portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et 
le Traité instituant la Communauté européenne, et à ÏActe final, faits à Lisbonne le 13 dé
cembre 2007, http://www.senate.be/, s. 1. Por. też Europa. Traktat lizboński. Sytuacja 
w poszczególnych państwa UE, http://europa.eu/lisbon_treaty/, s. 1-6; Ratyfikacja traktatu 
z Lizbony, http://europa.eu/, s. 1; Belgia przyjęła Traktat Lizboński, PAP, 10 lipca 2008 r.

4 Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Stenographischer Bericht. 16. Wahlpe
riode, 157. Sitzung am 24. April 2008, http://dipbt.bundestag.de/, s. 16483-16485.

2. DRUGA FAZA PROCESU RATYFIKACJI

2.1. NIEMCY

W Niemczech problemy z ratyfikacją traktatu lizbońskiego spowodo
wane były zasadniczo zaskarżeniem go do Federalnego Trybunału Kon
stytucyjnego. Już 24 kwietnia 2008 r. Bundestag wyraził zgodę na ra
tyfikację traktatu kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Za przyjęciem 
ustawy ratyfikacyjnej opowiedziało się pięciuset piętnastu posłów SPD, 
FDP, Sojuszu’90/Zielonych i CDU/CSU, przeciw - pięćdziesięciu ośmiu 
deputowanych Lewicy, niezrzeszonych i części CDU/CSU, zaś jeden po
seł Sojuszu’90/Zielonych wstrzymał się od głosu4. 23 maja 2008 r. swoją 

http://en.wikipedia.org/
http://www.senate.be/
http://europa.eu/lisbon_treaty/
http://europa.eu/
http://dipbt.bundestag.de/
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zgodę na ratyfikację większością 2/3 głosów uchwalił również Bundes
rat. Podobnie jak w przypadku traktatu konstytucyjnego, za przyjęciem 
ustawy ratyfikacyjnej głosowało piętnaście krajów federacji. Tym razem 
jednak to nie przedstawiciel Meklemburgii-Pomorza Przedniego, ale de
legat Berlina wstrzymał się od głosu z powodu sprzeciwu Lewicy, współ
rządzącej tam wespół z SPD. W sumie w Bundesracie za traktatem odda
no sześćdziesiąt sześć głosów, przy trzech głosach wstrzymujących się5.

5 W Bundesracie każdy z szesnastu krajów federacji ma od trzech do sześciu gło
sów w zależności od liczby zamieszkujących go obywateli.

6 Por. J.J. Wę c, Spór o kształt instytucjonalny, s. 466-467.

Jeszcze w tym samym dniu deputowany CSU do Bundestagu Peter 
Gauweiler złożył przeciwko traktatowi skargę do Federalnego Trybu
nału Konstytucyjnego. Na podobny krok polityk ten zdecydował się już 
w 2005 r., zaskarżając wówczas traktat konstytucyjny6. Nieco później 
swoje skargi złożyły także frakcja parlamentarna Lewica, Partia Eko- 
logiczno-Demokratyczna (Ökologisch-Demokratische Partei - ödp), 
a także pojedynczy deputowani do Bundestagu oraz profesor prawa 
Markus Kerber. W tej sytuacji 30 czerwca 2008 r. prezydent Horst Köh
ler odroczył decyzję o podpisaniu dokumentów ratyfikacyjnych. Mimo 
to 8 października 2008 r. podpisał on ustawę ratyfikacyjną, choć jedno
cześnie oświadczył, iż wstrzymuje się z podpisaniem aktu ratyfikacyjne
go i złożeniem go włoskiemu rządowi jako depozytariuszowi traktatu 
do czasu wydania przez Federalny Trybunał Konstytucyjny stosownego 
orzeczenia.

30 czerwca 2009 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny ogłosił swój 
wyrok, w którym uznał traktat lizboński za zgodny z Ustawą Zasadni
czą RFN. Z drugiej strony jednak, zakwestionował on tzw. ustawodaw
stwo towarzyszące traktatowi (Begleitgesetzgebung), żądając wzmocnie
nia uprawnień Bundestagu i Bundesratu w Unii Europejskiej. Wkrótce 
potem partie koalicji rządowej i opozycji parlamentarnej oraz przed
stawiciele wszystkich krajów federacji przystąpili do rokowań na temat 
nowych ustaw towarzyszących, których celem było przede wszystkim 
wzmocnienie kompetencji Bundestagu i Bundesratu w procesie legi
slacyjnym Unii Europejskiej w ślad za nowymi uprawnieniami, jakie 
parlamentom narodowym przyznał traktat lizboński. Kompromis w tej 
sprawie osiągnięto już 18 sierpnia 2009 r„ zaś 8 września tegoż roku 
Bundestag uchwalił pakiet tzw. ustawodawstwa towarzyszącego trakta
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towi, większością czterystu czterdziestu sześciu głosów, przy czterdzie
stu sześciu głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących się. Dziesięć 
dni później pakiet ten został także przyjęty jednogłośnie przez Bundes
rat. Na pakiet ustaw towarzyszących złożyły się cztery ustawy: ustawa 
w sprawie rozszerzenia i wzmocnienia praw Bundestagu i Bundes
ratu w sprawach Unii Europejskiej; ustawa zmieniająca Ustawę Zasad
niczą w związku z ratyfikacją traktatu lizbońskiego; ustawa w sprawie 
zmiany ustawy o współpracy rządu federalnego i Bundestagu w spra
wach Unii Europejskiej, a także ustawa w sprawie zmiany ustawy 
o współpracy federacji i krajów federacji w sprawach Unii Europejskiej. 
Wychodziły one naprzeciw propozycjom zawartym w orzeczeniu Fe
deralnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r.7 Wszystkie 
cztery ustawy towarzyszące 23 września 2009 r. zostały podpisane przez 
prezydenta Kohlera. Dwa dni później prezydent podpisał także akt raty
fikacyjny i przekazał go depozytariuszowi w Rzymie. W ten sposób pro
cedura ratyfikacji traktatu lizbońskiego w Niemczech dobiegła końca 
jeszcze przed przeprowadzeniem drugiego referendum w Irlandii8.

7 Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bun
desrates in Angelegenheiten der Europäischen Union, Deutscher Bundesrat, Drucksache 
Nr. 713/09, 10. September 2009, http://www.bundesrat.de, s. 1-2; Gesetz zur Umsetzung 
der Grundgesetzänderungen für die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, Deutscher 
Bundesrat, Drucksache Nr. 714/09,10. September 2009, http://www.bundesrat.de, s. 1-2; 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union, Deutscher Bundesrat, 
Drucksache Nr. 715/09,10. September 2009, http://www.bundesrat.de, s. 1-9; Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegen
heiten der Europäischen Union, Deutscher Bundesrat, Drucksache Nr. 716/09, 10. Sep
tember 2009, http://www.bundesrat.de, s. 1-8. Por. teżS. Gröning-von Thüna, 
Die neuen Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon aus Sicht des Deutschen Bundestages - 
offene Fragen und neue Herausforderungen, „Integration” 2010, H. 4, s. 312-333.

8 Niemcy ratyfikowały Traktat Lizboński, „EurActiv”, 28 września 2009 r., http:// 
www.euractiv.pl/, s. 1.

2.2. IRLANDIA

12 czerwca 2008 r. społeczeństwo Irlandii odrzuciło traktat w referen
dum większością 53,4% głosów, przy frekwencji wynoszącej 53,13%. 
Przyczynami negatywnego wyniku referendum w Irlandii były: nie
znajomość lub niezrozumienie przepisów traktatu lizbońskiego przez 

http://www.bundesrat.de
http://www.bundesrat.de
http://www.bundesrat.de
http://www.bundesrat.de
http://www.euractiv.pl/
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tamtejsze społeczeństwo, obawa przed osłabieniem pozycji Irlandii 
w Unii Europejskiej z powodu zagrożenia jej neutralności i obniżenia 
konkurencyjności irlandzkiej gospodarki, a także agresywna kampania 
Libertas skierowana przeciw traktatowi. Za niepowodzenie referen
dum obciążano również irlandzki rząd, zarzucając mu m.in. zbyt późne 
ogłoszenie daty przeprowadzenia referendum, bardzo słabą kampanię 
referendalną, oskarżenie premiera Bertiego Aherna o korupcję w szczy
towym okresie kampanii, co doprowadziło do jego nieoczekiwanej dy
misji, a także niefortunne wypowiedzi jego następcy Briana Cowena, 
który przestrzegał irlandzkie społeczeństwo, że nie przeprowadzi już 
drugiego referendum w razie odrzucenia traktatu, to znów publicznie 
przyznawał, że nie przeczytał tej umowy międzynarodowej w całości’.

Mimo to rząd irlandzki już pod koniec lipca 2008 r. podjął decyzję 
o powtórzeniu referendum jesienią 2009 r. pod warunkiem zachowa
nia własnego komisarza w Komisji Europejskiej, potwierdzenia polityki 
neutralności Irlandii oraz nieuczestniczenia tego państwa w planowanej 
wspólnej polityce obronnej Unii Europejskiej, a także utrzymania nieza
leżności w polityce podatkowej i wzmocnienia zakazu aborcji* 10. W ślad 
za tym podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 
2008 r. w Brukseli premier Brian Cowen oficjalnie potwierdził decyzję 
o przeprowadzeniu w Irlandii drugiego referendum nad traktatem liz
bońskim. Natomiast Rada Europejska określiła sposób postępowania, 
który miał pozwolić na wejście traktatu w życie przed końcem 2009 r. 
Odnośnie do składu Komisji Europejskiej uzgodniono, że - o ile traktat 
z Lizbony wejdzie w życie - podjęta zostanie, zgodnie z niezbędnymi 
procedurami prawnymi, decyzja o utrzymaniu zasady „jeden kraj - 
jeden komisarz” także po 1 listopada 2014 r. Oznaczało to, że Rada 
Europejska przyjęła polityczne zobowiązanie o zastosowaniu w tym celu 
przepisów art. 17 ust. 5 TUE (w wersji traktatu lizbońskiego). Ponad

’ Szerzej na temat przyczyn odrzucenia traktatu lizbońskiego przez Irlandię por. 
J. L e i n e n, J. Kreutz, Das irische „Nein“ zum Vertrag von Lissabon: Optionen für die 
Lösung der neuen Krise, „Integration" 2008, H. 3, s. 307-311; Konsekwencje odrzucenia 
traktatu lizbońskiego w referendum w Irlandii, „EurActiv”, 20 czerwca 2008 r., http://www. 
euractiv.pl/, s. 1; W. L o r e n z, Kozioł ofiarny unijnych elit, „Rzeczpospolita”, 10 grudnia 
2008 r., http://www.rp.pl/, s. 1.

10 P. Runner, Ireland mulls autumn 2009 Lisbon revote, „EUobserver”, 30 July 
2008 r., http://euobserver.com/, s. 1.

euractiv.pl/
http://www.rp.pl/
http://euobserver.com/
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to postanowiono - pod warunkiem, iż rząd irlandzki zobowiąże się do 
podjęcia starań o ratyfikację traktatu przed upływem bieżącej kadencji 
Komisji Europejskiej - że Irlandii przyznane zostaną gwarancje praw
ne w następujących trzech dziedzinach: polityka podatkowa, polityka 
bezpieczeństwa i obrony oraz przepisy konstytucji irlandzkiej, dotyczą
ce prawa do życia, edukacji i rodziny. Gwarancje te przewidywały, że: 
po pierwsze, traktat lizboński nie spowoduje żadnych zmian w zakresie 
kompetencji Unii w polityce podatkowej w odniesieniu do wszystkich 
państw członkowskich; po drugie, nie będzie miał on „wpływu na poli
tykę bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich, w tym na trady
cyjną irlandzką politykę neutralności, ani na zobowiązania większości 
pozostałych państw członkowskich”; po trzecie, prawny status Karty 
Praw Podstawowych oraz wszelkie postanowienia traktatu lizbońskiego 
dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych nie naruszą 
„żadnych postanowień konstytucji Irlandii dotyczących prawa do życia, 
edukacji i rodziny”11.

11 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 11-12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 13 lutego 2009 r., 17271/1/08, REV 1, s. 1-3.

12 Ibidem, s. 12 (załącznik I).

W załączniku nr 1 do konkluzji, poza trzema wspomnianymi gwa
rancjami, znalazło się także zapewnienie, że Unia Europejska przywią
zuje wielką wagę do

postępu społecznego i ochrony praw pracowniczych; usług publicznych, 
jako niezbędnego instrumentu zapewniającego spójność społeczną 
i regionalną; odpowiedzialności państw członkowskich za świadczenie 
usług edukacyjnych i zdrowotnych; zasadniczej roli i szerokiego zakre
su uprawnień organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania usług niemających charakteru 
gospodarczego świadczonych w interesie ogólnym, na które nie będą 
miały wpływu żadne postanowienia Traktatu z Lizbony, w tym posta
nowienia dotyczące wspólnej polityki handlowej12.

Postanowienia te zostały doprecyzowane w konkluzjach Rady Euro
pejskiej, obradującej w dniach 18-19 czerwca 2009 r. w Brukseli. Szefo
wie państw lub rządów podjęli wówczas decyzję „w sprawie obaw narodu 
irlandzkiego co do traktatu z Lizbony”, zaś Rada Europejska uchwaliła 
uroczystą deklarację o prawach pracowniczych, polityce społecznej 
i innych kwestiach. Rada Europejska przyjęła również do wiadomości
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jednostronną deklarację Irlandii w sprawie polityki bezpieczeństwa 
i obrony13.

13 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 18-19 czerwca 2009 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 10 lipca 2009, 11225/02/09, REV 2, s. 2-4.

14 Ibidem, s. 17-19.
15 Ibidem, s. 3.

Decyzja szefów państw lub rządów stanowiła, że po pierwsze, po
stanowienia traktatu lizbońskiego, dotyczące przestrzeni wolności, bez
pieczeństwa i sprawiedliwości, w żaden sposób nie naruszają zakresu 
ani możliwości stosowania przepisów konstytucji Irlandii, chroniących 
prawo do życia, rodzinę i prawa edukacyjne; po drugie, przepisy tegoż 
traktatu nie zmieniają - w odniesieniu do wszystkich państw członkow
skich - „zakresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodat
kowania ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji”; po 
trzecie, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej nie 
uchybia ani polityce bezpieczeństwa i obrony, ani zobowiązaniom jakie
gokolwiek państwa członkowskiego, w tym Irlandii. Traktat lizboński 
nie wpływa na tradycyjną irlandzką politykę neutralności wojskowej 
ani jej nie uchybia. Wszelkie decyzje o zorganizowaniu wspólnej obrony 
Unii Europejskiej będą wymagały jednomyślnej decyzji Rady Europej
skiej. To państwa członkowskie, w tym Irlandia, podejmą decyzję, czy 
stworzyć wspólną obronę Unii, a także, czy uczestniczyć w stałej współ
pracy strukturalnej lub w pracach Europejskiej Agencji Obrony. Trak
tat lizboński nie przewiduje bowiem utworzenia armii europejskiej ani 
poboru do jakiejkolwiek formacji wojskowej. To Irlandia i każde inne 
państwo członkowskie podejmą decyzję, czy uczestniczyć w określonej 
operacji wojskowej14. Ponadto szefowie państw lub rządów oświadczyli, 
że ich decyzja jest w pełni zgodna z traktatem lizbońskim, a zatem jej 
przyjęcie nie będzie wymagać ponownej ratyfikacji tegoż traktatu, jest 
ona też prawnie wiążąca i stanie się skuteczna w momencie wejścia 
w życie traktatu lizbońskiego, zaś jej postanowienia zostaną ujęte w pro
tokole załączonym do następnego traktatu akcesyjnego15.

Rada Europejska w swojej uroczystej deklaracji w sprawie praw pra
cowniczych, polityki społecznej i innych kwestii zapewniła natomiast, 
że traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TUE i TWE, ma na celu 
zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz wspieranie 
sprawiedliwości i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, so
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lidarności między pokoleniami i ochrony praw dziecka. Zobowiązuje 
on Unię Europejską, aby realizując swoje polityki i działania, brała pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrud
nienia i odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego. Traktat ten wskazuje również na zasadniczą 
rolę i szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług 
dotyczących ogólnego interesu gospodarczego. Nie narusza on także 
w żaden sposób kompetencji państw członkowskich w tej dziedzinie. 
Ponadto przewiduje on, że Rada Unii Europejskiej, działająca we wspól
nej polityce handlowej, musi stanowić jednomyślnie przy negocjowaniu 
i zawieraniu umów międzynarodowych dotyczących handlu usługami 
społecznymi, edukacji i zdrowia, jeżeli umowy te mogłyby w znacznym 
stopniu zakłócać działanie krajowego systemu tych usług i wywierać 
negatywny wpływ na odpowiedzialność państw członkowskich za ich 
zapewnienie16.

16 Ibidem, s. 20-21.

Rząd irlandzki natomiast w jednostronnej deklaracji, przyjętej do 
wiadomości przez Radę Europejską, jeszcze raz oświadczył, że uczest
nictwo Irlandii we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej nie uchybia jej tradycyjnej polityce neutralności wojskowej, 
a Irlandia nie podlega żadnemu wzajemnemu zobowiązaniu o charakte
rze obronnym. Konstytucja Irlandii wymagałaby w tym celu przeprowa
dzenia referendum. Rząd Irlandii powtórzył również, że uczestnictwo 
kontyngentów irlandzkich sił obronnych w operacjach zagranicznych, 
w tym prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony Unii Europejskiej, wymagałoby: po pierwsze, autoryzowania 
operacji przez Radę Bezpieczeństwa lub Zgromadzenie Ogólne ONZ; 
po drugie, zgody rządu irlandzkiego; po trzecie, zatwierdzenia przez 
parlament Irlandii. Rząd irlandzki zwrócił także uwagę, że nic nie zobo
wiązuje Irlandii do uczestnictwa w stałej współpracy strukturalnej prze
widzianej w traktacie lizbońskim, w pracach Europejskiej Agencji Obro
ny ani w poszczególnych projektach lub programach realizowanych pod 
jej auspicjami. Wszelkie decyzje dotyczące takiego uczestnictwa będą 
musiały zostać zatwierdzone przez parlament irlandzki. Ponadto rząd 
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irlandzki oświadczył, że będzie brał udział wyłącznie w tych projektach 
i programach, które przyczynią się do zwiększenia zdolności koniecz
nych do realizacji, prowadzonych z ramienia ONZ, misji utrzymania 
pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego 
bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych17.

17 Ibidem, s. 22-23.
18 Irlandia powiedziała „tak”, „Gazeta Wyborcza”, 3 października 2009 r., http:// 

wyborcza.pl/, s. 1.
19 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie trak

tatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r„ http://orka.sejm.gov. 
pl/, s. 1.

Gwarancje prawne i polityczne uzyskane przez rząd irlandzki pod
czas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2009 r. w Brukseli ułatwi
ły mu w znacznej mierze przeprowadzenie tym razem bardzo skutecznej 
kampanii przed drugim referendum nad traktatem lizbońskim. Należy 
wszakże podkreślić, że o ostatecznym wyniku głosowania zadecydował 
najwyraźniej również w dużej mierze przebieg kryzysu finansowego 
i gospodarczego w świecie, który wybuchł w drugiej połowie 2007 r. oraz 
przekonanie większości społeczeństwa irlandzkiego, że o wiele łatwiej 
bronić się przed jego skutkami w ramach Unii Europejskiej, aniżeli poza 
tą organizacją. Referendum odbyło się 2 października 2009 r. i zakoń
czyło pełnym sukcesem rządu. Za traktatem lizbońskim opowiedziało 
się wówczas aż 67,1% głosujących, przy frekwencji wynoszącej 59%18.

2.3. POLSKA

Również w Polsce proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego przeciągnął 
się aż do jesieni 2009 r. Zaledwie tydzień po podpisaniu traktatu, 20 grud
nia 2007 r., Sejm przyjął uchwałę, w której opowiedział się za jego „jak 
najszybszą ratyfikacją” przez Polskę, co stanowiłoby „widoczny symbol 
polskiej woli pogłębienia i wzmocnienia procesu integracji europejskiej”. 
Wyraził on także nadzieję, że „planowana ratyfikacja traktatu przez 
pozostałe państwa członkowskie nastąpi do końca 2008 r.” W uchwale 
wskazano również na najważniejsze reformy traktatowe, wzmacniające 
pozycję międzynarodową Unii Europejskiej, ale z drugiej strony, wy
rażono nadzieję na przyszłe „odstąpienie przez Rzeczypospolitą Polską 
od protokołu brytyjskiego”19. Z powodu tego sformułowania zawartego 
w prezentowanej uchwale posłowie PiS, uznający protokół brytyjski za 
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jedno z najważniejszych osiągnięć negocjacyjnych rządu J. Kaczyńskie
go, głosowali przeciwko jej przyjęciu w całości. Ponad dwa miesiące 
później rozstrzygnięta została kwestia, w jakim trybie - referendalnym 
czy też parlamentarnym - należałoby wyrazić zgodę na ratyfikację trak
tatu. 28 lutego 2008 r. Sejm przyjął uchwałę, stanowiącą, że zgoda na 
ratyfikację traktatu lizbońskiego nastąpi w myśl przepisów art. 90 ust. 2 
Konstytucji RP, czyli w trybie parlamentarnym20. Do wyrażenia takiej 
zgody niezbędne było zatem poparcie 2/3 głosów Sejmu i 2/3 głosów Se
natu, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby, odpowiednio, 
posłów i senatorów21. Oznaczało to, że bez zgody przynajmniej części 
przedstawicieli frakcji parlamentarnej PiS, liczącej podówczas stu pięć
dziesięciu dziewięciu posłów, uchwalenie ustawy ratyfikacyjnej nie bę
dzie możliwe.

20 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu 
wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europej
skiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, http://orka.sejm.gov.pl/, s. 1.

21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r„ Dz. U., 1997, nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.

22 /. Kaczyński: Nie godzimy się na województwo polskie w UE, 12 marca 2008 r., 
http://wiadomosci.gazeta.pl/, s. 1; PiS nie lubi już Lizbony, „Wprost”, 13 marca 2008 r., 
http://www.wprost.pl/, s. 1-2.

W tej sytuacji w marcu 2008 r. prezes PiS J. Kaczyński podczas de
baty parlamentarnej dość nieoczekiwanie zażądał wprowadzenia dodat
kowych gwarancji w przygotowywanej przez Sejm uchwale w sprawie 
wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu lizbońskiego przez prezydenta 
(tzw. uchwale towarzyszącej). Gwarancje te miałyby zabezpieczać pol
skie osiągnięcia w negocjacjach nad tym traktatem podczas konferencji 
międzyrządowej w 2007 r., w szczególności zaś treść protokołu brytyj
skiego i mechanizmu z Joanniny. Przedstawiony wkrótce potem projekt 
uchwały towarzyszącej, przygotowany przez frakcję parlamentarną PiS, 
przewidywał m.in., że w preambule do niej znajdzie się przepis stano
wiący, iż Konstytucja jest najwyższym prawem w RP, a traktat lizboński 
nie daje podstaw do podejmowania jakichkolwiek „działań uszczupla
jących suwerenność państw członkowskich”. Projekt zawierał także sfor
mułowania mówiące o prawie Polski do wystąpienia z Unii Europejskiej 
oraz konieczności utrzymania protokołu brytyjskiego22.

Ostatecznie postulaty PiS znalazły swoje odzwierciedlenie w pro
jekcie uchwały towarzyszącej, przygotowanej przez koalicję rządową 
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PO-PSL. Projekt stwierdzał bowiem m.in., że Polska jest i pozostaje 
suwerennym państwem, którego decyzje mają źródło w woli narodu, 
a dotyczy to także decyzji o przystąpieniu do Unii Europejskiej, kształ
cie jej członkostwa oraz ewentualnym wystąpieniu z tej organizacji mię
dzynarodowej. Przepisy Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej, „z racji jej nadrzędnej mocy prawnej, mają 
pierwszeństwo obowiązywania” na terytorium Polski. Traktat lizboński 
„nie daje podstaw do wykładni”, dopuszczających w Unii Europejskiej 
jakiekolwiek „działania uszczuplające suwerenność Państw Członkow
skich”. Wiążące ustalenia co do zakresu związania Polski Kartą Praw 
Podstawowych zawiera protokół brytyjski. Jednak poszerzenie owego 
zakresu bądź też odstąpienie od protokołu w przyszłości „wymagałoby 
zachowania trybu, jakiego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyma
ga w przypadku przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji 
organów władzy państwowej w niektórych sprawach”. Przepisy dotyczą
ce sposobu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w tym 
mechanizm z Joanniny, „służą polskim interesom”. Wszelako odstąpie
nie od tych rozwiązań w przyszłości wymagałoby również podobnego 
trybu, jak w przypadku protokołu brytyjskiego22 23. W obu przypadkach 
potrzebna byłaby zatem zgoda kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
w Sejmie i 2/3 głosów w Senacie w obecności co najmniej połowy usta
wowej liczby, odpowiednio, posłów i senatorów (art. 90 ust. 1-2 Konsty
tucji RP)24. Uchwała nie miała wprawdzie mocy prawnie wiążącej. Jed
nak wydawało się, że frakcja parlamentarna PiS, przynajmniej w sensie 
politycznym, uzyskała nawet więcej, aniżeli należałoby się spodziewać.

22 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wy
rażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia J3 grudnia 2007 r„ 
http://orka.sejm.gov.pl/, s. 1-3.

24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U., 1997, nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.

1 kwietnia 2008 r„ krótko przed decydującym głosowaniem nad 
uchwałą towarzyszącą i nad samą ustawą ratyfikacyjną, prezydent 
L. Kaczyński wygłosił w Sejmie orędzie. Oświadczył w nim m.in., że 
spór z rządem o ratyfikację traktatu lizbońskiego zakończył się kom
promisem dotyczącym protokołu brytyjskiego i mechanizmu z Joan
niny. Spełnienie tego kompromisu, „szczególnie w postaci rozwiązań 
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ustawowych”, pozwoliłoby mu w przyszłości „z największą przyjem
nością ratyfikować ten dokument, tj. traktat lizboński”25. Jak wynikało 
z późniejszych relacji samego prezydenta, przekazanych mediom, miał 
on jeszcze przed ratyfikacją traktatu zawrzeć z premierem Donaldem 
Tuskiem, podczas spotkania w Juracie na Helu, porozumienie, że za
nim prezydent podpisze akt ratyfikacyjny, Sejm przyjmie nową ustawę 
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związa
nych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Winny w niej zostać 
„zabezpieczone” przepisy, dotyczące m.in. protokołu brytyjskiego i me
chanizmu z Joanniny w taki sposób, że każda ich zmiana wymagałaby 
zgody Sejmu, Senatu, prezydenta i premiera26. Prezydent nalegał póź
niej wielokrotnie na wprowadzenie tych zmian, mimo iż budziły one od 
dawna poważne wątpliwości konstytucjonalistów27.

25 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja VI. Sprawozdanie stenograficzne z 12 po
siedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2008 r. Orędzie Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, wygłoszone 1 kwietnia 2008 r„ podczas sejmowej debaty nad ra
tyfikacją traktatu lizbońskiego, http://orka2.sejm.gov.pl/, s. 23.

26 P. W r o ń s k i, Prezydent: Traktatu nie ratyfikuję. Na razie, „Gazeta Wyborcza", 
2 lipca 2008 r., http://wyborcza.pl/, s. 1.

27 W opiniach konstytucjonalistów, wyrażanych już w marcu 2008 r. wobec prezy
denckiego projektu uchwały towarzyszącej, zawierającego podobne propozycje, przepi
sy o konieczności uzyskania konsensu prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu w sprawie 
ewentualnego odstąpienia Polski od mechanizmu z Joanniny i protokołu brytyjskiego 
byłyby niezgodne z konstytucją RP - por. Ekspertyzy konstytucjonalistów „miażdżące” 
dla projektu prezydenckiego, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,8, s. 1. Osta
tecznie w ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, uchwalonej 
8 października 2010 r., znalazło się postanowienie, że decyzję w sprawie zmiany lub 
uchylenia mechanizmu z Joanniny podejmuje prezydent RP, na wniosek Rady Mini
strów, za zgodą wyrażoną w ustawie. W ustawie nie ma natomiast mowy o protokole 
brytyjskim - por. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów 
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej, Dz.U., 2010, nr 213, poz. 1395.

1 kwietnia 2008 r. Sejm kwalifikowaną większością 2/3 głosów 
uchwalił ustawę ratyfikacyjną, upoważniającą prezydenta do doko
nania aktu ratyfikacji. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się trzystu 
osiemdziesięciu czterech posłów, reprezentujących PO, PSL, LiD i część 
PiS, przeciwko głosowało pięćdziesięciu sześciu deputowanych PiS, zaś 
dwunastu dalszych posłów tej frakcji parlamentarnej wstrzymało się 
od głosu. W dniu następnym, 2 kwietnia 2008 r„ ustawę ratyfikacyjną 
w trybie kwalifikowanej większości 2/3 głosów przyjął również Senat. Za 
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ustawą głosowało siedemdziesięciu czterech senatorów, pochodzących 
z PO, PiS oraz dwóch niezrzeszonych. Siedemnastu senatorów PiS gło
sowało natomiast przeciw, zaś pięciu kolejnych przedstawicieli PiS oraz 
jeden niezrzeszony wstrzymało się od głosu28. 9 kwietnia 2008 r. prezy
dent L. Kaczyński podpisał ustawę ratyfikacyjną, ale wstrzymał się ze 
złożeniem podpisu pod aktem ratyfikacyjnym2’. Po negatywnym wy
niku referendum w Irlandii w czerwcu 2008 r. L. Kaczyński nieocze
kiwanie oświadczył nawet, że traktat lizboński stał się już „martwym 
dokumentem”, zaś jego ratyfikacja w tej chwili jest bezprzedmiotowa. 
Nieco później prezydent zmienił jednak zdanie, uzależniając podpisa
nie aktu ratyfikacyjnego od pozytywnego wyniku drugiego referendum 
w Irlandii zaplanowanego na październik 2009 r.30 Ostatecznie 10 paź
dziernika 2009 r. prezydent L. Kaczyński dokonał ratyfikacji traktatu 
lizbońskiego. Dwa dni później akt ratyfikacyjny został przekazany do 
depozytu rządowi włoskiemu i w ten sposób procedura ratyfikacyjna 
w Polsce dobiegła końca31.

28 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja VI. Sprawozdanie stenograficzne z 12po
siedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2008 r„ s. 25; Po tygodniach 
sporów Sejm zgodził się na ratyfikację Traktatu z Lizbony, „EurActiv”, 1 kwietnia 2008 r., 
http://www.euractiv.pl/, s. 1; Senat wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/, s. 1; Senat za ratyfikacją Traktatu Lizboń
skiego, „Wprost", 2 kwietnia 2008 r., http://www.wprost.pl/, s. 1-2.

25 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego 
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U., 2008, nr 62, poz. 388; Prezydent podpisał usta
wę ratyfikacyjną, 10 kwietnia 2008 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomości/, s. 1.

30 P. Wroński, op. cit., s. 1. Por. też Prezydencki projekt ustawy ratyfikacyjnej - 
czym różni się od rządowego?, 18 marca 2008 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/, s. 1; Ko
lejne spotkanie prezydenta z premierem ws. ratyfikacji Traktatu, 28 marca 2008 r., http:// 
wiadomosci.gazeta.pl/, s. 1.

31 Prezydent podpisał Traktat Lizboński, 10 października 2009 r., http://wiadomo
sci.gazeta.pl/, s. 1.

2.4. CZECHY

Jeszcze bardziej skomplikowana niż w Polsce okazała się sprawa ratyfi
kacji traktatu lizbońskiego w Czechach. 26 listopada 2008 r. tamtejszy 
Sąd Konstytucyjny wydał orzeczenie o zgodności traktatu lizbońskiego 
z konstytucją. Jednocześnie Sąd Konstytucyjny zobowiązał czeskiego 
ustawodawcę do przyjęcia przepisów prawnych odpowiadających wy
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mogom porządku konstytucyjnego, do których odwołuje się traktat li
zboński. W ten sposób obie izby czeskiego parlamentu otrzymały „zie
lone światło” dla ratyfikacji traktatu32.

52 Czechy: zielone światło dla ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, „EurActiv”, 27 listo
pada 2008 r., http://www.euractiv.pl/, s. 1.

” Zgodnie z art. 39 (4) czeskiej konstytucji - por. Konstytucja Republiki Czeskiej, 
http://libr.sejm.gov/.

34 V. M i 11 e r, The Lisbon Treaty. Ratification by the Czech Republic, www.parlia- 
ment.uk/briefing-papers/ SN05214.pdf, s. 1-18; Czesi bliżej ratyfikacji Traktatu z Lizbo
ny, „EurActiv”, 19 lutego 2009 r., http://www. euractiv.pl/, s. 1; Czeski parlament opo
wiedział się za Traktatem Lizbońskim, „EurActiv”, 7 maja 2009 r., http:// www.euractiv. 
pl/, s. 1.

18 lutego 2009 r. Izba Poselska kwalifikowaną większością 3/5 głosów 
wyraziła zgodę na ratyfikację traktatu lizbońskiego33. Ustawę ratyfikacyj
ną poparło stu dwudziestu pięciu posłów, reprezentujących Unię Chrze
ścijańskich Demokratów - Czechosłowacką Partię Ludową (Krestanska 
a demokraticke unie - Ćeskoslovenska strana lidova - KDU-ĆSL), Partię 
Zielonych (Strana Zelenych - SZ), Czeską Partię Socjaldemokratyczną 
(Ćeska strana socialne demokraticka - ĆSSD) oraz część Obywatelskiej 
Partii Demokratycznej (Obćanska demokraticka strana - ODS). Nato
miast sześćdziesięciu jeden posłów pochodzących z Komunistycznej 
Partii Czech i Moraw (Komunisticka strana Ćech a Moravy - KSĆM) 
oraz część posłów ODS, a także jeden poseł niezrzeszony głosowało 
przeciwko ustawie ratyfikacyjnej34.

Na dalszy przebieg procedury ratyfikacyjnej w Czechach istotny 
wpływ wywarł upadek gabinetu premiera Mirka Topolanka 23 marca 
2009 r. Zadecydowała o tym w dużej mierze postawa dwóch posłów 
ODS, sympatyzujących z prezydentem Klausem. Poparli oni bowiem 
wotum nieufności zgłoszone przez opozycję parlamentarną. O ile Klaus 
był zdeklarowanym przeciwnikiem traktatu lizbońskiego, o tyle Topola- 
nek uchodził w rządzącej ODS za zdecydowanego rzecznika jego ratyfi
kacji. Wszelako wotum nieufności wobec gabinetu Topolanka w istotny 
sposób osłabiło zwolenników traktatu w ODS, wzmacniając jednocześ
nie pozycję polityczną Klausa, ze względu na dużą rolę, jaką czeski pre
zydent pełni w procedurze powoływania rządu. Ponadto głosowanie 
w Senacie, zaplanowane pierwotnie na kwiecień 2009 r., zostało odro
czone z powodu zgłoszenia przez senatorów rządzącej ODS projektu 
nowej ustawy, która zezwalałaby na transfer kompetencji narodowych 

http://www.euractiv.pl/
http://libr.sejm.gov/
http://www.parlia-ment.uk/briefing-papers/
euractiv.pl/
http://www.euractiv


2. Druga faza procesu ratyfikacji 293

Czech na Unię Europejską wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgo
dy parlamentu. Zgłoszenie tej inicjatywy przez senatorów ODS nie było 
przypadkowe, albowiem znacząca ich część była zdecydowanie przeciw
na traktatowi lizbońskiemu35. W tej sytuacji Senat postanowił przepro
wadzić głosowanie nad traktatem dopiero po uchwaleniu nowej ustawy. 
Odbyło się ono 6 maja 2009 r. Senat wyraził wówczas swoją zgodę na 
ratyfikację traktatu kwalifikowaną większością 3/5 głosów36. Ustawę ra
tyfikacyjną poparło pięćdziesięciu czterech senatorów, reprezentujących 
KDU-ĆSL, SZ, ĆSSD oraz część senatorów ODS i KSĆM. Natomiast 
dwudziestu senatorów, pochodzących z ODS i KSĆM, wyraziło wobec 
niej swój sprzeciw, zaś pięciu senatorów z ODS i KSĆM wstrzymało się 
od głosu37.

35 R. Mor iwi ec, Konsekwencje kryzysu rządowego w Republice Czeskiej, „Biule
tyn PISM” 2009, nr 17, s. 1-2; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego przez Czechy opóźnia 
się, „EurActiv”, 26 lutego 2009 r., http://www.euractiv. pl/, s. 1.

36 Zgodnie z art. 39 (4) czeskiej konstytucji - por. Konstytucja Republiki Czeskiej.
37 V. M i 11 e r, op. cit., s. 1-18; Czesi bliżej ratyfikacji Traktatu z Lizbony, s. 1; Czeski 

parlament opowiedział się za Traktatem Lizbońskim, s. 1.
38 J. Groszkowski, Perspektywy ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego w Czechach, 

BESTOSW, Biuletyn Ośrodka Studiów Wschodnich, 7 października 2009 r., nr 34, s. 1; 
Traktat Lizboński. Decyzja czeskiego trybunału 27października, „EurActiv”, 14 paździer
nika 2009 r., http://www.euractiv.pl/, s. 1.

35 Komplikuje się kwestia ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego w Czechach, PAP, 13 paź
dziernika 2009 r.

29 września 2009 r. grupa czeskich senatorów, głównie z ODS, zło
żyła wniosek w sprawie wydania przez Sąd Konstytucyjny ponownego 
orzeczenia o zgodności traktatu lizbońskiego z konstytucją. O ile pierw
szy wniosek z 2008 r. dotyczył jedynie tych fragmentów traktatu, któ
re wzbudzały w Czechach największe kontrowersje (sprawa ważności 
tzw. dekretów Beneśa), o tyle drugi odnosił się już do całego traktatu 
lizbońskiego. W tej sytuacji prezydent Czech Klaus zapowiedział, że 
podpisze dokumenty ratyfikacyjne dopiero po pozytywnym wyniku 
drugiego referendum w Irlandii oraz wydaniu przez Sąd Konstytucyj
ny Czech ponownego orzeczenia o zgodności traktatu z konstytucją38. 
Po ogłoszeniu wyniku referendum w Irlandii prezydent Klaus postawił 
jeszcze jeden warunek. Miała nim być zgoda pozostałych państw człon
kowskich na rozszerzenie na Republikę Czeską zakresu obowiązywa
nia protokołu nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych 
w Polsce i Zjednoczonym Królestwie39.
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Sprawę tę rozpatrywała Rada Europejska podczas swojego posie
dzenia w dniach 29-30 października 2009 r. w Brukseli. W konkluzjach 
Rady Europejskiej znalazło się stwierdzenie, że szefowie państw lub rzą
dów podjęli decyzję, iż w momencie zawarcia następnego traktatu ak
cesyjnego dołączą do TUE i TFUE protokół w sprawie możliwości sto
sowania Karty Praw Podstawowych w Republice Czeskiej. W związku 
z tym Rada Europejska jeszcze raz potwierdziła, że zgodnie z traktatem 
lizbońskim kompetencje nieprzyznane Unii Europejskiej w traktatach 
należą do państw członkowskich, zaś Karta Praw Podstawowych jest 
skierowana do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii 
z właściwym uwzględnieniem zasady pomocniczości, a do państw 
członkowskich tylko wtedy, gdy wykonują one prawo Unii40. Jedno
cześnie podczas tego samego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie 
państw lub rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej uzgod
nili treść protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych 
w Republice Czeskiej. Art. 1 tego dokumentu stanowi, że protokół 
nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych w Polsce i Zjed
noczonym Królestwie ma także zastosowanie w Republice Czeskiej. 
W art. 2 znalazło się natomiast sformułowanie, że tytuł, preambuła 
i część normatywna protokołu nr 30 ulegają zmianie, aby odnosiły się 
one do Republiki Czeskiej w taki sam sposób, jak odnoszą się do Polski 
i Zjednoczonego Królestwa41.

40 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 29-30 października 2009 r. Konkluzje 
prezydencji, Bruksela, 1 grudnia 2009, 15265/1/09, REV 1, s. 3, 14.

41 Ibidem, s. 14 (załącznik I).
42 Prezydent Czech podpisał Traktat z Lizbony; dokument wejdzie w życie 1 grudnia 

2009 r., 3 listopada 2009 r., http://www.gazetaprawna.pl/, s. 1; L. P a 1 a t a, Klaus skapi
tulował, „Gazeta Wyborcza”, 4 listopada 2009 r.

Po uzgodnieniu przez szefów państw lub rządów krajów członkow
skich Unii Europejskiej wspomnianego protokołu oraz wydaniu 3 li
stopada 2009 r. przez czeski Sąd Konstytucyjny ponownego orzeczenia 
o zgodności traktatu lizbońskiego z konstytucją prezydent Klaus jeszcze 
tego samego dnia podpisał akt ratyfikacyjny. 13 listopada 2009 r. Czechy 
jako ostatnie państwo członkowskie Unii Europejskiej złożyły akt raty
fikacyjny rządowi Republiki Włoskiej. W tej sytuacji 1 grudnia tegoż 
roku traktat lizboński mógł wejść w życie42.

http://www.gazetaprawna.pl/
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PROCES IMPLEMENTACJI 
TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO 

W LATACH 2009-2015

1. AKSJOLOGIA I ZASADY DEMOKRATYCZNE UNII 
EUROPEJSKIEJ

1.1. PRZYSTĄPIENIE UNII EUROPEJSKIEJ DO EUROPEJSKIEJ 
KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI RADY EUROPY

Jak wspomniano wyżej, traktat lizboński stwarza po raz pierwszy pod
stawę prawną oraz zobowiązuje Unię Europejską do przystąpienia do 
EKPCz Rady Europy z 4 listopada 1950 r. Wszelako przystąpienie Unii 
do EKPCz nie może mieć wpływu na jej kompetencje określone w trak
tatach (art. 6 ust. 2 TUE)1. Protokół nr 8, załączony do TUE i TFUE, 
wprowadza dalsze ograniczenia, stanowiąc, że umowa o przystąpieniu do 
EKPCz winna zapewnić, aby takie przystąpienie nie oddziaływało ani na 
kompetencje Unii, ani na uprawnienia jej instytucji i szczególną sytuację 
niektórych państw członkowskich w odniesieniu do EKPCz, zwłasz
cza protokołów do niej załączonych, środków podjętych przez państwa 
członkowskie w drodze odstępstwa od EKPCz, a także zastrzeżeń do 
EKPCz zgłoszonych przez niektóre z nich (art. 2 protokołu nr 8)2.

1 Traktat z Lizbony, s. 19.
2 Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, s. 273. Z ko

lei deklaracja nr 2 stanowiła, że przystąpienie Unii do EKPCz „powinno nastąpić 
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Oznacza to, że przystąpienie Unii do EKPCz nie może automa
tycznie wiązać państw członkowskich protokołami dodatkowymi do 
EKPCz, jeżeli nie były one wcześniej ich stronami, a także nie może 
zmienić w inny sposób zakresu związania tychże państw z EKPCz3. Wy
daje się, że mimo wspomnianych ograniczeń już samo stworzenie pod
stawy prawnej oraz zobowiązanie Unii Europejskiej do przystąpienia do 
EKPCz winno mieć istotne znaczenie zwłaszcza dla zapewnienia spój
ności i efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, 
ponieważ będzie ono w istocie oznaczało połączenie obu istniejących 
do tej pory systemów: konwencyjnego i unijnego4.

w taki sposób, aby można było zachować szczególny charakter porządku prawnego 
Unii” - por. Deklaracja odnosząca się do artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 
[w:] Traktat z Lizbony, s. 337.

3 A. Wyrozumska, Umocnienie ochrony praw podstawowych, s. 179-180.
4 Por. N. Półtorak, Przystąpienie do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Obywatel w Radzie Eu
ropy i Unii Europejskiej. Nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez 
Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 
2014, s. 90-91.

5 Szerzej na ten temat por. A. Gajda, Przystąpienie Unii Europejskiej do Euro
pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Kwartalnik 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2013, 
nr 1, s. 17-18.

6 Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, s. 273.
7 Traktat z Lizbony, s. 144-146.

Po stronie Rady Europy podstawę prawną do akcesji Unii Euro
pejskiej do EKPCz stanowi protokół nr 14 do Konwencji, który zo
stał podpisany przez państwa strony 13 maja 2004 r. w Strasburgu, zaś 
wszedł w życie 1 czerwca 2010 r. Wprowadził on zmianę art. 59 EKPCz, 
umożliwiającą przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji, co było 
niezbędne, ponieważ dotychczas jej stronami były wyłącznie państwa 
członkowskie Rady Europy, a nie organizacja międzynarodowa5.

Art. 6 ust. 2 TUE nie określa formy prawnej przystąpienia Unii Eu
ropejskiej do EKPCz, precyzuje ją natomiast protokół nr 8, stanowiąc, 
że powinno to nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (art. 1 
protokołu nr 8)6. Ponieważ postanowienia art. 6 ust. 2 TUE nie wskazu
ją również trybu przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz, obowiązu
je w tym przypadku ogólna procedura przystępowania Unii do umów 
międzynarodowych, określona w art. 218 ust. 1-11 TFUE7. Zgodnie z tą 
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procedurą wszystkie najważniejsze decyzje w tym zakresie podejmuje 
Rada Unii Europejskiej. I tak, decyduje ona o rozpoczęciu rokowań, wy
daniu wytycznych negocjacyjnych, mianowaniu negocjatora lub prze
wodniczącego zespołu negocjatorów, a także o wyznaczeniu specjalnego 
komitetu, w konsultacji z którym należy prowadzić rokowania. Ponadto 
przyjmuje ona - każdorazowo na wniosek negocjatora - decyzję upo
ważniającą do podpisania, a następnie decyzję w sprawie ostateczne
go zawarcia umowy międzynarodowej (art. 218 ust. 2-6 TFUE)8 *. Na 
wszystkich etapach tej procedury dotyczącej zawarcia umowy o przy
stąpieniu Unii Europejskiej do EKPCz Rada Unii Europejskiej stanowi 
jednomyślnie (art. 218 ust. 8 TFUE). Decyzja Rady w sprawie zawarcia 
umowy akcesyjnej wymaga także zgody Parlamentu Europejskiego oraz 
ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, stosownie do posta
nowień ich prawa krajowego (art. 218 ust. 6, 8 TFUE)’.

8 Szerzej na ten temat por. J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne 
działań implementacyjnych, Warszawa 2012, s. 301-304; C. H e r m a, Likwidacja „struk
tury filarowej" Unii, s. 125-126. Pojęcie „zawarcie umowy międzynarodowej” jest szersze 
od określenia „podpisanie umowy”, ponieważ obejmuje ono rozpoczęcie i prowadzenie 
negocjacji, opracowanie projektu umowy, przyjęcie tekstu umowy, wyrażenie zgody na 
podpisanie umowy, a także samo jej podpisanie (albo zawarcie jej w inny sposób).

’ Traktat z Lizbony, s. 144-145.
10 Jej sygnatariuszami będą Unia Europejska, a nie poszczególne państwa człon

kowskie Unii, oraz czterdzieści siedem państw stron EKPCz, a nie czterdzieści siedem 
państw członkowskich Rady Europy.

11 Szerzej na ten temat por. J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, 
s. 349-351; A. G aj d a, op. cit., s. 19-20.

Wejście w życie decyzji Rady nie przesądza jednak o wejściu w życie 
samej umowy akcesyjnej. Ta ostatnia musi być bowiem podpisana przez 
państwa strony EKPCz i Unię Europejską, ponieważ jest to umowa za
wierana pomiędzy tymi podmiotami10. Umowa akcesyjna będzie zatem 
wymagała po stronie Unii Europejskiej wejścia w życie wspomnianej de
cyzji Rady Unii Europejskiej w wyniku jej ratyfikacji przez wszystkie pań
stwa członkowskie, zaś po stronie Rady Europy jej zatwierdzenia przez 
47 państw stron EKPCz zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi11.

4 czerwca 2010 r. Rada Unii Europejskiej, działając na podstawie 
art. 218 ust. 2 TFUE, uchwaliła mandat i wytyczne negocjacyjne. Jako 
negocjator umowy akcesyjnej została wyznaczona Komisja Europejska. 
7 lipca 2010 r. rozpoczęła ona w imieniu Unii negocjacje z Komitetem 
Sterującym Rady Europy ds. Praw Człowieka (Comité directeur pour 
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les droits de 1’Homme - CDDH). Ich celem miało być opracowanie 
projektu umowy akcesyjnej. Zajęła się tym specjalnie powołana grupa 
ekspertów obu organizacji złożona z czternastu osób, w tym siedmiu 
z państw nienależących do Unii, reprezentujących Komitet Sterujący 
Rady Europy ds. Praw Człowieka, oraz siedmiu z państw członkow
skich Unii Europejskiej (tzw. grupa ekspertów CDDH-UE)12. Ponadto 
już w grudniu 2009 r., wkrótce po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
Rada Unii Europejskiej na mocy art. 218 ust. 4 TFUE powołała Grupę 
Roboczą ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich i Swobodnego 
Przepływu Osób (FREMP), nadając jej status specjalnego komitetu13. 
Komisja Europejska regularnie kontaktowała się z nią podczas nego
cjacji prowadzonych z Komitetem Sterującym Rady Europy ds. Praw 
Człowieka. Do czerwca 2011 r., po odbyciu ośmiu rund negocjacyjnych, 
grupa ekspertów CDDH-UE opracowała projekt umowy akcesyjnej, zaś 
w lipcu tegoż roku przedłożyła go obu stronom14.

12 Rada Unii Europejskiej. Nota prezydencji do COREPER II/Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Przystąpienie Unii do europejskiej Konwen
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Bruksela, 6 grudnia 2011 r., 
18117/11,s. 1.

*’ Grupa ta powstała z przekształcenia dotychczasowej grupy roboczej ad hoc 
ds. praw podstawowych i obywatelstwa - por. Rada Unii Europejskiej. Nota Sekretariatu 
Generalnego do COREPER II/Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 
Projekt konkluzji Rady w sprawie roli Rady Unii Europejskiej w zapewnianiu skutecznego 
wprowadzania w życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Bruksela, 11 lutego 
2011 r„ 6387/11, s. 5.

14 Rada Unii Europejskiej. Nota prezydencji do COREPER II/Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Przystąpienie Unii, s. 2. Por. Council of Europe. 
8"1 Working of the CDDH Informal Working Group on the Accession of the European Union 
to the European Convention on Human Rights (CDDH-UE) with the European Commis
sion, Strasbourg, 15 June 2011, CDDH-UE(2011)11, s. 1-21.

15 Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European 
Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
[w:] Council of Europe. 8lfc Working of the CDDH, pkt 16.

Projekt nie przewidywał przystąpienia Unii Europejskiej do całego 
systemu konwencyjnego, lecz jedynie akcesję do EKPCz oraz jej pierw
szego i szóstego protokołu (art. 1 ust. 1 projektu umowy), z możliwo
ścią przystąpienia w przyszłości do pozostałych. Oznaczało to, iż Unia 
zamierzała przystąpić tylko do tych protokołów, których stronami były 
wszystkie jej państwa członkowskie (art. 1 ust. 2 projektu umowy)15. 
Projekt stanowił również, że Unia Europejska będzie miała swojego 
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stałego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) 
w Strasburgu, dysponującego takimi samymi uprawnieniami jak sę
dziowie reprezentujący państwa członkowskie Rady Europy, zaś jego 
wybór będzie się odbywał zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 
EKPCz dla wyboru sędziów państw stron Konwencji. W celu spełnie
nia, wspomnianych wyżej, zastrzeżeń zawartych w protokole nr 8 oraz 
deklaracji nr 2 uzgodniono dwa kompromisowe rozwiązania. Pierwsze 
z nich gwarantowało Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wyłączną kompetencję do interpretacji prawa unijnego (art. 3 ust. 6 
projektu umowy). Natomiast drugie rozwiązanie kompromisowe za
kładało ustanowienie tzw. mechanizmu współpozwania (co-respondent 
mechanism), zastrzeżonego wyłącznie dla Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich oraz określającego zasady kierowania do ETPCz skarg 
państw niebędących państwami członkowskimi Unii czy też skarg in
dywidualnych przeciwko Unii lub jej państwom członkowskim (art. 3 
ust. 2-3 projektu umowy)16.

16 Ibidem, pkt 26-28. Por. też A. G aj d a, op. cit., s. 24.
17 Rada Unii Europejskiej. Nota prezydencji do COREPER II/Rady ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Przystąpienie Unii, s. 2.
18 Ibidem, s. 2-3.

Wszelako 6 października 2011 r. podczas posiedzenia COREPERII 
część państw członkowskich Unii Europejskiej zgłosiła zastrzeżenia do 
treści projektu (głównie Wielka Brytania i Francja). W tej sytuacji Ko
mitet Sterujący Rady Europy ds. Praw Człowieka, obradujący w dniach 
12-14 października 2011 r., wydał oświadczenie, że Unia Europejska 
„nie jest w stanie przedstawić jednomyślnego stanowiska w sprawie 
projektu”, a następnie poinformował o zaistniałej sytuacji Komitet Mi
nistrów Rady Europy17. Tymczasem z inicjatywy polskiej prezydencji 
w dniach 25 października, 3 listopada, 14-15 listopada, 29 listopada 
i 12 grudnia 2011 r. na forum FREMP prowadzone były negocjacje po
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu uzgodnie
nia kompromisu politycznego w sprawie projektu umowy akcesyjnej. 
Przedmiotem dyskusji były m.in. takie kwestie, jak: zakres przystąpie
nia Unii Europejskiej do EKPCz i jego wpływ na kompetencje państw 
członkowskich, prawo głosu Unii i jej państw członkowskich podczas 
posiedzeń Komitetu Ministrów Rady Europy poświęconych monito
rowaniu wykonywania orzeczeń ETPCz wydawanych przeciwko Unii, 
a także stosowanie mechanizmu współpozwania18. Polskiej prezydencji 
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nie udało się jednak uzgodnić wspólnego stanowiska na forum FREMP. 
W tej sytuacji postanowiono, że Komisja Europejska przystąpi do ne
gocjowania wszelkich zmian w projekcie umowy akcesyjnej dopiero po 
osiągnięciu przez państwa członkowskie ostatecznego porozumienia1’.

Mimo iż także tego nie udało się osiągnąć, w 2012 r. wznowiono ro
kowania, tym razem w formule grupy negocjacyjnej ad hoc 47+1, obej
mującej przedstawicieli Komitetu Sterującego Rady Europy ds. Praw 
Człowieka oraz Komisji Europejskiej. Po pięciu rundach negocjacji 
5 kwietnia 2013 r. udało się uzgodnić Raport końcowy z negocjacji wa
runków przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz. Składał się on 
z pakietu pięciu dokumentów: 1. zrewidowanego projektu umowy ak
cesyjnej; 2. projektu deklaracji, którą Unia Europejska ma złożyć w mo
mencie podpisania umowy akcesyjnej; 3. projektu Reguły dodanej do 
Reguł Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie nadzorowania wy
konywania wyroków oraz warunków polubownego załatwiania spraw, 
w których Unia Europejska jest stroną; 4. projektu wspólnej deklaracji 
intencji w sprawie porozumienia między Unią Europejską a państwem 
nieczłonkowskim Unii; 5. projektu raportu wyjaśniającego do umowy 
akcesyjnej* 20.

” Ibidem. Podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw We
wnętrznych w dniach 13-14 grudnia 2011 r. polska prezydencja przedłożyła raport z po
stępu prac, zaś Rada przyjęła go do wiadomości - por. Posiedzenie Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 13-14 grudnia 2011 r. Komunikat pra
sowy, Bruksela, 13-14 grudnia 2011 r., 18498/11, s. 38.

20 Por. Council of Europe. Fifth Negotiation Meeting between the CDDH ad hoc Ne
gotiation Group and the European Commission on the Accession of the European Union 
to the European Convention on Human Rights. Final Report to the CDDH, Strasbourg, 
5 April 2013, 47+1(2013)008, s. 1-35.

21 Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Appendix I), [w:] Coun
cil of Europe. Fifth Negotiation Meeting, s. 4-5.

Zrewidowany projekt umowy akcesyjnej bazował w dużej mierze na 
poprzednich, ale także je modyfikował. Zachowane zostały dotychcza
sowe ustalenia dotyczące mechanizmu współpozwania, pozwalającego 
w dwóch sytuacjach na przystąpienie - odpowiednio Unii Europejskiej 
lub państwa albo państw członkowskich Unii w charakterze współpo- 
zwanego - do postępowania toczącego się przed ETPCz (art. 3 ust. 2-3 
projektu umowy)21. Mechanizm współpozwania miał gwarantować Unii 
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Europejskiej, że ETPCz nie będzie rozstrzygał o podziale kompetencji 
między Unią a jej państwami członkowskimi. Jeśli skarga była skierowa
na przeciw Unii Europejskiej lub państwu członkowskiemu, drugi z tych 
podmiotów mógł uczestniczyć w postępowaniu przed ETPCz w cha
rakterze współpozwanego. Natomiast w przypadku skargi skierowanej 
przeciwko Unii Europejskiej oraz państwu członkowskiemu status jed
nego z tych podmiotów mógł być zmodyfikowany na współpozwanego 
(art. 3 ust. 4 projektu umowy)22.

22 Ibidem, s. 7.
23 J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 356-357.

Podmiotem współpozwanym powinien być zawsze podmiot odpo
wiadający za podstawę prawną działania, a nie za samo działanie. Jeżeli 
skarga była skierowana przeciw jednemu lub większej liczbie państw 
członkowskich, współpozwanym winna być Unia Europejska z powo
du niezgodności przepisów prawa pierwotnego lub pochodnego Unii 
z EKPCz albo jej protokołami (do których Unia przystąpiła), zwłaszcza 
gdy uniknięcie naruszenia było możliwe wyłącznie w wyniku niedopeł
nienia zobowiązań wynikających z prawa Unii, tzn. „gdy prawo unijne 
nie pozostawia państwu członkowskiemu swobody w zakresie wydawa
nych krajowych środków implementacyjnych”23 (art. 3 ust. 2 projektu 
umowy). Jeśli natomiast skarga była skierowana przeciwko Unii Euro
pejskiej, współpozwanym mogły być państwa członkowskie z powodu 
niezgodności z EKPCz lub jej protokołami (do których Unia przystąpi
ła) przepisów prawa pierwotnego albo jakichkolwiek przepisów mają
cych taką samą moc prawną, zwłaszcza gdy uniknięcie naruszenia było 
możliwe w wyniku niedopełnienia zobowiązań wynikających z prawa 
Unii (art. 3 ust. 3 projektu umowy). Mechanizm współpozwania winien 
być stosowany albo przez przyjęcie zaproszenia wystosowanego przez 
ETPCz, albo w drodze decyzji wydanej przez ETPCz na wniosek Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich (art. 3 ust. 5 projektu umowy). 
Projekt przewidywał jednak w tej sprawie zasadę fakultatywności, po
nieważ nie można było zmusić ani Unii Europejskiej, ani państwa człon
kowskiego do przystąpienia do takiego postępowania. Współpozwany 
miał być stroną w postępowaniu, a to oznaczało, że wyrok ETPCz był 
dla niego wiążący. Jeżeli naruszenie EKPCz lub jej protokołów (do któ
rych Unia przystąpiła) zostałoby stwierdzone, pozwany i współpozwa- 
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ny byliby wspólnie odpowiedzialni za to naruszenie, chyba że ETPCz 
postanowiłby, że do odpowiedzialności należy pociągnąć tylko jednego 
z nich (art. 3 ust. 7 projektu umowy)24.

24 Draft revised agreement, s. 6-7.
25 Draft declaration by the European Union to be made at the time of signature of the 

Accession Agreement (Appendix II), [w:J Council of Europe. Fifth Negotiation Meeting, 
s. 13.

26 Draft revised agreement, s. 7.
27 Ibidem, s. 8.

W zrewidowanym projekcie umowy akcesyjnej utrzymano również 
zasadę fakultatywności przystępowania do postępowania przed ETPCz 
w charakterze współpozwanego, choć pod presją państw nieczłonkow- 
skich wymuszono na Unii Europejskiej złożenie, zawartej w załączniku, 
a wspomnianej wyżej, deklaracji, która zobowiązywała ją do „dobro
wolnego przystąpienia” do tej procedury, gdy tylko spełnione zostaną 
przesłanki do współpozwania. Wszelako deklaracja ta nie dotyczyła 
państw członkowskich Unii. Zachowały one pełną dobrowolność w tym 
zakresie25.

W analizowanym projekcie utrzymano także przepis gwarantujący 
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwszeństwo przed 
ETPCz w zakresie sprawowania kontroli nad prawem unijnym. W przy
padku pozwania państwa członkowskiego i uzyskania przez Unię Euro
pejską statusu współpozwanego postępowanie przed ETPCz miało być 
zawieszone do czasu, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wyda ocenę na jego temat, ale z drugiej strony ocena taka nie będzie 
jednak wiążąca dla ETPCz (art. 3 ust. 6 projektu umowy)26.

Wynik negocjacji potwierdzał również dotychczasowe ustalenia, że 
zgodnie z art. 22 EKPCz Unia Europejska będzie miała jednego stałe
go sędziego w ETPCz, wybieranego większością głosów przez Zgroma
dzenie Parlamentarne Rady Europy spośród trzech zgłaszanych przez 
Unię kandydatów. W związku z tym analizowany projekt zapewniał 
także Parlamentowi Europejskiemu prawo udziału jego osiemnastooso
bowej delegacji oraz prawo do głosowania w tych posiedzeniach Zgro
madzenia Parlamentarnego, które poświęcone będą wyborowi sędziów 
do ETPCz (art. 6 ust. 1 projektu umowy)27. Parlament Europejski nie 
uzyskał natomiast nieograniczonego prawa udziału w pracach Zgroma
dzenia Parlamentarnego. Ponadto zrewidowany projekt umowy akce
syjnej potwierdzał, że Unia Europejska będzie miała jednego przedsta
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wiciela w Komitecie Ministrów Rady Europy, mającego pełne prawo do 
głosowania w ściśle określonych przypadkach, tzn. gdy Komitet Mini
strów będzie wykonywał swoje kompetencje na podstawie art. 26 ust. 2 
(zmniejszenie liczby sędziów w izbach), art. 39 ust. 4 (czuwanie nad wy
konaniem warunków polubownego załatwienia sprawy), art. 46 ust. 2-5 
(wykonanie wyroków ETPCz), art. 47 (wniosek o wydanie opinii do
radczej) oraz art. 54 ust. 1 EKPCz (uprawnienia Komitetu Ministrów) 
(art. 7 ust. 2 projektu umowy)28.

28 Ibidem. Szerzej na temat projektu umowy akcesyjnej z czerwca 2011 r. por. 
J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 354-362. Por. też A. G aj d a, 
op. cit., s. 24-32. Szerzej na temat zrewidowanego projektu umowy por. N. B u c h o w - 
s k a, Starania Unii Europejskiej o przystąpienie do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 4, s. 191-196. Por. też P. Sta
wi c k a, Przystąpienie UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol
ności, 7 października 2014 r., www.psz.pl/121, s. 3-5. Odmienną ocenę deklaracji Unii 
Europejskiej, o której mówi załącznik II - por. N. P ó 11 o r a k, op. cit., s. 94-95.

28 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opinia 2/13 Trybunału (w pełnym 
składzie), Luksemburg, 18 grudnia 2014 r., s. 1-51.

30 Motyw 190 Opinii 2/13 Trybunału.
31 Motyw 189 Opinii 2/13 Trybunału.

4 lipca 2014 r. na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE Komisja Euro
pejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z wnioskiem o wydanie opinii na temat zgodności projektu umowy 
akcesyjnej z prawem Unii Europejskiej. 18 grudnia 2014 r. Trybunał 
Sprawiedliwości wydał opinię, stanowiącą, że projekt ten jest niezgodny 
z art. 6 ust. 2 TUE oraz protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust. 2 TUE 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz29. W uzasadnie
niu Trybunał Sprawiedliwości sformułował sześć istotnych zastrzeżeń 
do projektu umowy akcesyjnej.

Po pierwsze, Trybunał stwierdził, że umowa ta nie zapewnia ko
ordynacji między art. 53 EKPCz i art. 53 Karty Praw Podstawowych 
(KPP)30. Przypomniał również, że art. 53 EKPCz „zastrzega zasadniczo 
uprawnienie dla układających się stron do ustalenia wyższych standar
dów ochrony praw podstawowych” niż te zagwarantowane w Konwen
cji31. Z drugiej strony jednak z wykładni art. 53 KPP dokonanej przez 
Trybunał wynika, że „stosowanie krajowych standardów ochrony praw 
podstawowych nie może podważać poziomu ochrony wynikającego 
z karty praw podstawowych ani pierwszeństwa, jednolitości i skutecz

http://www.psz.pl/121
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ności prawa Unii”32. Należy zatem zapewnić koordynację pomiędzy 
postanowieniami art. 53 EKPCz oraz art. 53 KPP w wykładni nadanej 
przepisom tego ostatniego przez Trybunał33. Oznacza to, że w przypad
ku, gdy prawa uznane w KPP odpowiadają prawom zagwarantowanym 
w EKPCz, „uprawnienie przyznane w art. 53 EKPC państwom człon
kowskim” musi pozostać „ograniczone [...] do tego, co konieczne, by 
uniknąć sytuacji, w której poziom ochrony przewidziany w karcie praw 
podstawowych, jak również pierwszeństwo, jednolitość i skuteczność 
prawa Unii zostałyby zagrożone”34.

32 Motyw 188 Opinii 2/13 Trybunału.
33 Motyw 189 Opinii 2/13 Trybunału.
33 Ibidem.
35 Motyw 195 Opinii 2/13 Trybunału.
36 Motyw 58 Opinii 2/13 Trybunału.
37 Motyw 193 Opinii 2/13 Trybunału.
38 Motyw 194 Opinii 2/13 Trybunału.

Po drugie, Trybunał podkreślił, że projekt nie zawiera żadnych po
stanowień zapobiegających ryzyku naruszenia zasady wzajemnego za
ufania między państwami członkowskimi w prawie Unii Europejskiej35. 
Zdaniem Trybunału podejście przyjęte w projekcie, polegające na utoż
samieniu Unii Europejskiej z państwem (Unia i państwa członkowskie 
są „uznawane za układające się strony”36), ignoruje specyficzny charak
ter Unii, w szczególności zaś „nie uwzględnia okoliczności, iż państwa 
członkowskie z racji ich przynależności do Unii zaakceptowały, że sto
sunki między nimi w dziedzinach, w których kompetencje zostały prze
niesione z państw członkowskich na Unię, są regulowane prawem Unii 
z wyłączeniem - o ile prawo Unii tego wymaga - wszelkiego innego 
prawa”37. EKPCz pozwala natomiast na to, aby każde państwo człon
kowskie mogło sprawdzać inne państwo członkowskie Unii Europej
skiej w zakresie przestrzegania przez nie praw podstawowych, co może 
właśnie naruszać zasadę wzajemnego zaufania pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz autonomię prawa Unii38.

Po trzecie, Trybunał zwrócił uwagę, że analizowany projekt nie okre
śla relacji pomiędzy mechanizmem ustanowionym na mocy protokołu 
nr 16 do EKPCz z 2 października 2013 r„ upoważniającym sądy krajowe 
do zwracania się do ETPCz z wnioskami o wydanie opinii doradczej 
w sprawie wykładni i stosowania EKPCz z jednej strony, a procedurą ode
słania prejudycjalnego przewidzianą w art. 267 TFUE z drugiej strony. 
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Może to naruszać autonomię i skuteczność tej procedury3’. Nie jest bo
wiem wykluczone, że wniosek o wydanie opinii doradczej złożony na 
podstawie protokołu nr 16 przez sąd państwa członkowskiego, które 
przystąpiło do tego protokołu, mógłby uruchomić procedurę wcześniej
szego zaangażowania Trybunału (przewidzianą w projekcie umowy 
akcesyjnej), „tworząc tym samym ryzyko obejścia procedury odesłania 
prejudycjalnego, przewidzianej w art. 267 TFUE, która [...] stanowi klu
czowy element systemu sądowniczego ustanowionego w traktatach”39 40.

39 Motyw 199 Opinii 2/13 Trybunału.
40 Motyw 198 Opinii 2/13 Trybunału.
41 Motyw 214 Opinii 2/13 Trybunału.
42 Motyw 210 Opinii 2/13 Trybunału.
43 Motyw 207 Opinii 2/13 Trybunału.
44 Motyw 208 Opinii 2/13 Trybunału.
45 Motyw 213 Opinii 2/13 Trybunału.

Po czwarte, Trybunał wskazał, że projekt umowy akcesyjnej może 
naruszać wyłączną właściwość Trybunału oraz wymogi art. 344 TFUE, 
ponieważ nie wyklucza on możliwości wnoszenia do ETPCz sporów 
między państwami członkowskimi lub pomiędzy nimi a Unią Europej
ską, dotyczących korzystania z EKPCz w ramach przedmiotowego za
kresu stosowania prawa Unii41. Przepisy zawarte w art. 344 TFUE mają 
bowiem „na celu zachowanie wyłącznego charakteru procedur rozstrzy
gania [...] sporów wewnątrz Unii, w szczególności jurysdykcji Trybuna
łu w tym względzie”, i tym samym sprzeciwiają się „wszelkiej uprzedniej 
lub późniejszej kontroli zewnętrznej”42. Art. 5 projektu pozostawia nato
miast „możliwość, iż Unia lub państwa członkowskie wniosą do ETPC 
na podstawie art. 33 EKPC wniosek mający za przedmiot domniema
ne naruszenie tej konwencji, popełnione, odpowiednio, przez państwo 
członkowskie lub przez Unię w związku z prawem Unii”43. „Samo istnie
nie takiej możliwości narusza wymóg ustanowiony w art. 344 TFUE”44. 
Jedynie „wyraźne wyłączenie właściwości ETPC wynikającej z art. 33 
EKPC w odniesieniu do sporów między państwami członkowskimi lub 
między nimi a Unią, dotyczących stosowania EKPC w ramach przed
miotowego zakresu stosowania prawa Unii, byłoby zgodne z art. 344 
TFUE”45.

Po piąte, Trybunał zauważył, że analizowany projekt nie regulu
je zasad funkcjonowania mechanizmu współpozwania i procedury 
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wcześniejszego zaangażowania Trybunału, które to zasady pozwalały
by zachować szczególne cechy Unii i jej prawa. Jeśli chodzi o mecha
nizm współpozwania, to w ramach kontroli argumentów przedstawio
nych przez Unię Europejską lub państwa członkowskie we wnioskach 
o przyznanie statusu współpozwanego ETPCz może „oceniać przepi
sy prawa Unii, które regulują rozdział kompetencji między Unię a jej 
państwa członkowskie oraz kryteria przypisywalności ich aktów lub za- 
niechań, aby móc wydać ostateczną decyzję w tym względzie”, wiążącą 
zarówno Unię, jak i państwa46. Taka kontrola grozi jednak naruszeniem 
wspomnianego podziału kompetencji47. Ponadto art. 3 ust. 7 projektu 
przewiduje, że w wypadku stwierdzenia naruszenia, w odniesieniu do 
którego „układająca się strona” jest współpozwaną w postępowaniu, po
zwany i współpozwany są solidarnie odpowiedzialni za to naruszenie. 
Oznacza to, że „państwo członkowskie może zostać pociągnięte do od
powiedzialności wspólnie z Unią za naruszenie postanowienia EKPC”, 
wobec którego zgłosiło ono wcześniej zastrzeżenie zgodnie z art. 57 tej 
Konwencji48. W świetle powyższych ustaleń Trybunał doszedł do wnio
sku, że „zasady funkcjonowania mechanizmu współpozwania [...] nie 
gwarantują, iż szczególne cechy Unii i jej prawa zostaną zachowane”49.

46 Motyw 224 Opinii 2/13 Trybunału.
47 Motyw 225 Opinii 2/13 Trybunału.
48 Motyw Ul Opinii 2/13 Trybunału.
49 Motyw 235 Opinii 2/13 Trybunału.
50 Motyw 241 Opinii 2/13 Trybunału.
51 Motyw 243 Opinii 2/13 Trybunału.

Jeśli chodzi o procedurę wcześniejszego zaangażowania, to zdaniem 
Trybunału powinna ona „zostać ukształtowana w taki sposób, by w każ
dej sprawie zawisłej przed ETPC Unia była w pełni i systematycznie in
formowana, tak by właściwa instytucja Unii była w stanie ocenić, czy 
Trybunał wypowiedział się już na temat kwestii będącej przedmiotem 
sporu w tej sprawie, a jeśli nie - to umożliwić uruchomienie tej proce
dury”50. Ponadto Trybunał stwierdził, że analizowany projekt wyklucza 
możliwość wystąpienia do Trybunału o wypowiedzenie się w kwestii 
wykładni prawa pochodnego Unii Europejskiej w drodze procedury 
wcześniejszego zaangażowania51. Ograniczenie zakresu stosowania „pro
cedury wcześniejszego zaangażowania w przypadku prawa pochodnego 
wyłącznie do kwestii ważności narusza kompetencje Unii i uprawnienia 
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Trybunału, gdyż nie pozwala mu dokonywać ostatecznej wykładni pra
wa pochodnego w świetle praw zagwarantowanych w EKPC”52.

52 Motyw 247-248 Opinii 2/13 Trybunału.
53 Motyw 257 Opinii 2/13 Trybunału.
54 Motyw 254 Opinii 2/13 Trybunału.
55 Motyw 255 Opinii 2/13 Trybunału.

Po szóste, Trybunał skonstatował, że analizowany projekt „nie 
uwzględnia szczególnych cech prawa Unii Europejskiej w odniesieniu 
do kontroli sądowej aktów, działań lub zaniechań Unii” we wspólnej po
lityce zagranicznej i bezpieczeństwa, gdyż powierza uprawnienia w tym 
zakresie wyłącznie organowi zewnętrznemu w stosunku do Unii, ja
kim jest ETPCz53. Projekt nadaje bowiem ETPCz prawo do orzekania 
o zgodności z EKPCz „niektórych aktów, działań lub zaniechań mają
cych miejsce w ramach WPZiB, zwłaszcza tych, w odniesieniu do któ
rych Trybunał nie jest właściwy, by skontrolować ich legalność w świetle 
praw podstawowych”54. Zdaniem Trybunału taka sytuacja „oznaczałaby 
powierzenie kontroli sądowej wspomnianych aktów, działań lub zanie
chań Unii wyłącznie organowi zewnętrznemu w stosunku do Unii, na
wet jeśli kontrola ta miałaby być tylko ograniczona do zgodności z pra
wami zagwarantowanymi w EKPC”55.

Opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 
2014 r., w której stwierdził on niezgodność projektu umowy akcesyjnej 
z art. 6 ust. 2 TUE oraz protokołem nr 8 w sprawie przystąpienia Unii 
Europejskiej do EKPCz, oznacza, że Unia nie będzie mogła związać się 
tą umową, chyba że wynegocjowana zostanie zmiana jej treści lub zmia
na traktatów.

1.2. INICJATYWA OBYWATELSKA

Traktat lizboński ustanawia po raz pierwszy instytucję obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej, co ma niezwykle istotne znaczenie dla 
wzmocnienia zarówno legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, 
jak też rozszerzenia zasady demokracji uczestniczącej w Unii. W dok
trynie zwraca się uwagę na fakt, że instytucja inicjatywy obywatelskiej 
przypomina prawo do tzw. pośredniej inicjatywy legislacyjnej, jakim 
od początku dysponowała Rada Ministrów Wspólnot Europejskich, 
a następnie Rada Unii Europejskiej (art. 26 TEWWS, art. 152 TEWG 
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[art. 208 TWE], art. 122 TEWEA), zaś od momentu wejścia w życie 
traktatu z Maastricht posiadał ją także Parlament Europejski (art. 192 
TWE). Obecnie Rada Unii Europejskiej może występować z pośrednią 
inicjatywą ustawodawczą na mocy art. 241 TFUE, zaś Parlament Euro
pejski na podstawie art. 225 TFUE56.

56 J.J. Wę c, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w la
tach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza 
politologiczna, Kraków 2012, s. 44, 100. Szerzej na ten temat por. J. Barcz, Traktat 
z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 195-197.

57 Traktat z Lizbony, s. 21, 58.
58 Prezydencja do Rady i Rady Europejskiej. Sprawozdanie z postępu prac przygo

towawczych. Wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony, Bruksela, 4 grudnia 2009 r., 
17033/1/09 REV 1, s. 5. Szerzej na ten temat por. A.B. C ap i k, A. Gniewek, Wpro
wadzenie do prawa europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Luksemburg, 4 kwietnia 2012, 
http://www.euroinfo.krakow.pl/, s. 42-46.

59 Komisja Europejska. Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Bruksela, 31 marca 2010 r., COM(2010) 119 wersja 
ostateczna, s. 1-34.

Zgodnie z przepisami art. 11 ust. 4 TUE w wersji traktatu lizboń
skiego z inicjatywą obywatelską musi wystąpić co najmniej milion osób, 
mających obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich. Winna 
ona dotyczyć spraw, w których - zdaniem obywateli - stosowanie trak
tatów wymaga uchwalenia aktu prawnego Unii Europejskiej. Wniosek 
w tej sprawie ma być kierowany do Komisji Europejskiej, która następ
nie w ramach swoich uprawnień może wystąpić z inicjatywą ustawo
dawczą. Z kolei art. 24 TFUE akapit pierwszy stanowi, że przepisy doty
czące procedur i warunków wymaganych do przedstawienia inicjatywy 
obywatelskiej (w tym minimalnej liczby państw członkowskich, z któ
rych muszą pochodzić obywatele występujący z taką inicjatywą) winny 
być skodyfikowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą57.

W ramach procesu implementacji postanowień art. 11 ust. 4 TUE 
oraz art. 24 TFUE Komisja Europejska wydała 11 listopada 2009 r. Zie
loną Księgę w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Jej celem było zebranie 
opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat kształtu przyszłego 
rozporządzenia58. Dwa miesiące po zakończeniu konsultacji społecz
nych, 31 marca 2010 r., Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie inicjaty
wy obywatelskiej59. Po przeprowadzeniu debaty orientacyjnej i przyję

http://www.euroinfo.krakow.pl/
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ciu podejścia ogólnego 14 czerwca 2010 r. Rada podjęła decyzję o roz
poczęciu negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu uchwalenia 
rozporządzenia w pierwszym czytaniu60. 14 lutego 2011 r. Rada Unii 
Europejskiej przyjęła rozporządzenie w pierwszym czytaniu, zaś dwa 
dni później Parlament Europejski i Rada ostatecznie go zatwierdziły61.

“ Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych w dniu 14 czerwca 2010 r. Komunikat praso
wy, Bruksela, 14 czerwca 2010 r., 11021/10, s. 6. Debata orientacyjna to dyskusja w Radzie 
nad projektem aktu prawnego Komisji, niewymagająca liczenia głosów. Ogólne podej
ście to wstępne porozumienie uzgadniane w ramach Rady w sprawie kluczowych prze
pisów projektu aktu prawnego Komisji w oczekiwaniu na głosowanie w Parlamencie - 
por. Council of the European Union. Terminology to be used in Council and COREPER 
agendas for legislative items under the Ordinary Legislative Procedurę (OLP), Brussels, 
13 January 2012, 5084/12, s. 1-6.

61 Szerzej na ten temat por. A.B. C ap i k, A. G n i e we k, op. cit., s. 48-52.
62 Komisja Europejska rejestruje proponowaną inicjatywę w ciągu dwóch miesięcy 

od momentu złożenia stosownego wniosku w tej sprawie przez komitet obywatelski od
powiedzialny za jej przygotowanie (art. 4 ust. 2 rozporządzenia). W ciągu dwunastu mie
sięcy od daty rejestracji „organizatorzy” muszą zebrać wspomnianą wyżej liczbę głosów 
(art. 5 ust. 5 rozporządzenia). Jeśli tak się stanie, Komisja Europejska ma trzy miesią
ce na podjęcie decyzji o wystąpieniu lub niewystąpieniu z inicjatywą ustawodawczą 
(art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia) - por. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, 
Dziennik Urzędowy L, 2011, nr 65, s. 1-10.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej z 161utego2011 r. 
stanowi, że inicjatywę taką musi zgłosić Komisji Europejskiej co najmniej 
jeden milion obywateli Unii Europejskiej, pochodzących z co najmniej 
1/4 wszystkich państw członkowskich (art. 2 ust. 1 rozporządzenia). Dla 
każdego z państw ustalona została minimalna liczba sygnatariuszy, odpo
wiadająca liczbie wybranych tam posłów do Parlamentu Europejskiego, 
pomnożonej przez 750. W efekcie minimalna liczba sygnatariuszy wa
hała się w poszczególnych państwach członkowskich od 74 250 (Niem
cy) do 3 750 (Malta), natomiast w Polsce wyniosła 37 50062.

Parlamentowi Europejskiemu nie udało się w rokowaniach legisla
cyjnych z Radą Unii Europejskiej przeforsować stanowiska, zgłoszone
go przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, zgodnie z którym próg mi
nimalnej liczby państw, spośród których miałby pochodzić co najmniej 
jeden milion podpisów, winien wynosić 1/5, zaś wiek sygnatariuszy 
inicjatywy obywatelskiej (czyli obywateli Unii, którzy wyrazili dla niej 
poparcie przez wypełnienie stosownej deklaracji) powinien być zhar
monizowany na poziomie Unii Europejskiej i obniżony do 16 lat. Mimo 
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to ostateczny kompromis w sprawie progu minimalnej liczby państw 
opierał się na wcześniejszej propozycji Parlamentu Europejskiego, za
wartej już w jego rezolucji z 7 maja 2009 r.63 W sprawie wieku uprawnia
jącego do poparcia inicjatywy przyjęto natomiast porozumienie zgodne 
ze stanowiskiem Rady Unii Europejskiej. Zrezygnowano z zamysłu jego 
harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej oraz ustalono, że wiek ten 
winien być dostosowany do krajowych przepisów o prawie wyborczym. 
Z drugiej strony jednak zgodnie z intencją Parlamentu Europejskiego 
postanowiono, że komitet obywatelski, odpowiedzialny za przygotowa
nie inicjatywy obywatelskiej i przedłożenie jej Komisji Europejskiej, wi
nien się składać z co najmniej siedmiu obywateli Unii, reprezentujących 
co najmniej siedem państw członkowskich. Ma on także czuwać nad 
procesem zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy obywatelskiej. 
Natomiast Komisja Europejska, po dwóch miesiącach od przedłożenia 
jej przez tenże komitet projektu inicjatywy, powinna wyrazić opinię, 
czy projekt spełnia przesłanki europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
określone w analizowanym rozporządzeniu. W przypadku pozytywnej 
odpowiedzi Komisja jest zobowiązana do zarejestrowania inicjatywy 
na stronie internetowej, zaś proces zbierania wymaganego przez art. 11 
ust. 4 TUE jednego miliona podpisów winien trwać nie dłużej niż dwa
naście miesięcy (zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji)64.

63 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywająca Komisję do 
przedłożenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra
wie realizacji inicjatywy obywatelskiej (2008/2169(INI)), Załącznik I, P6_TA (2009)0389, 
s. 6. Komisja Europejska w swoim wniosku ustawodawczym z 31 marca 2010 r. zapro
ponowała przykładowo znacznie wyższy próg 1/3 państw członkowskich - por. Komisja 
Europejska. Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicja
tywy obywatelskiej, s. 5.

M Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lu
tego 2011 r., s. 1-10; Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 r. 
(podczas prezydencji belgijskiej), Warszawa 2011, s. 5-6. Szerzej na temat procedury rea
lizacji inicjatywy obywatelskiej oraz jej oceny por. J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane 
aspekty prawne, s. 200-212.

Postanowienia rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej 
mogły być stosowane od 1 kwietnia 2012 r. Rządy państw członkowskich 
zostały zobowiązane, aby do tego czasu dostosować przepisy krajowe do 
jego wymogów, wskazując Komisji Europejskiej organy odpowiedzialne 
za wydawanie certyfikatów potwierdzających liczbę ważnych deklara
cji poparcia zebranych w danym państwie członkowskim oraz organy 
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wydające certyfikaty o zgodności systemu zbierania deklaracji on-line 
z postanowieniami rozporządzenia.

Przyjęta w rozporządzeniu z 16 lutego 2011 r. liczba posłów odpo
wiadała podziałowi mandatów w Parlamencie Europejskim sprzed wej
ścia w życie znowelizowanego protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych65. Gdy 1 grudnia 2011 r. wszedł on w życie, dwanaście 
państw członkowskich uzyskało osiemnaście dodatkowych mandatów 
do Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009-2014. W ślad za 
tym zmianie uległa także minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca 
na te właśnie państwa. Odtąd liczba ta wahała się od 74 250 (Niemcy) 
do 4 500 (Malta, Cypr, Luksemburg i Estonia), zaś w Polsce wyniosła 
38 25066. Z kolei na mocy wspomnianej wyżej decyzji Rady Europej
skiej z 28 czerwca 2013 r., ustanawiającej skład Parlamentu Euro
pejskiego na kadencję 2014-2019, minimalna liczba sygnatariuszy waha 
się w poszczególnych państwach członkowskich od 72 000 (Niemcy) 
do 3 750 (Malta, Cypr, Luksemburg i Estonia). W Polsce wynosi ona 
38 250 osób67.

65 Szerzej na temat zmian w liczbie posłów po wejściu w życie protokołu nr 36 
por. J.J. W ę c, Spór o kształt ustrojowy, s. 542-544.

“ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. 
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Dziennik Urzędowy L, 2012, nr 89, s. 1-2.

67 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parla
mentu Europejskiego, Dziennik Urzędowy L, 2013, nr 181, s. 58.

“ Traktat z Lizbony, s. 172.

2. AKTY PRAWA POCHODNEGO: DELEGOWANE 
I WYKONAWCZE

2.1. AKTY DELEGOWANE

Jeszcze przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, w lipcu 2009 r., 
rozpoczęły się prace przygotowawcze do implementacji jego przepisów 
dotyczących aktów delegowanych Komisji Europejskiej, czyli aktów 
o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, „które uzupełnia
ją lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodaw
czego” (art. 290 ust. 1-3 TFUE)68. Należy podkreślić, że uprawnienia do 
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uchwalania aktów delegowanych przez Komisję Europejską mogły być 
jej przekazywane jedynie na podstawie aktów ustawodawczych, czyli 
aktów prawnych przyjmowanych w ramach zwykłej lub specjalnej pro
cedury ustawodawczej (art. 289 ust. 1-3 TFUE)6’.

69 Ibidem.
70 Prezydencja do Rady i Rady Europejskiej. Sprawozdanie z postępu prac przygoto

wawczych. Wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony, s. 5.
71 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Wprowadzenie w życie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Bruksela, 
9 grudnia 2009 r., COM(2009) 673 wersja ostateczna, s. 1-14.

72 Traktat z Lizbony, s. 172.
75 Council of the European Union. Common Understanding on delegated acts, Brus

sels, 4 April 2011, 8640/11, s. 1-8.

Prace przygotowawcze do implementacji wskazanych przepisów były 
prowadzone na szczeblu COREPERI z udziałem przedstawicieli Komisji 
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej69 70.9 grudnia 2009 r. Komisja Euro
pejska przesłała do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
komunikat określający warunki współpracy podczas wydawania przez 
nią aktów delegowanych71. O ile Rada wyraziła poparcie dla tego doku
mentu, o tyle Parlament Europejski sprzeciwił się propozycjom Komisji. 
Przepisy art. 290 ust. 2 lit. a)-b) TFUE przewidywały kontrolę Parlamen
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nad wykonywaniem przez Ko
misję Europejską jej uprawnień w dwojaki sposób: po pierwsze, przez wy
korzystywanie prawa sprzeciwu wobec konkretnego aktu delegowanego 
w terminie przewidzianym przez akt ustawodawczy; po drugie, przez od
wołanie uprawnień do ich wydawania72. Przepisy te obowiązywały bez
pośrednio i nie przewidywały przyjęcia dodatkowych regulacji prawnych 
w celu ich stosowania. Jednak sprzeciw Parlamentu Europejskiego wobec 
treści komunikatu Komisji spowodował, że podjęto decyzję o ustanowie
niu praktycznych rozwiązań dotyczących procedur przyjmowania aktów 
delegowanych oraz sprawowania nad nimi kontroli przez Parlament Eu
ropejski i Radę Unii Europejskiej. W trakcie negocjacji prowadzonych 
między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim postanowio
no zawrzeć porozumienie międzyinstytucjonalne, regulujące proce
durę wydawania aktów delegowanych. Zostało ono przyjęte 8 grudnia 
2010 r. na szczeblu COREPER I. W wyniku dalszych negocjacji w mar
cu 2011 r. zostało ono zatwierdzone przez Parlament Europejski, zaś 
w kwietniu tegoż roku ostatecznie zaakceptował je COREPER I7’.
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Porozumienie to zawiera szczegółowe postanowienia regulujące 
m.in. sposób wykonywania przez Komisję Europejską jej uprawnień do 
wydawania aktów delegowanych oraz kompetencje kontrolne Parlamen
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. W zależności od charakteru 
aktu podstawowego uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
mają być przekazywane Komisji Europejskiej na czas określony lub nie
określony. Ostatecznie procedura wykonywania przez Komisję Europej
ską uprawnień do wydawania aktów delegowanych wygląda następują
co: Przed przyjęciem projektu aktu delegowanego Komisja Europejska 
musi przeprowadzić konsultacje eksperckie, w tym także z państwami 
członkowskimi. Po wydaniu tegoż projektu Komisja winna niezwłocz
nie notyfikować go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Ra
dzie Unii Europejskiej. W uzasadnionych przypadkach obowiązuje tryb 
pilny uchwalania przez Komisję aktów delegowanych, pod warunkiem 
że stosowny przepis upoważniający znajduje się w akcie podstawowym. 
Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, działając nie
zależnie od siebie, zapoznają się z projektem i mają zasadniczo dwa mie
siące na wyrażenie sprzeciwu, z możliwością przedłużenia tego terminu 
o kolejne dwa miesiące. Do automatycznego przedłużenia terminu wy
starcza wszelako wniosek jednej z tych instytucji. Jeżeli Parlament Eu
ropejski lub Rada Unii Europejskiej skorzystają z prawa do sprzeciwu, 
akt delegowany nie może wejść w życie. Przyczyny wyrażenia sprzeciwu 
winny być podane w uzasadnieniu74. Jeżeli jednak ani Parlament Euro
pejski, ani Rada Unii Europejskiej nie wyrażą sprzeciwu lub poinfor
mują Komisję Europejską, że nie zamierzają takiego sprzeciwu wyrażać, 
akt delegowany wchodzi w życie. Obie wspomniane instytucje mogą 
także odwołać delegację przekazaną w akcie ustawodawczym. Ponadto 
w skrajnych przypadkach mają one prawo do całkowitego odwołania 
uprawnień Komisji Europejskiej do wydawania aktów delegowanych75.

74 Wtedy Komisja miała dwie możliwości: albo przygotować nowy akt delegowany, 
uwzględniając przyczyny sprzeciwu, albo nie podejmować prac nad nowym aktem.

75 Council of the European Union. Common Understanding, s. 1-8; Informacja dla 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 r. (podczas prezydencji belgijskiej), s. 7, 9-10. 
Szerzej na temat implementacji przepisów traktatu lizbońskiego dotyczących aktów de
legowanych por. J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 218-241.
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2.2. AKTY WYKONAWCZE

W lipcu 2009 r. rozpoczęły się również prace przygotowawcze do imple
mentacji przepisów traktatu lizbońskiego dotyczących aktów wykonaw
czych, czyli aktów powierzających uprawnienia wykonawcze Komisji 
Europejskiej lub Radzie Unii Europejskiej. Jednak ta ostatnia mogła je 
wydawać jedynie „w należycie uzasadnionych przypadkach oraz w przy
padkach określonych w artykułach 24 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej”, 
dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 291 
ust. 2 TFUE). W odróżnieniu od aktów delegowanych uprawnienia do 
uchwalania aktów wykonawczych przez Komisję Europejską lub Radę 
Unii Europejskiej mogły być im przekazywane na podstawie „prawnie 
wiążących aktów Unii”, czyli zarówno aktów ustawodawczych, jak i nie- 
ustawodawczych (art. 291 ust. 1 TFUE)76.

76 Traktat z Lizbony, s. 173.
77 Rada Ministrów rozpoczęła delegowanie na Komisję uprawnień wykonawczych 

już w latach sześćdziesiątych XX w., najpierw we wspólnej polityce rolnej, a następnie 
od 1968 r. również w dziedzinie prawa celnego. Jednak przekazywanie przez Radę Mi
nistrów uprawnień wykonawczych Komisji nie było obowiązkowe. W ówczesnej pro
cedurze komitetowej Komisja była zobowiązana do konsultowania swoich decyzji wy
konawczych z tzw. komitetem zarządzającym (stąd nazwa procedury). Jeżeli komitet 
wydał negatywną opinię na temat projektu decyzji Komisji, to wówczas Rada Ministrów, 
stanowiąc większością kwalifikowaną, mogła go zmienić - por. J.J. W ę c, Spór o kształt 
ustrojowy, s. 187-188.

O ile przepisy dotyczące aktów delegowanych, zawarte w art. 290 
TFUE i przewidujące kontrolę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej nad wykonywaniem przez Komisję Europejską jej upraw
nień, obowiązywały bezpośrednio i nie wymagały przyjęcia żadnych do
datkowych regulacji prawnych w celu ich zastosowania, o tyle postano
wienia odnoszące się do aktów wykonawczych, zawarte w art. 291 TFUE, 
zakładające kontrolę państw członkowskich nad realizacją uprawnień 
wykonawczych przez Komisję Europejską, wymagały ustanowienia 
mechanizmu takiej kontroli, a w ślad za tym przyjęcia przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej odpowiednich regulacji prawnych.

Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego system przekazywa
nia Komisji Europejskiej uprawnień wykonawczych funkcjonował za
sadniczo w ramach tzw. procedury komitetowej (komitologii)77. Status 
traktatowy nadał tej procedurze Jednolity Akt Europejski z 17/28 lutego
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1986 r.78 Umocnienie kompetencji wykonawczych Komisji na mocy te
goż traktatu rewizyjnego polegało na tym, że przekazywanie jej upraw
nień wykonawczych przez Radę przestało być fakultatywne i stało się 
obowiązkowe. Z drugiej strony jednak Rada Ministrów nadal zacho
wała pewną kontrolę nad działalnością wykonawczą Komisji. 13 lipca
1987 r. przyjęła ona decyzję ustanawiającą trzy rodzaje komitetów i pro
cedur dla realizacji uprawnień wykonawczych przez Komisję. Były to: 
komitet i procedura doradcza, komitet i procedura zarządzająca oraz ko
mitet i procedura regulacyjna. W skład komitetów wchodzili przedsta
wiciele rządów państw członkowskich (po jednym z każdego państwa), 
przy czym na ich czele, jako przewodniczący, stali każdorazowo repre
zentanci Komisji. Komitet doradczy w najmniejszym stopniu ograniczał 
uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej, ponieważ jego opinie, 
uchwalane zwykłą większością głosów, nie były dla niej wiążące. Komitet 
zarządzający pozwalał na większą ingerencję w działalność wykonawczą 
Komisji, albowiem mogła ona uchwalić akt wykonawczy tylko wtedy, gdy 
komitet, stanowiąc większością kwalifikowaną, wydał opinię pozytywną 
lub nie wyraził swojej opinii. Natomiast komitet regulacyjny w najwięk
szym stopniu ograniczał jej uprawnienia wykonawcze, gdyż mogła ona 
uchwalać tylko te akty wykonawcze, które uzyskały jego pozytywną opi
nię, wydaną kwalifikowaną większością głosów. Zarówno w procedurze 
zarządzającej (w przypadku negatywnej opinii komitetu), jak i procedu
rze regulacyjnej (w przypadku negatywnej opinii komitetu lub jej bra
ku) Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną, miała 
możliwość samodzielnego uchwalenia aktów wykonawczych79.

78 Jednolity Akt Europejski, Luksemburg, 17 lutego 1986 r. oraz Haga, 28 lutego 
1986 r., http://europa.eu.int/ eur -lex/lex/pl/treaties/treaties_other.htm, s. 6.

78 Poza tymi trzema procedurami istniała jeszcze, rzadko stosowana, procedu
ra w sprawie środków ochronnych. Odnosiła się ona do aktów podstawowych, które 
przyznawały Komisji uprawnienia do uchwalania w określonych sytuacjach środków 
ochronnych (np. środków antydumpingowych). Jeżeli Komisja taki środek przyjęła, 
musiała powiadomić o tym Radę i państwa członkowskie (jeszcze przed podjęciem 
decyzji Komisja mogła przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi). Na
stępnie Rada mogła podjąć inną decyzję w terminie określonym w akcie podstawowym
(wariant a) lub mogła potwierdzić, zmienić albo uchylić decyzję przyjętą przez Komisję. 
Jeśli Rada nie podjęła decyzji w terminie określonym w akcie podstawowym, decyzję 
Komisji uważało się za uchyloną (wariant b) - por. Council Decision of 13 July 1987 
laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Com
mission (87/373/EEC), Official Journal L, 1987, No. 197, s. 33-35. Szerzej na temat trzech 
głównych procedur komitologicznych por. J.J. Wę c, Spór o kształt ustrojowy, s. 188-189. 

http://europa.eu.int/
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Analizowane przepisy zostały zmienione na mocy decyzji Rady Unii 
Europejskiej z 17 lipca 2006 r. Rozszerzała ona system komitologiczny 
przez ustanowienie procedury i komitetu regulacji połączonej z kontro
lą sprawowaną przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 
W porównaniu z dotychczasowymi przepisami komitet ten w najwięk
szym zakresie ograniczał uprawnienia wykonawcze Komisji Europej
skiej, ponieważ obaj unijni prawodawcy, czyli Rada Unii Europejskiej 
(większością kwalifikowaną) i Parlament Europejski (większością gło
sów swoich członków), mieli prawo do przeprowadzania kontroli przed 
przyjęciem aktów wykonawczych przez Komisję Europejską, w tym pra
wo do wyrażania sprzeciwu wobec projektu Komisji nawet w sytuacji, 
gdy komitet wydał na jego temat pozytywną opinię. Jeżeli natomiast 
komitet wyraził opinię negatywną lub w ogóle jej nie wydał, obaj unijni 
prawodawcy mogli się sprzeciwić projektowi Komisji, przy czym po
zycja Parlamentu Europejskiego była w tym przypadku słabsza aniżeli 
Rady Unii Europejskiej. Ta ostatnia mogła bowiem wyrazić swój sprze
ciw już na początku procedury, zaś Parlament dopiero w sytuacji, gdy 
Rada zgodziła się na przyjęcie projektu lub w ogóle nie wyraziła żadnej 
opinii90.

Deklaracja nr 31 załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej z lat 1996- 
-1997 wezwała Komisję Europejską do przedłożenia Radzie Unii Europejskiej projektu 
zmiany decyzji z 13 lipca 1987 r. W celu uniknięcia pomyłek postanowiono jednak nie 
zmieniać tej decyzji, ale zastąpić ją inną decyzją. W efekcie 28 czerwca 1999 r. Rada 
Unii Europejskiej przyjęła nową decyzję komitologiczną, która utrzymywała wszystkie 
dotychczasowe procedury i komitety, a także upraszczała warunki wykonywania przez 
Komisję jej uprawnień wykonawczych oraz nieznacznie wzmacniała kompetencje Parla
mentu Europejskiego. Miał on być odtąd regularnie informowany przez Komisję o dzia
łaniach komitetów - por. Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for 
the exercise of implementing powers conferred on the Commission (1999/468/EC), Official 
Journal L, 1999, No. 184, s. 23-26.

80 Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawia
jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2006/512/ 
WE), Dziennik Urzędowy L, 2006, nr 200, s. 11-13.

81 Prezydencja do Rady i Rady Europejskiej. Sprawozdanie z postępu prac przygoto
wawczych. Wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony, s. 5.

Prace przygotowawcze do implementacji przepisów art. 291 ust. 1-4 
TFUE były prowadzone na szczeblu COREPER I z udziałem przedsta
wicieli Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej91. Prezydencja 
została upoważniona do uzgodnienia z Parlamentem Europejskim i Ko- 80 81
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misją Europejską treści deklaracji o wykonywaniu przepisów decyzji 
Rady z 28 czerwca 1999 r. do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia 
dotyczącego komitologii82. 11 grudnia 2009 r. Rada Unii Europejskiej 
przyjęła stosowną deklarację. Stanowiła ona, że wspomniana wyżej de
cyzja winna obowiązywać aż do momentu uchwalenia nowego rozpo
rządzenia, określającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kon
troli przez państwa członkowskie realizacji uprawnień wykonawczych 
przez Komisję Europejską83.

82 Deklaracja ta nie mogła jednak przesądzać stanowiska Rady - por. ibidem.
83 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 

Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas prezydencji hiszpańskiej), 
Warszawa 2010, s. 6.

84 Komisja Europejska. Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkow
skie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Bruksela, 9 marca 2010 r., 
COM(2010) 83 wersja ostateczna, s. 1-13.

85 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas prezydencji hiszpańskiej), s. 6.

9 marca 2010 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek usta
wodawczy w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej, ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące 
trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję84. Następnie prace nad kształtem tego 
nowego aktu prawnego były prowadzone na forum Grupy Przyjaciół 
Prezydencji (Radców Prawnych), ale przebiegały w atmosferze sporów 
między poszczególnymi delegacjami rządowymi, przy czym przedmio
tem najpoważniejszych kontrowersji była rola wspólnej polityki handlo
wej w obowiązującym systemie komitologicznym85.

Kompromis w sprawie nowego rozporządzenia udało się osiągnąć 
1 grudnia 2010 r„ kiedy to COREPER I przyjął tekst aktu prawnego 
w brzmieniu uzgodnionym z Parlamentem Europejskim. Umożliwiło 
to uchwalenie go w pierwszym czytaniu. 16 lutego 2011 r. Rada Unii 
Europejskiej i Parlament Europejski przyjęły nowe rozporządzenie usta
nawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez pań
stwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Ko
misję Europejską. Na jego mocy liczba procedur komitologicznych 
została zredukowana do dwóch, tzn. procedury doradczej, odpowiada
jącej dotychczasowej procedurze doradczej, a także procedury spraw
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dzającej (egzaminacyjnej), która zastąpiła dotychczasowe procedury: 
zarządzania i regulacyjną. W procedurze doradczej opinia komitetu jest 
podejmowana zwykłą większością głosów i jest niewiążąca dla Komisji 
Europejskiej (art. 4 ust. 1-2 rozporządzenia)86. Natomiast w procedu
rze sprawdzającej w przypadku negatywnej opinii komitetu (wyrażonej 
większością kwalifikowaną) Komisja nie przyjmuje projektu aktu wyko
nawczego. Jednak jeśli przyjęcie aktu uważa się za niezbędne, Komisja 
może w ciągu dwóch miesięcy przedłożyć komitetowi jego zmienioną 
wersję albo w ciągu jednego miesiąca przesłać go do komitetu odwoław
czego (apelacyjnego) (art. 5 ust. 3 rozporządzenia). Jeżeli w procedurze 
sprawdzającej komitet nie przyjmie opinii (brak większości kwalifiko
wanej do uchwalenia opinii pozytywnej czy negatywnej), Komisja ma 
dwa możliwe rozwiązania: albo przyjmuje akt wykonawczy, albo go nie 
uchwala i przedstawia komitetowi jego zmienioną wersję. Z tej pierw
szej możliwości Komisja nie może jednak skorzystać w trzech przy
padkach, po pierwsze, gdy projekt aktu dotyczy opodatkowania, usług 
finansowych, ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i ro
ślin bądź ostatecznych wielostronnych środków ochronnych; po drugie, 
gdy zabrania tego akt podstawowy; po trzecie, gdy komitet sprawdza
jący wyraził sprzeciw wobec przyjęcia aktu zwykłą większością głosów. 
W każdym z tych trzech przypadków, jeżeli przyjęcie aktu uważa się 
za nieodzowne, Komisja może w ciągu dwóch miesięcy przedłożyć ko
mitetowi sprawdzającemu jego zmienioną wersję lub w ciągu jednego 
miesiąca przedłożyć projekt komitetowi odwoławczemu (art. 5 ust. 4 
rozporządzenia). Zarówno w sytuacji przewidzianej w art. 5 ust. 3, jak 
i art. 5 ust. 4 rozporządzenia komitet apelacyjny wydaje ostateczną opi
nię na temat projektu aktu wykonawczego, stanowiąc większością kwa
lifikowaną. Jeżeli komitet przyjmie pozytywną opinię lub w ogóle jej nie 
wyda, Komisja Europejska uchwala projekt aktu wykonawczego. Nato
miast w przypadku negatywnej opinii komitetu Komisja musi na nowo 
rozpocząć prace nad projektem (art. 6 rozporządzenia)87.

“ Choć z drugiej strony jest ona, podobnie jak dotychczas, zobowiązana do 
uwzględniania w jak największym stopniu uwag przedstawicieli państw członkowskich 
zasiadających w komitecie.

87 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ¡82/2011 z dnia 16 lu
tego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez pań
stwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Dziennik 
Urzędowy L, 2011, nr 55, s. 13-18.
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Na mocy analizowanego rozporządzenia uprawnienia kontrolne 
powierzone zostały rządom państw członkowskich, reprezentowanym 
w komitetach przez ekspertów, natomiast sama Rada Unii Europejskiej, 
inaczej niż dotychczas, została ich pozbawiona. Nie ma ona już bo
wiem możliwości rozpatrywania kontrowersyjnych propozycji Komisji. 
W zamian za to rozporządzenie wprowadziło mechanizm dodatkowej 
politycznej kontroli rządów państw członkowskich nad działaniami 
Komisji Europejskiej w postaci komitetu odwoławczego. Podejmuje on 
ostateczne decyzje wobec tych propozycji Komisji Europejskiej, które 
w ramach procedury sprawdzającej napotkały sprzeciw państw, a mimo 
to Komisja dąży do ich przyjęcia. W niektórych przypadkach dotyczy to 
również projektów, wobec których komitet sprawdzający nie wydał 
swojej opinii88. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego z 16 lutego 2011 r. zniosło wprawdzie procedurę regula
cyjną połączoną z kontrolą, ale ustanowiło także okres przejściowy nie
zbędny dla jej dostosowania do nowego stanu prawnego. Procedura ta 
będzie istniała nadal w odniesieniu do aktów, które się do niej odwołują, 
ale stopniowo będzie ona zastępowana systemem aktów delegowanych. 
Komisja Europejska została bowiem zobowiązana do przedstawienia do 
końca 2014 r. nowych propozycji mających na celu pełne dostosowanie 
wspomnianych aktów do przepisów art. 290 TFUE8’.

" Ibidem. Por. też Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku (podczas prezydencji 
węgierskiej). Warszawa 2011, s. 7, 10-11. Szerzej na temat nowego systemu komitolo- 
gicznego por. J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 244-264.

89 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku (podczasprezydencji węgierskiej), s. 11. 
Por. też J. B a r c z, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne, s. 243-244.

3. INSTYTUCJE, ORGANY I AGENCJE 
UNII EUROPEJSKIEJ

3.1. PARLAMENT EUROPEJSKI

Jak wspomniano wyżej, traktat lizboński na mocy art. 14 ust. 2 akapit 
pierwszy TUE zwiększa całkowitą liczbę deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego z siedmiuset trzydziestu sześciu do siedmiuset pięćdzie- * 89 
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sięciu jeden90. Art. 2 protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejścio
wych, załączonego do TUE, TFUE i TEWEA, stanowi, że „w stosownym 
czasie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego” w 2009 r. Rada Eu
ropejska przyjmie decyzję ustalającą skład Parlamentu zgodnie z art. 14 
ust. 2 akapit drugi TUE91. Jednocześnie deklaracja nr 5 załączona do Aktu 
Końcowego konferencji międzyrządowej z 2007 r. przewiduje, że Rada 
Europejska wyrazi polityczną zgodę na nowy projekt decyzji dotyczącej 
składu Parlamentu Europejskiego w VII kadencji w latach 2009-2014 na 
podstawie stosownego wniosku Parlamentu92. 14 grudnia 2007 r. Rada 
Europejska wyraziła taką zgodę, zalecając jednocześnie, aby decyzja taka 
została przyjęta jak najszybciej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 ust. 2 akapit drugi TUE93.

90 Traktat z Lizbony, s. 22-23.
91 Protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 322.
92 Deklaracja dotycząca politycznej zgody Rady Europejskiej w sprawie projektu de

cyzji dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego, [w:] Traktat z Lizbony, s. 337.
93 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 14 grudnia 2007 r. Konkluzje prezyden

cji, Bruksela, 14 lutego 2008, 16616/1/07 REV 1, s. 1.
94 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 11-12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezy

dencji, Bruksela, 13 lutego 2009,17271/1/08 REV 1, s. 14.

Gdy przebieg procesu ratyfikacyjnego uzmysłowił rządom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, że traktat lizboński nie wejdzie w ży
cie w planowanym terminie 1 stycznia 2009 r., ponieważ w czterech 
państwach (RFN, Irlandii, Polsce i Czechach) ratyfikacja natrafiła na 
trudności, 12 grudnia 2008 r. Rada Europejska uchwaliła deklarację 
w sprawie postanowień przejściowych dotyczących składu Parlamen
tu Europejskiego. Przewidywała ona, że o ile traktat lizboński wejdzie 
w życie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych na 
4-7 czerwca 2009 r., jak najszybciej przyjęte zostaną środki przejściowe, 
aby do końca VII kadencji zwiększyć liczbę posłów do Parlamentu po
chodzących z dwunastu państw członkowskich, zgodnie z ustaleniami 
przedstawionymi podczas konferencji międzyrządowej w 2007 r. Cho
dziło o to, aby umożliwić tym państwom, których liczba mandatów by
łaby wyższa, gdyby traktat lizboński obowiązywał w czasie wspomnia
nych wyborów do Parlamentu Europejskiego, uzyskanie odpowiedniej 
liczby dodatkowych miejsc i ich obsadzenie. Oznaczało to jednak, że 
w okresie przejściowym do końca VII kadencji całkowita liczba posłów 
miałaby wzrosnąć z siedmiuset trzydziestu sześciu do siedmiuset pięć
dziesięciu czterech94, ponieważ Niemcy musiałyby zachować dziewięć
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dziesięciu dziewięciu deputowanych, którzy zostaną wybrani w wybo
rach do Parlamentu w czerwcu 2009 r. Zgodnie bowiem z art. 5 Aktu 
dotyczącego wyborów deputowanych do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich z 20 września 1976 r. nie 
wolno przerwać mandatu posła w czasie trwania kadencji95.

95 Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wy
borach bezpośrednich z 20 września 1976 r., http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/ 
dokumenty/wybory_pe.pdf (dostęp 12 stycznia 2016 r.), s. 1-4.

94 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 18-19 czerwca 2009 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 10 lipca 2009, 11225/2/09 REV 2, s. 24.

97 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 10-11 grudnia 2009 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 11 grudnia 2009, EUCO 6/09, s. 3.

19 czerwca 2009 r. Rada Europejska podjęła decyzję o uzupełnie
niu składu Parlamentu Europejskiego we wspomnianym wyżej okresie 
przejściowym. Do siedmiuset trzydziestu sześciu miejsc zapełnionych 
w wyniku wyborów z 4-7 czerwca 2009 r. postanowiła dodać osiemna
ście mandatów, w tym dla Hiszpanii - cztery; Francji, Austrii i Szwe
cji - po dwa; zaś dla Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Holandii, Słowe
nii, Malty, Łotwy i Bułgarii - po jednym mandacie. Państwa te miały 
wyznaczyć nowych deputowanych zgodnie z obowiązującymi w nich 
przepisami krajowymi albo spośród osób pochodzących z wyborów 
uzupełniających do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanych spe
cjalnie w tym celu, albo przez odwołanie się do wyborów do Parlamentu 
Europejskiego z 4-7 czerwca 2009 r., albo spośród posłów bezpośrednio 
wybranych do danego parlamentu narodowego96.

Postanowienia przejściowe, na jakie się zdecydowano w przypadku 
składu Parlamentu Europejskiego, wymagały jednak zmiany protokołu 
nr 36. To z kolei oznaczało konieczność zwołania konferencji między
rządowej. W ślad za tym zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE rząd Hiszpanii, 
pełniący podówczas funkcję prezydencji w Unii Europejskiej, 4 grudnia 
2009 r. przedłożył propozycję zmiany protokołu nr 36. Trzy dni póź
niej Rada Unii Europejskiej przedstawiła tę propozycję Radzie Europej
skiej, a następnie notyfikowała ją parlamentom narodowym. 11 grudnia 
2009 r. Rada Europejska postanowiła skonsultować się z Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską w sprawie proponowanych zmian. 
Podjęła również decyzję o wystosowaniu do Parlamentu prośby o zgodę 
na niezwoływanie konwentu, albowiem zakres proponowanych zmian 
nie uzasadniał potrzeby jego zwołania97.

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/
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28 kwietnia 2010 r. pozytywną opinię na temat konieczności zwoła
nia konferencji międzyrządowej wydała Komisja Europejska. Natomiast 
6 maja tegoż roku uczynił to Parlament Europejski, który w uchwalonej 
wówczas rezolucji wyraził ubolewanie, że Rada Europejska „nie przyję
ła w stosownym czasie środków umożliwiających dodatkowym posłom 
objęcie mandatu już w chwili wejścia w życie” traktatu lizbońskiego i

że jedno z rozwiązań rozważanych w zmianie, o którą wnosi, nie jest 
zgodne z duchem Aktu z 1976 r., na podstawie którego posłowie do 
Parlamentu Europejskiego powinni być wybierani w wyborach bez
pośrednich, a nie pośrednio w drodze wyboru w parlamencie danego 
państwa członkowskiego.

Mimo to Parlament Europejski wyraził zgodę na zwołanie konferen
cji międzyrządowej, zastrzegając, że wspomniane zmiany winny mieć 
„charakter wyjątkowy”, wynikający ze szczególnych okoliczności ra
tyfikacji traktatu lizbońskiego, i „w żadnym przypadku nie mogą być 
wykorzystywane w przyszłości jako precedens”. Przypomniał również 
Radzie Europejskiej, że powinna ona „w stosownym czasie” przed upły
wem VII kadencji Parlamentu Europejskiego przyjąć decyzję ustalającą 
jego skład zgodnie z art. 14 ust. 2 TUE oraz że Parlament na mocy tych 
samych przepisów sam wystąpi z inicjatywą w tej sprawie. Jednocześ
nie Parlament Europejski poinformował Radę Europejską, że na mocy 
art. 48 ust. 2 TUE i art. 223 TFUE zamierza on jak najszybciej przed
stawić projekt ustanowienia jednakowej dla wszystkich państw człon
kowskich ordynacji wyborczej. Wezwał on również Radę Europejską 
do zwołania konwentu w sprawie reformy Parlamentu Europejskiego98. 
W odrębnym dokumencie uchwalonym tego samego dnia Parlament 
podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę protokołu nr 36 w ramach 
konferencji międzyrządowej bez zwoływania konwentu99.

” Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. dotycząca projektu pro
tokołu zmieniającego protokół nr 36 w sprawie przepisów przejściowych w odniesieniu do 
składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009-2014: opinia Parlamentu Euro
pejskiego (art. 48 ust. 3 traktatu UE) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)), 
P7_TA(2010)0148, s. 1-3.

” Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wniosku Rady 
Europejskiej dotyczącego niezwoływania konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie 
środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego (17196/2009 - 
C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)), Dziennik Urzędowy C, 2010, nr 81, s. E 175-176.
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17 czerwca 2010 r. Rada Europejska na mocy art. 48 ust. 3 akapit 
drugi TUE przyjęła mandat konferencji międzyrządowej, który był toż
samy z projektem protokołu zmieniającego protokół nr 36100. Konferen
cja międzyrządowa obradowała tylko jeden dzień, 23 czerwca 2010 r., 
na szczeblu COREPER II, niejako na marginesie posiedzenia Rady 
Europejskiej w Brukseli. Dlatego jest ona nazywana małą konferencją 
międzyrządową. Konferencja przyjęła protokół zmieniający protokół 
nr 36101. Protokół rewizyjny wymagał ratyfikacji przez wszystkie pań
stwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Miał on 
wejść w życie 1 grudnia 2010 r„ jeżeli do tego czasu złożone zostały
by wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, lub pierwszego dnia miesiąca 
następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez państwo 
członkowskie, które jako ostatnie dopełniłoby tej formalności102. Wsze
lako do końca 2010 r. protokół ratyfikowało jedynie jedenaście państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero po ratyfikacji przez pozosta
łe państwa protokół wszedł w życie 1 grudnia 2011 r.103

100 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 17 czerwca 2010 r. Konkluzje prezy
dencji, Bruksela, 17 czerwca 2010, EUCO 13/10, s. 11.

101 KM 2010. Protokół zmieniający Protokół w sprawie postanowień przejściowych, 
dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Bruksela, 
11 czerwca 2010 r., CIG 1/10, s. 1-8; KM 2010. Wstępny porządek obrad konferencji mię
dzyrządowej w dniu 23 czerwca 2010 r. w Brukseli, Bruksela, 22 czerwca 2010 r., CIG 2/10, 
s. 1. Szerzej na temat konferencji międzyrządowej z 23 czerwca 2010 r. por. J.J. Węc, 
Spór o kształt ustrojowy, s. 542-544.

102 Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony 
do traktatu o Unii Europejskiej, do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do trak
tatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Dziennik Urzędowy C, 
2010, nr 263, s. 3.

105 Szerzej na ten temat por. J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy, s. 544.
104 Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych, s. 2-3.

Nowy art. 2 ust. 1 protokołu nr 36 stanowił, że w okresie od jego 
wejścia w życie aż do końca VII kadencji Parlamentu Europejskiego 
do istniejących siedmiuset trzydziestu sześciu mandatów, wybranych 
w wyborach bezpośrednich w dniach 4-7 czerwca 2009 r., dołączonych 
zostanie osiemnaście mandatów, co zwiększy tymczasowo całkowitą ich 
liczbę do siedmiuset pięćdziesięciu czterech. Dodatkowe mandaty zo
stały rozdzielone pomiędzy dwanaście państw członkowskich zgodnie 
ze wspomnianą wyżej decyzją Rady Europejskiej z 19 czerwca 2009 r.104
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W zmienionym art. 2 ust. 3 protokołu nr 36 znalazł się również prze
pis stanowiący, że w stosownym czasie przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. Rada Europejska przyjmie decyzję ustalającą 
skład Parlamentu zgodnie z art. 14 ust. 2 akapit drugi TUE105, czyli tak, 
aby całkowita liczba posłów w VIII kadencji nie przekraczała siedmiu
set pięćdziesięciu jeden osób wraz z przewodniczącym. W ślad za tym 
13 maja 2013 r., zgodnie z nowymi przepisami traktatu lizbońskiego, 
Parlament Europejski wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. 
28 czerwca 2013 r. Rada Europejska, po uzyskaniu jego zgody, przy
jęła decyzję ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego na okres 
VIII kadencji Parlamentu wraz ze szczegółowym podziałem mandatów 
pomiędzy poszczególne państwa członkowskie. Jednocześnie decyzja 
zawierała przepis stanowiący, że jeszcze przed upływem tejże kadencji 
Parlamentu dokonany zostanie jej przegląd, umożliwiający „ponowny 
obiektywny, sprawiedliwy, trwały i przejrzysty podział mandatów po
między państwa członkowskie, odzwierciedlający zasadę degresywnej 
proporcjonalności”106. Strukturę organizacyjną Parlamentu Europej
skiego w latach 2014-2019 przedstawia wykres XXV.

105 Ibidem, s. 3.
104 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parla

mentu Europejskiego, Dziennik Urzędowy L, 2013, nr 181, s. 57-58.

3.2. KOMISJA EUROPEJSKA

Jak wspomniano wyżej, gwarancje polityczne uzyskane przez rząd ir
landzki podczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2009 r. 
w Brukseli ułatwiły mu w znacznej mierze osiągnięcie sukcesu w dru
gim referendum nad traktatem lizbońskim, które odbyło się 2 paździer
nika 2009 r. Gwarancje te obejmowały m.in. utrzymanie „zasady jeden 
kraj - jeden komisarz” w Komisji Europejskiej od 1 listopada 2014 r. na 
podstawie przepisów art. 17 ust. 5 TUE w wersji traktatu lizbońskiego. 
Oznaczało to, że Rada Europejska winna przed upływem wspomniane
go terminu podjąć w tej sprawie jednomyślną decyzję.

Decyzję taką Rada Europejska przyjęła 22 maja 2013 r. Stanowiła 
ona, że od 1 listopada 2014 r. Komisja Europejska będzie się składać 
„z takiej liczby członków, w tym z jej przewodniczącego i Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń- * 104



WYKRES XXV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Przewodniczący

Prezydium Konferencja 
przewodniczących

Konferencja 
przewodniczących 

komisji

Konferencja 
przewodniczących 

delegacji

Przewodniczący 
Wiceprzewodni
czący (14) 
Kwestorzy**

Przewodniczący PE 
Przewodniczący 
frakcji 
parlamentarnych

Przewodniczący 
stałych
i specjalnych 
komisji 
parlamentarnych

Przewodniczący 
stałych 
delegacji międzypar
lamentarnych

• Kadencja 2014-2019.
** Głos doradczy.
••• W jej skład wchodzą 2 podkomisje: Praw Człowieka oraz Bezpieczeństwa i Obrony.

Plenum (751 deputowanych)

Stałe Komisje Parlamentarne: 
Komisja Spraw Zagranicznych***  
Komisja Rozwoju
Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej
Komisja Gospodarcza i Walutowa 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Ochrony Środowiska

Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Rozwoju Regionalnego
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Prawna
Komisja Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Praw Kobiet 

i Równouprawnienia
Komisja Petycji

Frakcje Parlamentarne: 
Europejska Partia Ludowa 
(Chrześcijańscy Demokraci) 
Postępowy Sojusz Socjalistów

i Demokratów
Europejscy Konserwatyści

i Reformatorzy 
Porozumienie Liberałów i Demokratów 

na rzecz Europy
Zjednoczona Lewica Europejska / Zielona 

Lewica Nordycka
Zieloni / Wolne Przymierze 

Europejskie
Europa Wolności i Demokracji 

Bezpośredniej
Europa Narodów i Wolności 
Niezrzeszeni

Sekretariat Generalny 
Sekretarz Generalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regulamin Parlamentu Europejskiego, ósma kadencja 
Parlamentu, wrzesień 2015 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.doilanguagesPL 
8creference=ANN-13 (dostęp 15 grudnia 2015 r.), s. 1-313; Parlament Europejski, http://www.eu 
roparl.europa.eu/portaVpl (dostęp 15 grudnia 2015 r.).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.doilanguagesPL
http://www.eu
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stwa, która odpowiada liczbie państw członkowskich”. Z drugiej strony 
jednak Rada Europejska zastrzegła sobie konieczność dokonania prze
glądu tej decyzji pod kątem jej wpływu na funkcjonowanie Komisji Eu
ropejskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej trzydziestego państwa 
członkowskiego lub też po upływie kadencji Komisji, która przejmie 
swe obowiązki z dniem 1 listopada 2014 r. - „w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie wcześniej” (art. 1-2 decyzji)107.

107 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Ko
misji Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2013, nr 165, s. 98.

108 Decyzja Rady z dnia 25 lutego 201 Or.w sprawie zasad działania komitetu, o któ
rym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy 
L, 2010, nr 50, s. 18.

3.3. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach procesu implementacji przepisów art. 255 TFUE prezes 
Trybunału Sprawiedliwości wystąpił 11 stycznia 2010 r. z inicjatywą 
ustalenia zasad działania Komitetu mającego opiniować kandydatów 
do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybuna
le Sprawiedliwości oraz sędziego w Sądzie przed ich mianowaniem za 
wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich zgodnie 
z art. 253 i 254 TFUE. 25 lutego 2010 r. Rada Unii Europejskiej, sta
nowiąc większością kwalifikowaną, podjęła decyzję określającą zasady 
działania Komitetu108. Zasady te znalazły się w załączniku do wspo
mnianej decyzji. Komitet składa się z siedmiu członków będących by
łymi sędziami Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, sędziami krajowych 
sądów najwyższych lub prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni mia
nowani na okres czterech lat przez Radę Unii Europejskiej, stanowiącą 
większością kwalifikowaną, na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedli
wości, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski. 
Mandat członka Komitetu może być jednokrotnie odnowiony. Komite
towi przewodniczy wybrany w tym celu przez Radę Unii Europejskiej 
jeden z jego członków. Komitet wydaje opinię na temat kandydatów na 
sędziów i rzeczników generalnych po przeprowadzeniu przesłuchania 
w czasie niejawnego posiedzenia, chyba że przedmiotem propozycji da
nego państwa członkowskiego jest jedynie odnowienie mandatu. Opinia 
wydana przez Komitet jest opatrzona uzasadnieniem i przekazywana 
przedstawicielom rządów państw członkowskich. Obsługę administra
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cyjną sekretariatu Komitetu zapewnia Sekretariat Generalny Rady Unii 
Europejskiej109.

Ibidem, s. 2.
110 KM 2007. Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. 

Projekty deklaracji: Deklaracja nr 39a odnosząca się do artykułu 222 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Spra
wiedliwości Unii Europejskiej, s. 5.

Podczas konferencji międzyrządowej w 2007 r. delegacja polska kil
kakrotnie zgłaszała postulat zwiększenia liczby rzeczników generalnych 
w Trybunale Sprawiedliwości zgodnie z art. 222 TWE. Otworzyłoby to 
Polsce drogę do uzyskania jednego stałego rzecznika generalnego w tej 
instytucji. Ostatecznie postulat ten udało się przeforsować w czasie po
siedzenia Rady Europejskiej w dniach 18-19 października 2007 r. w Liz
bonie. Przyjęła ona wówczas deklarację nr 38 dotyczącą liczby rzeczni
ków generalnych w Trybunale Sprawiedliwości. Deklaracja stanowiła, 
że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z art. 222 TWE (obecnie 
art. 252 TFUE), wystąpi do Rady Unii Europejskiej z postulatem zwięk
szenia liczby rzeczników generalnych o trzy osoby, to Rada, stanowiąc 
jednomyślnie, wyrazi na to zgodę110. W razie zwiększenia o trzy osoby 
(z ośmiu do jedenastu) liczby rzeczników generalnych Polsce miałoby 
przypaść na stałe jedno stanowisko rzecznika generalnego, podobnie jak 
ma to miejsce w wypadku Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i Hiszpanii. Dwa pozostałe stanowiska zostałyby natomiast włączone do 
systemu rotacji pomiędzy pozostałymi państwami członkowskimi.

Na mocy wspomnianej deklaracji delegacja polska uzyskała wpraw
dzie gwarancję w sprawie przyznania jej stanowiska stałego rzecznika 
generalnego w Trybunale Sprawiedliwości, ale na jej realizację przyszło 
czekać ponad dwa lata od wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Do
piero 16 stycznia 2013 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości wystąpił 
z wnioskiem o zwiększenie liczby rzeczników generalnych o trzy oso
by, uzasadniając to potrzebą usprawnienia prac Trybunału w związku 
z przyjęciem do Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 nowych państw 
członkowskich, jak i przyznaniem Trybunałowi przez traktat lizboński 
nowych kompetencji. W ślad za tym Rada Unii Europejskiej, stanowiąc 
jednomyślnie, 25 czerwca 2013 r. uchwaliła decyzję o zwiększeniu licz
by rzeczników generalnych o trzy osoby. Postanowiła ona również, że 
nastąpi to w dwóch turach: od 1 lipca 2013 r. liczba rzeczników generał- 
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nych zwiększy się do dziewięciu, zaś od 7 października 2015 r. - do jede
nastu. Takie dwufazowe rozwiązanie miało - zdaniem Rady - zapewnić 
m.in. „optymalne zintegrowanie się dodatkowych rzeczników general
nych”111. Ostatecznie 16 października 2013 r. przedstawiciele rządów 
państw członkowskich za wspólnym porozumieniem, po uzyskaniu po
zytywnej opinii Komitetu, mianowali Macieja Szpunara na stanowisko 
stałego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości112.

111 W pierwszym przypadku datą progową był dzień przystąpienia Chorwacji do 
Unii Europejskiej (pod warunkiem złożenia przed tą data wszystkich dokumentów raty
fikacyjnych), zaś w drugim wypadku termin częściowego odnowienia składu Trybunału 
Sprawiedliwości - por. Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r....,s. 92.

112 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komunikat prasowy nr 139/13, 
Luksemburg, 23 października 2013 r., s. 1.

113 Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz 
składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci 
Traktatu o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 315, s. 46-47.

3.4. RADA UNII EUROPEJSKIEJ

1 grudnia 2009 r„ w dniu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, Rada 
do Spraw Ogólnych, w ramach działań mających na celu implementację 
przepisów tegoż traktatu, przyjęła decyzję ustanawiającą wykaz wszyst
kich formacji Rady Unii Europejskiej, wraz z Radą do Spraw Ogólnych 
i Radą do Spraw Zagranicznych, mających jako jedyne status traktato
wy. Odtąd formacjami Rady Unii Europejskiej były: 1. Rada do Spraw 
Ogólnych; 2. Rada do Spraw Zagranicznych; 3. Rada ds. Gospodarki 
i Finansów (łącznie z Budżetem); 4. Rada ds. Wymiaru Sprawiedli
wości i Spraw Wewnętrznych (łącznie z Ochroną Ludności); 5. Rada 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumen
ta; 6. Rada ds. Konkurencyjności (łącznie z Rynkiem Wewnętrznym, 
Przemysłem, Badaniami i Przestrzenią Kosmiczną, a także Turystyką); 
7. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; 8. Rada ds. Rolnic
twa i Rybołówstwa; 9. Rada ds. Środowiska; 10. Rada ds. Edukacji, Mło
dzieży, Kultury i Sportu (łącznie ze Środkami Audiowizualnymi)113.

Warto zauważyć, że dwie pierwsze formacje Rady Unii Europejskiej 
zostały ustanowione na mocy art. 16 ust. 6 TUE, zaś osiem pozosta
łych na podstawie wspomnianej wyżej decyzji Rady do Spraw Ogólnych 
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z 1 grudnia 2009 r. Wprawdzie art. 236 TFUE stanowił, że decyzję usta
nawiającą wykaz formacji Rady Unii Europejskiej, innych niż Rada do 
Spraw Ogólnych oraz Rada do Spraw Zagranicznych, podejmuje Rada 
Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, jednak art. 4 proto
kołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych dopuszczał warunko
wo możliwość uczynienia tego także przez Radę do Spraw Ogólnych. 
Przewidywał on bowiem, że do wejścia w życie decyzji Rady Europej
skiej, dotyczącej wykazu składów Rady Unii Europejskiej, innych niż 
Rada do Spraw Ogólnych oraz Rada do Spraw Zagranicznych, decyzję 
ustanawiającą taki wykaz powinna przyjąć sama Rada do Spraw Ogól
nych, stanowiąc zwykłą większością głosów (art. 4 protokołu nr 36)114.

Traktat z Lizbony, s. 24, 153; Protokół w sprawie postanowień przejściowych, 
s. 323.

115 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu 
składów Rady, Dziennik Urzędowy L, 2010, nr 263, s. 12.

116 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru przewodni
czącego Rady Europejskiej, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 315, s. 48.

Niespełna dziesięć miesięcy później, 16 września 2010 r„ Rada Eu
ropejska, działając zgodnie z art. 16 ust. 6 TUE oraz art. 236 TFUE, 
zmodyfikowała wspomniany wyżej wykaz formacji Rady Unii Europej
skiej w taki sposób, ażeby odzwierciedlał on zmiany odnoszące się do 
przestrzeni kosmicznej i sportu wprowadzone przez traktat lizboński. 
I tak, do uprawnień Rady ds. Konkurencyjności (łącznie z Rynkiem 
Wewnętrznym, Przemysłem, Badaniami i Turystyką) włączone zosta
ły sprawy przestrzeni kosmicznej, zaś do kompetencji Rady ds. Edu
kacji, Młodzieży i Kultury (łącznie ze Środkami Audiowizualnymi) za
gadnienia sportu. Odtąd formacje te noszą nazwy odpowiednio: Rada 
ds. Konkurencyjności (łącznie z Rynkiem Wewnętrznym, Przemysłem, 
Badaniami i Przestrzenią Kosmiczną, a także Turystyką) oraz Rada 
ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu115.

3.5. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

1 grudnia 2009 r., czyli również w dniu wejścia w życie traktatu lizboń
skiego, Rada Europejska na mocy art. 15 ust. 5 TUE wybrała Hermana 
Van Rompuya na stanowisko jej przewodniczącego na okres od 1 grud
nia 2009 r. do 31 maja 2012 r.116 W tym samym dniu Rada Europejska na 
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podstawie art. 18 ust. 1 TUE, za zgodą przewodniczącego Komisji Euro
pejskiej, powołała Catherine Ashton na stanowisko wysokiej przedsta
wiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 5 
protokołu w sprawie postanowień przejściowych oraz treścią deklara
cji nr 12, załączonej do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 
z 2007 r„ Ashton została mianowana na okres od 1 grudnia 2009 r. do 
końca trwającej kadencji Komisji Europejskiej117.

117 Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą przewodniczącego Komisji z dnia 
1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicz
nych i polityki bezpieczeństwa, Dziennik Urzędowy L, 2009, nr 315, s. 49.

118 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas prezydencji hiszpańskiej), s. 5.

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjono
wania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE), Dziennik Urzędowy L, 
2010, nr 201, s. 30-40. Na temat prac przygotowawczych do ustanowienia Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych por. J. L i e b, M. K r e m e r, Der Aufbau des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes: Stand und Perspektiven, „Integration” 2010, H. 3, s. 195-208.

Od tego momentu rozpoczął się także proces konstytuowania Eu
ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgodnie z przepisami 
art. 27 ust. 3 TUE. 21 czerwca 2010 r., podczas wspólnego posiedzenia 
wysokiej przedstawiciel Unii, reprezentantów prezydencji, Komisji Eu
ropejskiej i Parlamentu Europejskiego, osiągnięto polityczny kompromis 
dotyczący projektu decyzji określającej organizację i zasady funkcjono
wania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Przyjęto też dwie 
deklaracje: o współpracy wysokiej przedstawiciel Unii z Parlamentem 
Europejskim oraz o schemacie organizacyjnym ESDZ118.26 lipca 2010 r. 
Rada do Spraw Ogólnych, działając na wniosek wysokiej przedstawiciel 
Unii, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej oraz opinii Parlamentu 
Europejskiego, przyjęła decyzję w sprawie organizacji i zasad funkcjo
nowania ESDZ119.1 grudnia 2010 r. ten nowy organ oficjalnie rozpoczął 
swoją działalność.

Decyzja Rady do Spraw Ogólnych z 26 lipca 2010 r. określała 
m.in. status, strukturę organizacyjną, personel oraz zadania ESDZ. De
cyzja stanowiła, że ESDZ

funkcjonalnie jest autonomicznym organem Unii Europejskiej, odręb
nym od Sekretariatu Generalnego Rady i od Komisji, posiadającym 
zdolność prawną niezbędną do wykonywania przypisanych jej zadań 
i realizacji wyznaczonych jej celów.
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Ma ona siedzibę w Brukseli. Podlega bezpośrednio wysokiej przed
stawiciel Unii. W skład ESDZ wchodzą administracja centralna zlokali
zowana w Brukseli oraz delegatury Unii ustanowione w państwach trze
cich i przy organizacjach międzynarodowych (art. 1 decyzji)120.

120 Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r„ s. 32.
121 Ibidem, s. 33.
122 Europejska Służba Działań Zewnętrznych, http://eeas.europa.eu/background/ 

organisation/index_pl.htm, s. 1.
125 Ibidem.

Na czele administracji centralnej ESDZ stoi wykonawczy sekretarz 
generalny, podlegający bezpośrednio wysokiej przedstawiciel Unii. Jest 
on odpowiedzialny za skuteczną koordynację działań pomiędzy wszyst
kimi działami w administracji centralnej i delegaturami Unii. Wspo
magają go dwaj zastępcy sekretarza generalnego (ds. politycznych oraz 
ds. stosunków międzyinstytucjonalnych), a także dyrektor ds. operacyj
nych. Razem tworzą oni Radę Zarządzającą ESDZ. Administracja cen
tralna ESDZ została podzielona na dyrekcje generalne, na czele których 
stoją dyrektorzy zarządzający (art. 4 ust. 3 decyzji)121. Ostatecznie usta
nowiono osiem dyrekcji generalnych. Są to: Dyrekcja Generalna ds. Azji 
i Pacyfiku; Dyrekcja Generalna ds. Afryki; Dyrekcja Generalna ds. Euro
py i Azji Środkowej; Dyrekcja Generalna ds. Afryki Północnej, Bliskie
go Wschodu, Półwyspu Arabskiego, Iraku i Iranu; Dyrekcja Generalna 
ds. Ameryk; Dyrekcja Generalna ds. Multilateralnych i Globalnych; Dy
rekcja Generalna ds. Reagowania Kryzysowego i Koordynacji Opera
cyjnej, a także Dyrekcja Generalna ds. Administracji i Finansów122.

Na mocy analizowanej decyzji Rady do Spraw Ogólnych do admi
nistracji centralnej ESDZ zostały włączone, podlegające odtąd bezpo
średnio wysokiej przedstawiciel Unii, niektóre organy wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony. Są to: Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, Dy
rekcja ds. Zarządzania i Planowania Kryzysowego, Komórka Planowa
nia i Prowadzenia Operacji Cywilnych, a także Centrum Sytuacyjne123. 
Sztab Wojskowy Unii Europejskiej jest odpowiedzialny m.in. za wczes
ne ostrzeganie, ocenę sytuacji i planowanie strategiczne w zakresie misji 
petersberskich oraz implementowanie decyzji Komitetu Wojskowego 
Unii Europejskiej. Dyrekcja ds. Zarządzania i Planowania Kryzysowego, 
utworzona na mocy analizowanej decyzji Rady do Spraw Ogólnych, zaj
muje się procesem planowania operacji Unii Europejskiej w ich najwcze

http://eeas.europa.eu/background/
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śniejszej fazie. Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych 
ma za zadanie planowanie oraz dowodzenie operacjami cywilnymi Unii 
pod nadzorem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Natomiast 
Centrum Sytuacyjne, przekształcone później w Centrum Analiz Wy
wiadowczych Unii Europejskiej, zajmuje się gromadzeniem informa
cji wywiadowczych na temat potencjalnych lub istniejących kryzysów 
i konfliktów międzynarodowych, a także opracowywaniem ekspertyz 
dla wysokiej przedstawiciel Unii, Komitetu Politycznego i Bezpieczeń
stwa oraz Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej124.

124 Por. też R. Formuszewicz, D. Liszczyk, Personel Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych do przeglądu? Bilans i wnioski z dotychczasowej polityki kadrowej. 
Raport PISM, Warszawa 2012, s. 1-44.

125 Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r„ s. 34.

Jak wspomniano wyżej, w skład ESDZ wchodzą również delegatury 
Unii Europejskiej usytuowane w państwach trzecich i przy organiza
cjach międzynarodowych (art. 5 ust. 1-10 decyzji). Zapewniają one tam 
reprezentację Unii Europejskiej. Delegatury Unii podlegają wysokiej 
przedstawiciel Unii. Działają w ścisłej współpracy z misjami dyploma
tycznymi i konsularnymi państw członkowskich Unii (art. 221 ust. 1-2 
TFUE). Szefowie delegatur otrzymują instrukcje od wysokiej przedsta
wiciel Unii i ESDZ oraz osobiście odpowiadają za ich wykonanie. Na 
podstawie art. 221 ust. 2 TFUE instrukcje takie mogą oni otrzymywać 
również od Komisji Europejskiej (art. 5 ust. 3 decyzji). Delegatury Unii 
wspierają także inne instytucje unijne, w szczególności Parlament Euro
pejski, w ich kontaktach z państwami trzecimi i organizacjami międzyna
rodowymi. Ponadto wspomagają one państwa członkowskie Unii w ich 
stosunkach dyplomatycznych i zapewnianiu obywatelom Unii ochrony 
konsularnej w państwach trzecich (art. 5 ust. 7, 10 decyzji)125.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 TUE w skład ESDZ wchodzą urzędnicy z Se
kretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, urzędnicy z Komisji 
Europejskiej oraz personel służb dyplomatycznych państw członkow
skich Unii. Analizowana decyzja Rady do Spraw Ogólnych stanowiła, 
że po 1 lipca 2013 r. wszyscy urzędnicy i pracownicy Unii Europejskiej 
winni mieć możliwość ubiegania się o wakujące stanowiska w ESDZ. 
Urzędnicy stanowiący personel ESDZ są funkcjonariuszami europejski
mi. Reprezentują oni wyłącznie interes Unii Europejskiej. Z wyjątkiem 
przypadków wspomnianych wyżej, nie zwracają się o instrukcje do żad
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nego rządu, instytucji, organizacji czy osoby spoza ESDZ ani takich in
strukcji nie przyjmują (art. 5 ust. 4 decyzji)126.

126 Ibidem, s. 35.
127 Ibidem, s. 32.
128 Ibidem, s. 36.
128 Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. określająca statut, siedzibę i zasady opera

cyjne Europejskiej Agencji Obrony oraz uchylająca wspólne działanie 2004/551/WPZiB, 
Dziennik Urzędowy L, 2011, nr 183, s. 16-26.

Podstawowym zadaniem ESDZ jest wspieranie wysokiej przed
stawiciel Unii w wykonywaniu jej obowiązków określonych w art. 17 
i art. 27 TUE, takich jak: prowadzenie wspólnej polityki zagranicz
nej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obro
ny, przyczynianie się do konceptualizacji i realizacji tej polityki, a tak
że czuwanie nad spójnością działań zewnętrznych Unii. ESDZ winna 
również wspomagać przewodniczącego Rady Europejskiej, przewod
niczącego Komisji Europejskiej oraz samą Komisję Europejską w wy
konywaniu przez nich swoich funkcji w dziedzinie wszystkich działań 
zewnętrznych (art. 2 ust. 1-2 decyzji)127. Ponadto do obowiązków ESDZ 
należy programowanie i zarządzanie instrumentami wykorzystywanymi 
w działaniach zewnętrznych Unii. Winno się to odbywać bez naruszania 
kompetencji Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania unijnymi pro
gramami współpracy zewnętrznej. Instrumentami tymi są: Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju; Europejski Fundusz Roz
woju; Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka na Świecie; Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa; 
Instrument Finansowania Współpracy z Państwami Uprzemysłowiony
mi; Instrument Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, 
a także Instrument na rzecz Stabilności (art. 9 ust. 1-2 decyzji)128.

3.6. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY

Jak wspomniano wyżej, traktat lizboński nadaje status traktatowy Euro
pejskiej Agencji Obrony. W ramach procesu implementacji przepisów 
art. 45 ust. 2 TUE Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwali
fikowaną, podjęła 12 lipca 2011 r. decyzję określającą jej statut, siedzibę 
i zasady funkcjonowania, uwzględniając poziom faktycznego uczestnic
twa poszczególnych państw członkowskich w jej pracach129. Na mocy tej 
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decyzji uchylone zostało również wspólne działanie Rady Unii Europej
skiej z 12 lipca 2004 r„ stanowiące dotąd podstawę prawną jej działalno
ści. Europejska Agencja Obrony ma swoją siedzibę w Brukseli, posiada 
osobowość prawną, podlega zwierzchnictwu Rady Unii Europejskiej, 
wspierając wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną 
politykę bezpieczeństwa i obrony, w ramach ram instytucjonalnych Unii 
Europejskiej (art. 1 ust. 2-5 decyzji)130. Na jej czele stoi wysoki przed
stawiciel Unii, któremu podlega dyrektor generalny oraz Rada Steru
jąca. Ta ostatnia jest organem decyzyjnym, złożonym z przedstawicieli 
państw członkowskich Unii uczestniczących w pracach Agencji oraz 
reprezentanta Komisji Europejskiej (bez prawa głosu). Rada Sterująca 
zbiera się co do zasady przynajmniej dwa razy w roku na szczeblu mini
strów obrony. Może też obradować w składzie przedstawicieli ministrów 
obrony. W jej posiedzeniach uczestniczą również dyrektor generalny 
Agencji, przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej oraz 
przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (art. 6, art. 7 
ust. 1-4, art. 8 ust. 1-6 oraz art. 23 ust. 1 decyzji)131.

130 Ibidem, s. 17.
131 Ibidem, s. 19, 24.
132 Traktat z Lizbony, s. 74.
133 Prezydencja do Rady i Rady Europejskiej. Sprawozdanie z postępu prac przy

gotowawczych. Wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony, Bruksela, 4 grudnia 2009 r„ 
17033/1/09 REV 1, s. 4.

3.7. STAŁY KOMITET WSPÓŁPRACY OPERACYJNEJ 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 71 TFUE traktat lizboński zapowiadał powołanie do 
życia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpie
czeństwa Wewnętrznego132. Prace przygotowawcze do implementacji 
tych przepisów traktatu lizbońskiego rozpoczęły się już w lipcu 2009 r. 
na szczeblu COREPER z udziałem Komisji Europejskiej i Rady Unii Eu
ropejskiej133. 25 lutego 2010 r. Rada Unii Europejskiej, stanowiąc zwy
kłą większością głosów, podjęła decyzję o ustanowieniu i zdefiniowaniu 
zadań Stałego Komitetu. Uzyskał on status jednego z organów przy
gotowawczych Rady. Ma międzyrządowy charakter. Zapewnia współ
pracę operacyjną w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Eu
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ropejskiej, w szczególności ułatwia koordynację działań operacyjnych 
właściwych organów państw członkowskich we współpracy policyjnej 
i celnej, współpracy w zakresie ochrony granic zewnętrznych, a także 
współpracy sądowej w sprawach karnych, istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii (art. 71 TFUE, art. 3 decyzji)134. 
W jego posiedzeniach biorą udział w charakterze obserwatorów przed
stawiciele Eurojustu, Europolu, Frontexu i innych właściwych organów. 
Stały Komitet pomaga zapewniać spójność działań wymienionych orga
nów (art. 5 decyzji)135.

134 Traktat z Lizbony, s. 74; Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustano
wienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego (2010/131/UE), Dziennik Urzędowy L, 2010, nr 52, s. 50.

135 Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu, 
s. 50.

136 Klauzula ta stanowi, że Unia Europejska „mobilizuje wszystkie będące w jej 
dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe udostępnione jej przez Państwa Człon
kowskie”, by pomóc państwu członkowskiemu będącemu „przedmiotem ataku terro
rystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowie
ka” - por. Traktat z Lizbony, s. 148; Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Stałego Komitetu, s. 50.

137 Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu, 
s. 50.

138 Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. Nota informacyjna. Wpływ trak
tatu lizbońskiego na Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: szersza 
współdecyzja i nowe struktury, Bruksela 2009, s. 3.

,3’ Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu,

Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego wespół z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa 
wspomagają Radę Unii Europejskiej, przygotowując w stosowanych 
przypadkach wspólne opinie (art. 222 TFUE - klauzula solidarności, 
art. 3 decyzji)136. Stały Komitet nie jest zaangażowany ani w przygoto
wywanie aktów ustawodawczych, ani w prowadzenie operacji, które 
wciąż należą do kompetencji państw członkowskich (art. 4 decyzji)137. 
Jedynym organem odpowiadającym za przygotowywanie aktów usta
wodawczych, z pomocą różnych grup roboczych Rady Unii Europej
skiej, jest w tym przypadku COREPER II138. Stały Komitet regularnie 
składa sprawozdania ze swojej działalności Radzie Unii Europejskiej, 
a ta z kolei informuje Parlament Europejski i parlamenty narodowe 
(art. 6 decyzji)139.

s. 50.
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Z uwagi na operacyjne funkcje Stałego Komitetu jego członkami są 
przedstawiciele ministerstw krajowych odpowiedzialnych za wymiar 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i przez te ministerstwa delego
wani. Delegatów do Komitetu wspierają stałe przedstawicielstwa państw 
członkowskich przy Unii Europejskiej oraz Sekretariat Generalny Rady 
Unii Europejskiej. W razie konieczności między głównymi posiedze
niami Stałego Komitetu spotykają się radcy tych przedstawicielstw, 
odpowiadający za kwestie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrz
nych140.

140 Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. Nota informacyjna. Wpływ trak
tatu lizbońskiego, s. 4.

141 Traktat z Lizbony, s. 82.

3.8. PROKURATURA EUROPEJSKA

Art. 86 ust. 1 TFUE przewiduje ustanowienie Prokuratury Europejskiej 
„w oparciu o Eurojust”. Przepis ten stanowi, że rozporządzenie o powo
łaniu do życia Prokuratury Europejskiej może uchwalić Rada Unii Euro
pejskiej, stanowiąc jednomyślnie i w ramach specjalnej procedury usta
wodawczej, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Jednak, jak 
wspomniano wyżej, przepis ten przewiduje także procedurę odwoław
czą (tzw. hamulec bezpieczeństwa) w przypadku braku jednomyślności 
na forum Rady Unii Europejskiej. Wtedy grupa co najmniej dziewięciu 
państw członkowskich Unii Europejskiej może zaproponować przekaza
nie projektu rozporządzenia Radzie Europejskiej, co skutkuje zawiesze
niem specjalnej procedury ustawodawczej. Wówczas w ciągu czterech 
miesięcy od takiego zawieszenia Rada Europejska, po przeprowadzeniu 
dyskusji, musi osiągnąć consensus w sprawie projektu i odesłać go po
nownie Radzie Unii Europejskiej w celu uchwalenia. Jeżeli jednak i tego 
nie uda się osiągnąć, wtedy co najmniej dziewięć państw członkowskich 
może ustanowić na podstawie tego projektu wzmocnioną współpracę 
(art. 86 ust. 1 TFUE)141.

Prokuratura Europejska ma być właściwa do zwalczania prze
stępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej (art. 86 
ust. 1 TFUE), w szczególności winna być odpowiedzialna za dochodze
nie, ściganie i stawianie przed sądem - w razie potrzeby w powiązaniu 
z Europolem - sprawców i współsprawców takich przestępstw (art. 86 
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ust. 2 TFUE). Prokuratura może także wnosić przed właściwe sądy 
państw członkowskich publiczne oskarżenie w odniesieniu do tychże 
przestępstw (art. 86 ust. 2 TFUE). Prokuratura winna mieć wyłączną 
kompetencję do zajmowania się przestępstwami przeciwko interesom 
finansowym Unii Europejskiej w przeciwieństwie do władzy admini
stracyjnej Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF). Ponadto jej uprawnienia mogą zostać w istotny sposób roz
szerzone albo już w czasie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem 
ustanawiającym Prokuraturę Europejską, albo w późniejszym terminie, 
przez Radę Europejską. Ta ostatnia może bowiem, stanowiąc jedno
myślnie i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego oraz konsul
tacji z Komisją Europejską, przyjąć decyzję o rozszerzeniu kompetencji 
Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wy
miarze transgranicznym (art. 86 ust. 4 TFUE)142.

142 Ibidem, s. 82-83.
143 C. Nowa k, Prokuratura Europejska - idea się urzeczywistnia, „Prokuratura 

i Prawo” 2013, nr 11, s. 24. Por. też R. S i c u r e 11 a, Setting up a European Criminal Policy 
for the Protection of EU Financial Interests: Guidlinesfor a Coherent Definition of the Ma
terial Scope of the European Public Prosecutor’s Office, [w:J Toward a Prosecutor for the 
European Union, vol. 1: A Comparative Analysis, K. Ligeti (ed.), Oxford-Portland 
2013, s. 872.

Jak wspomniano wyżej, art. 86 ust. 1 TFUE zawiera zalecenie doty
czące kształtu instytucjonalnego Prokuratury Europejskiej. Stanowi on, 
że Prokuratura winna być utworzona „w oparciu o Eurojust”. Przepis ten 
nie jest jednak jednoznaczny. W doktrynie podnosi się, że można go 
interpretować w taki sposób, iż Prokuratura Europejska winna powstać 
niejako na bazie Eurojustu, ale po jego wcześniejszym przekształceniu 
w organ o kompetencjach operacyjnych. Jednak z drugiej strony zwra
ca się uwagę na fakt, że art. 85 ust. 1 TFUE przewiduje autonomiczne 
uprawnienia dla Eurojustu, m.in. właśnie w zakresie zwalczania prze
stępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Interpre
tacja taka oznaczałaby, że Prokuratura Europejska i Eurojust winny być 
odrębnymi, ale ściśle ze sobą współpracującymi organami143.

Takie stanowisko przyjęła również Komisja Europejska w swoim 
projekcie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie ustanowie
nia Prokuratury Europejskiej, który przedłożyła 17 lipca 2013 r. Projekt 
stanowił, że Prokuratura Europejska winna współpracować z Euroju- 
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stem i korzystać z jego wsparcia administracyjnego (art. 3 ust. 3 pro
jektu). Przewidywał on również, że Prokuratura Europejska powinna 
ustanowić i utrzymywać „szczególne stosunki z Eurojustem oparte na 
ścisłej współpracy oraz [...] wzajemnych powiązaniach operacyjnych, 
administracyjnych i zarządczych” (art. 57 ust. 1 projektu)144.

144 Komisja Europejska. Wniosek. Rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia 
Prokuratury Europejskiej, Bruksela, 17 lipca 2013 r., COM(2013) 534 wersja ostateczna, 
s. 18,44-45.

145 Ibidem, s. 18-19.

Zgodnie z analizowanym projektem rozporządzenia Prokuratura 
Europejska ma być organem Unii Europejskiej o zdecentralizowanej 
strukturze, wyposażonym w osobowość prawną (art. 3 ust. 1 -2 projektu). 
W jej skład winien wchodzić prokurator europejski, czterech zastępców 
oraz co najmniej po jednym delegowanym prokuratorze europejskim, 
działającym w danym państwie członkowskim. Prokurator europejski 
ma kierować działalnością Prokuratury Europejskiej oraz organizować 
jej pracę. Winni go wspomagać, a także zastępować, gdy jest nieobecny 
lub nie może wypełniać swoich obowiązków, czterej zastępcy prokura
tora europejskiego, przy czym jeden z nich ma być odpowiedzialny za 
budżet. Delegowani prokuratorzy europejscy, działający pod kierownic
twem i nadzorem prokuratora europejskiego, mają prowadzić docho
dzenia oraz postępowania karne. Powinny być one przeprowadzane na 
podstawie prawa krajowego. Delegowani prokuratorzy europejscy mogą 
pełnić swoją funkcję jako prokuratorzy krajowi. Z drugiej strony jednak 
podczas prowadzenia przydzielonych im dochodzeń i postępowań kar
nych winni się oni kierować wyłącznie instrukcjami, wytycznymi i de
cyzjami prokuratora europejskiego. Muszą być oni w pełni niezależni 
od krajowych organów ścigania i nie mogą mieć wobec nich żadnych 
zobowiązań (art. 6 ust. 1-6 projektu)145. Działania delegowanych pro
kuratorów europejskich, wykonujących swe czynności w państwach, 
w których pełnią oni funkcję prokuratorów krajowych, mają gwaranto
wać zdecentralizowaną strukturę Prokuratury Europejskiej.

Prokuratora europejskiego ma powoływać Rada Unii Europejskiej 
spośród osób o niekwestionowanej niezależności, mogących zajmować 
wysokie stanowiska sądowe oraz posiadających odpowiednie doświad
czenie prokuratorskie. Rada stanowi w tej sprawie zwykłą większością 
głosów i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Prokurator 
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europejski powoływany jest na ośmioletnią, nieodnawialną kadencję 
(art. 8 ust. 1-2 projektu). Zgodnie z tą samą procedurą wybierani są 
czterej zastępcy prokuratora europejskiego. Z kolei delegowanych pro
kuratorów europejskich powołuje prokurator europejski z listy co naj
mniej trzech kandydatów, przedłożonej przez państwa członkowskie. 
Ich kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna. Państwa mianują delego
wanego prokuratora europejskiego prokuratorem krajowym, według 
prawa krajowego, jeżeli w momencie powołania go na stanowisko de
legowanego prokuratora europejskiego nie posiadał on jeszcze tego sta
tusu. Prokurator europejski może odwołać delegowanego europejskiego 
prokuratora, jeżeli dopuścił się on poważnego uchybienia lub przestał 
spełniać wymienione wyżej kryteria niezbędne do wykonywania swo
ich obowiązków. Z drugiej strony bez zgody prokuratora europejskiego 
właściwy organ krajowy nie może odwołać delegowanego prokuratora 
europejskiego z funkcji prokuratora krajowego w czasie pełnienia przez 
niego obowiązków na rzecz Prokuratury Europejskiej (art. 10 ust. 1-3 
projektu)146.

146 Ibidem, s. 20-21.
147 Ibidem, s. 21-22. Analizę projektu rozporządzenia por. G. Stronikowska, 

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia
Prokuratury Europejskiej (część lj, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 6, s. 65.

Prokuratura Europejska winna mieć wyłączne kompetencje do do
chodzenia i ścigania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii 
Europejskiej (art. 11 ust. 4 projektu). Uprawnienie te wykonuje ona, je
żeli takie przestępstwo zostało popełnione w całości lub częściowo na 
terytorium co najmniej jednego państwa członkowskiego lub przez 
jednego z obywateli państw członkowskich, lub przez członków perso
nelu Unii, lub członków instytucji (art. 14 projektu). Przepisy analizo
wanego rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawem krajowym 
w zakresie czynności procesowych. Prawo krajowe danego państwa 
członkowskiego, w którym „będzie prowadzone postępowanie przygo
towawcze, wydawana decyzja o sposobie jego zakończenia lub kiero
wany akt oskarżenia”, ma mieć zastosowanie jedynie w takim zakresie, 
w jakim dana sprawa nie jest uregulowana rozporządzeniem. W przy
padku, gdy dana sprawa jest uregulowana prawem krajowym i rozpo
rządzeniem, pierwszeństwo mają przepisy rozporządzenia (art. 11 ust. 3 
projektu)147 *.
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Proj ekt analizowanego rozporządzenia został 18 lipca 2013 r. przeka
zany przez Komisję Europejską Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi 
Europejskiemu, ale proces legislacyjny znajduje się dopiero w początko
wej fazie. Dotrzymanie pierwotnie planowanego terminu - 1 stycznia 
2015 r. - jako daty powołania do życia Prokuratury Europejskiej stało 
się niemożliwe. Po wydaniu opinii przez Komitet Ekonomiczno-Spo
łeczny (11 grudnia 2013 r.) i Komitet Regionów (30 stycznia 2014 r.) 
4 marca 2014 r. rozpoczęła się - trwająca nadal - debata w Radzie Unii 
Europejskiej i jej organach przygotowawczych148.

149 Eur-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Procedura 2013/0255/APP 
COM (2013) 534: Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Euro
pejskiej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52013PC0534, s. 1. 
12 marca 2014 r. Parlament Europejski uchwalił wstępny raport oraz rezolucję legi
slacyjną do projektu Komisji Europejskiej - por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej, P7_TA-PROV(2014)0234, s. 1-11.

149 Traktat z Lizbony, s. 148.

4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 
UNII EUROPEJSKIEJ

4.1. KLAUZULA SOLIDARNOŚCI

W ramach procesu implementacji przepisów art. 222 ust. 3 TFUE wyso
ka przedstawiciel Unii i Komisja Europejska złożyły 21 grudnia 2012 r. 
wspólny wniosek określający procedury i zasady stosowania klauzuli 
solidarności149. Jeszcze w tym samym dniu wniosek ten został przeka
zany Radzie Unii Europejskiej oraz poinformowany o nim został Parla
ment Europejski. Już miesiąc wcześniej, 22 listopada 2012 r., Parlament 
Europejski uchwalił rezolucję w sprawie klauzul: solidarności i sojusz
niczej. Jeśli chodzi o pierwszą klauzulę, to Parlament wezwał wysoką 
przedstawiciel Unii i Komisję Europejską, aby przed końcem 2012 r. 
przedstawiły one zgodnie z przepisami art. 222 ust. 3 TFUE wspólny 
wniosek dotyczący decyzji Rady Unii Europejskiej określającej warun
ki stosowania klauzuli solidarności, „precyzując w szczególności rolę 
i uprawnienia różnych podmiotów”. W związku z tym zaapelował on 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52013PC0534
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także do Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz Stałego Komite
tu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrzne
go o przedstawienie wspólnej opinii „w sprawie zastosowania klauzuli 
solidarności z uwzględnieniem politycznego i operacyjnego wymiaru 
obu klauzul” (solidarności i sojuszniczej), w tym także relacji pomiędzy 
Unią Europejską a NATO150.

150 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie klauzul 
wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego (2012/2223/ 
(INI)), P7_TA-PROV(2012)0456, s. 5.

151 Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zasto
sowania przez Unię klauzuli solidarności, Dziennik Urzędowy L, 2014, nr 192, s. 53-58.

152 Ibidem, s. 56.
153 Ibidem, s. 55.

24 czerwca 2014 r. Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością 
kwalifikowaną, przyjęła decyzję ustanawiającą zasady i procedury do
tyczące stosowania przez Unię Europejską klauzuli solidarności151. De
cyzja ta stanowi, że w razie ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej 
lub katastrofy spowodowanej przez człowieka poszkodowane państwo 
członkowskie Unii

może powołać się na klauzulę solidarności, o ile - po wyczerpaniu 
możliwości, jakie oferują istniejące środki i narzędzia na poziomie 
krajowym i unijnym - uzna, że dana sytuacja kryzysowa zdecydowa
nie przekroczyła dostępną dla tego państwa zdolność reagowania.

W ślad za tym władze polityczne takiego państwa winny się zwrócić 
do prezydencji i Komisji Europejskiej ze specjalnym wnioskiem, powo
łując się na klauzulę solidarności. Rada Unii Europejskiej winna koor
dynować działania oraz zapewniać strategiczne kierownictwo w sposo
bie reagowania Unii na zaistniałą sytuację kryzysową, wykorzystując do 
tego celu zintegrowany mechanizm reagowania kryzysowego na szczeb
lu politycznym, ustanowiony na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej 
z 23 czerwca 2013 r., a także uwzględniając kompetencje wysokiego 
przedstawiciela Unii oraz Komisji Europejskiej (art. 4 ust. 1-2 oraz art. 5 
ust. 1 decyzji)152.

Decyzja Rady Unii Europejskiej z 24 czerwca 2014 r. podlega wszak
że trzem istotnym ograniczeniom: po pierwsze, nie ma ona wpływu na 
kwestie obronne, choć przepisy art. 222 ust. 3 TFUE dopuszczają taką 
możliwość (art. 2 ust. 2 decyzji)153; po drugie, nie narusza art. 42 ust. 7 
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TUE określającego klauzulę sojuszniczą, co oznacza, że w przypadku 
kryzysu wymagającego podjęcia działań w ramach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa lub wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony konieczne będzie przyjęcie przez Radę innej decyzji, zgodnie 
z odpowiednimi postanowieniami traktatów (akapity 13 i 14 preambuły 
do decyzji)154; po trzecie, decyzja ta nie dotyczy zastosowania przez pań
stwa członkowskie klauzuli solidarności na mocy art. 222 ust. 2 TFUE. 
Zgodnie z deklaracją nr 37 odnoszącą się do art. 222 TFUE państwo 
członkowskie ma mieć zagwarantowane prawo wyboru najbardziej od
powiednich środków w celu wypełnienia przez nie obowiązku solidar
ności w stosunku do innego państwa członkowskiego (akapit 1 pream
buły do decyzji)155.

154 Ibidem, s. 54.
155 Ibidem, s. 53; Deklaracja odnosząca się do artykułu 222 Traktatu o funkcjonowa

niu Unii Europejskiej, s. 349.
154 Traktat z Lizbony, s. 39.

4.2. KLAUZULA SOJUSZNICZA ORAZ PRZEPISY ART. 42 
UST. 3 TUE

Odrębnym problemem są przepisy dotyczące klauzuli sojuszniczej 
(art. 42 ust. 7 TUE) oraz zdolności cywilnych i wojskowych państw 
członkowskich, oddawanych przez te państwa do dyspozycji Unii Eu
ropejskiej (art. 42 ust. 3 TUE). W obydwu przypadkach traktat nie pre
cyzuje bowiem procedur i zasad zastosowania tychże przepisów. Art. 42 
ust. 7 TUE stanowi, że państwa członkowskie „mają [...] obowiązek 
udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych 
im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych”156. 
Ponieważ art. 42 ust. 7 TUE nie zawiera przepisu upoważniającego Radę 
Europejską lub Radę Unii Europejskiej do zastosowania klauzuli sojusz
niczej, a z drugiej strony art. 13 ust. 2 TUE precyzuje, że każda insty
tucja Unii Europejskiej działa „w granicach uprawnień przyznanych jej 
na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach 
w nich określonych”, oznacza to, że wyłącznie państwa członkowskie 
mogą decydować o udzieleniu sobie wzajemnej pomocy i to - w tym 
przypadku - jednomyślnie. Podobnie rzecz się ma z przepisami art. 42 
ust. 3 TUE, który stanowi, że „państwa członkowskie [...] oddają do 



5. Protokół irlandzki 343

dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić się 
do osiągnięcia celów określonych przez Radę” w dziedzinie wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony. Dotyczy to także państw wspólnie po
wołujących siły wielonarodowe, które to siły również mogą być przeka
zane Unii Europejskiej. Także w tym przypadku decyzje są zastrzeżone 
wyłącznie dla państw członkowskich157.

157 Ibidem, s. 38.
158 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r., s. 6.

Warto zwrócić uwagę, że Parlament Europejski w przywołanej wy
żej rezolucji z 22 listopada 2012 r. wskazał na jeszcze inną drogę prawną, 
umożliwiającą implementację przepisów art. 42 ust. 7 TUE. Jego zda
niem, w celu zastosowania tej klauzuli należałoby skorzystać z postano
wień art. 32 TUE, przewidującego konsultacje państw członkowskich 
w duchu solidarności na forum Rady Europejskiej i Rady Unii Europej
skiej w sprawie wszelkich kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
stanowiących „przedmiot ogólnego zainteresowania”, ale bez „uszczerb
ku dla przysługującego każdemu państwu członkowskiemu prawa do 
równoległego organizowania własnej obrony”. Parlament zwrócił się 
nawet w tej sprawie do wysokiej przedstawiciel Unii,

aby zaproponowała [ona] praktyczne ustalenia i wytyczne w celu za
pewnienia efektywnych działań w odpowiedzi na powołanie się przez 
którekolwiek z państw członkowskich na klauzulę o wzajemnej obro
nie [klauzulę sojuszniczą - J.J.W.], a także analizę roli, jaką odegrać 
powinny instytucje UE w sytuacji-powołania się na tę klauzulę.

W opinii Parlamentu „zobowiązanie do zapewnienia sobie pomocy 
i wsparcia” byłoby również „wyrazem politycznej solidarności między 
państwami członkowskimi”158. Jednak propozycje Parlamentu Europej
skiego nie znalazły większego odzewu po stronie rządów państw człon
kowskich.

5. PROTOKÓŁ IRLANDZKI

Protokół irlandzki ma swoją genezę w odrzuceniu przez społeczeństwo 
tego państwa 12 czerwca 2008 r. traktatu lizbońskiego. Jak wspomniano 
wyżej, już pod koniec lipca 2008 r. rząd irlandzki podjął decyzję o po
wtórzeniu referendum jesienią 2009 r., ale pod pewnymi warunkami. 
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Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r. 
postanowiono, że Irlandii przyznane zostaną gwarancje prawne w trzech 
następujących dziedzinach: polityce podatkowej, polityce bezpieczeń
stwa i obrony oraz prawie do życia, edukacji i rodziny159. Postanowie
nia te zostały doprecyzowane w czasie posiedzenia Rady Europejskiej 
w dniach 18-19 czerwca 2009 r. Uzgodniono wtedy pakiet negocjacyjny, 
na który złożyły się: decyzja w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do 
traktatu z Lizbony, przyjęta przez szefów państw lub rządów; uroczysta 
deklaracja o prawach pracowniczych, polityce społecznej i innych kwe
stiach, uchwalona przez Radę Europejską; a także jednostronna dekla
racja Irlandii w sprawie polityki bezpieczeństwa i obrony, przyjęta do 
wiadomości przez Radę Europejską160.

159 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 11-12 grudnia 2008 r., s. 1-3, 12 (za
łącznik I do konkluzji).

1M Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 18-19 czerwca 2009 r„ s. 2-4.
161 Ibidem, s. 3 (konkluzje).

Najistotniejsze znaczenie dla analizowanej problematyki miała de
cyzja szefów państw lub rządów z 19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw na
rodu irlandzkiego. Przyznawała ona Irlandii gwarancje prawne w trzech 
wspomnianych wyżej dziedzinach. Ponadto szefowie państw lub rządów 
oświadczyli, że ich decyzja jest prawnie wiążąca i stanie się skuteczna 
w momencie wejścia w życie traktatu lizbońskiego, zaś przy okazji za
warcia następnego traktatu akcesyjnego jej postanowienia zostaną ujęte 
w specjalnym protokole, który zostanie załączony do TUE i TFUE161.

W ślad za wspomnianą wyżej decyzją szefów państw lub rządów 
w połowie 2011 r. rozpoczęto prace nad protokołem irlandzkim w opar
ciu o zwykłą procedurę rewizji traktatów (art. 48 ust. 2-5 TUE). 20 lipca 
2011 r. rząd Irlandii skierował do polskiej prezydencji wniosek doty
czący dodania do TUE i TFUE projektu protokołu odnoszącego się do 
obaw narodu irlandzkiego co do traktatu lizbońskiego. 12 października 
2011 r. Rada Unii Europejskiej przedłożyła Radzie Europejskiej wnio
sek rządu irlandzkiego, a także notyfikowała go parlamentom narodo
wym. 23 października tegoż roku Rada Europejska podjęła konsultacje 
z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, a także postanowiła 
zwrócić się do Parlamentu o wyrażenie zgody na niezwoływanie kon
wentu. Gdy Parlament i Komisja - odpowiednio: 18 kwietnia i 4 maja 
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2012 r. - opowiedziały się za rozpatrzeniem proponowanych zmian, 
a Parlament zgodził się nadto na niezwoływanie konwentu, Rada Eu
ropejska 11 maja 2012 r. przyjęła decyzję o zwołaniu konferencji mię
dzyrządowej bez udziału konwentu oraz określiła jej mandat, który był 
tożsamy z treścią protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do 
traktatu z Lizbony162.

162 Przebieg prac nad protokołem irlandzkim por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
VII kadencja. Prezes Rady Ministrów. RM 10-138-12. Druk nr 1047, Warszawa, 11 stycz
nia 2013 r., s. 5.

163 Ibidem.
IM Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, Dziennik 

Urzędowy L, 2013, nr 60, s. 131-133.
165 Ibidem, s. 132-133.

Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej 
protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego 
w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r., Dz.U., 2015, poz. 304.

Podobnie jak w przypadku wspomnianej wyżej zmiany protokołu 
nr 36 w sprawie postanowień przejściowych konferencja międzyrzą
dowa obradowała tylko jeden dzień, a mianowicie 16 maja 2012 r. na 
szczeblu COREPER II, kiedy to otwarto procedurę podpisywania pro
tokołu, określając zarazem termin jej zakończenia do 30 czerwca tegoż 
roku163. Polska uczyniła to 30 maja 2012 r., zaś wszystkie państwa człon
kowskie do 13 czerwca 2012 r.164 Protokół wymagał ratyfikacji przez 
wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyj
nymi. Miał on wejść w życie 30 czerwca 2013 r., jeżeli do tego czasu 
złożone zostałyby wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, lub pierwszego 
dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego 
przez państwo członkowskie, które jako ostatnie dopełni tej formalno
ści (art. 4 protokołu)165. Polska ratyfikowała protokół 22 lipca 2013 r. 
Po zatwierdzeniu go przez pozostałe państwa protokół wszedł w życie 
1 grudnia 2014 r.166

W protokole irlandzkim znalazły się gwarancje zapewniające wy
łącznie Irlandii, że żadne z postanowień traktatu lizbońskiego nadają
cych moc prawną KPP Unii Europejskiej ani żaden z przepisów tegoż 
traktatu, dotyczących obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli
wości, „nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania postanowień 
konstytucji Irlandii” odnoszących się do ochrony prawa do życia, 
ochrony rodziny oraz ochrony praw w zakresie edukacji (art. 1 proto
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kołu)167. Stanowił on również, że traktat lizboński „w żaden sposób nie 
zmienia - w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego - za
kresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania ani 
sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji” (art. 2 protokołu)168. 
Precyzował także, że przepisy traktatu lizbońskiego dotyczące wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony w żaden sposób nie naruszają polityki 
bezpieczeństwa i obrony Irlandii ani też jej zobowiązań w tej dziedzi
nie. Nie wpływają one „na tradycyjną irlandzką politykę neutralności 
wojskowej ani jej nie naruszają”. Traktat ten przewiduje wszakże obo
wiązek udzielania wspólnej pomocy w duchu solidarności, jeżeli jedno 
z państw członkowskich stanie się ofiarą agresji na swoim terytorium 
w rozumieniu odpowiednio art. 42 ust. 7 TUE oraz art. 222 TFUE. Jed
nak od państw członkowskich, w tym Irlandii,

167 Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, s. 132. 
1M Ibidem.

Ibidem.

działającej w duchu solidarności i bez uszczerbku dla jej tradycyjnej 
polityki neutralności wojskowej - zależeć będzie, jak określą charakter 
pomocy lub wsparcia dla Państwa Członkowskiego, będącego przed
miotem ataku terrorystycznego lub ofiarą agresji zbrojnej na swoim 
terytorium.

Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego i krajowymi wy
mogami prawnymi każde państwo członkowskie podejmie również sa
modzielnie decyzję, czy uczestniczyć w stałej współpracy strukturalnej 
lub w pracach Europejskiej Agencji Obrony. Traktat

nie przewiduje utworzenia armii europejskiej ani poboru do jakiej
kolwiek formacji wojskowej. Nie wpływa on na prawo Irlandii ani 
żadnego innego Państwa Członkowskiego do określenia charakteru 
i zakresu swoich wydatków na obronę i bezpieczeństwo oraz do okreś
lenia charakteru swoich zdolności obronnych. Irlandia lub każde inne 
Państwo Członkowskie podejmą decyzję - zgodnie z krajowymi wy
mogami prawnymi - czy uczestniczyć w określonej operacji wojsko
wej [art. 3 protokołu - J.J.W.]16’.



ZAKOŃCZENIE

Traktat lizboński z 13 grudnia 2007 r. wieńczy ponaddziesięciolet- 
nie zmagania rządów państw członkowskich i instytucji wspólnoto
wych o kierunek i kształt reformy ustrojowej Unii Europejskiej. Zma
gania te zostały zainicjowane obradami konferencji międzyrządowej 
z lat 1996-1997, a zakończone pracami konferencji międzyrządo
wej w 2007 r. W odróżnieniu od traktatu amsterdamskiego z 2 paź
dziernika 1997 r. i traktatu nicejskiego z 26 lutego 2001 r„ prezentowa
na umowa międzynarodowa wprowadza zasadnicze zmiany do prawa 
traktatowego Unii Europejskiej. Jej znaczenie dla dalszego rozwoju Unii 
Europejskiej można porównać chyba jedynie z traktatem z Maastricht 
z 7 lutego 1992 r. O ile traktat z Maastricht ustanowił Unię Europejską 
i co najmniej w tym sensie miał przełomowe znaczenie dla dalszego roz
woju procesu integracji europejskiej, o tyle traktat lizboński dokonuje 
po raz pierwszy kompleksowej reformy ustrojowej Unii.

Traktat lizboński w bardzo dużej mierze (ok. 90% przepisów) opar
ty jest na traktacie konstytucyjnym z 29 października 2004 r., jednak 
z drugiej strony w wielu miejscach różni się od niego. Różnice te są 
rezultatem politycznego kompromisu zawartego pomiędzy rządami 
państw członkowskich w czasie trzech następujących po sobie faz ro
kowań dyplomatycznych: negocjacji nad mandatem dla konferencji 
międzyrządowej w 2007 r. (luty-czerwiec 2007 r.); rokowań w czasie 
samej konferencji międzyrządowej, które doprowadziły do wynegocjo
wania, a następnie podpisania traktatu lizbońskiego (lipiec-grudzień 
2007 r.), a także negocjacji przeprowadzonych podczas procesu jego 
ratyfikacji (grudzień 2008 - październik 2009 r.). Kompromis ten stał 
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się niezbędny w związku z odrzuceniem traktatu konstytucyjnego w re
ferendach przeprowadzonych w 2005 r. we Francji i w Holandii i wywo
łanym w ich rezultacie kryzysem konstytucyjnym w latach 2005-2007. 
Mimo iż był to podówczas jeden z najpoważniejszych kryzysów poli
tycznych w historii integracji europejskiej, porównywalny chyba tylko 
z kryzysem instytucjonalnym z lat 1965-1966, Unia Europejska zdołała 
go przezwyciężyć i powrócić na drogę reform ustrojowych. Najwięk
szy w tym udział miały Niemcy wspierane przez pozostałych „przyja
ciół traktatu konstytucyjnego”, czyli przedstawicieli innych siedemna
stu państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały traktat 
konstytucyjny lub rozpoczęły procedurę jego ratyfikacji. Nie bez zna
czenia był także fakt, że działania rządów tychże państw konsekwentnie 
popierały instytucje wspólnotowe, w szczególności Komisja Europejska 
i Parlament Europejski.

Wpływ Niemiec na przezwyciężenie kryzysu konstytucyjnego wyni
kał nie tylko z ich tradycyjnie mocnej pozycji politycznej w Unii Euro
pejskiej, ale przede wszystkim z tego, że uczyniły one tę sprawę jednym 
z czterech priorytetów politycznych w okresie sprawowanej przez sie
bie w pierwszej połowie 2007 r. prezydencji w Unii. Z punktu widzenia 
rządu niemieckiego niezbędną przesłankę trwałej zdolności do dzia
łania Unii Europejskiej, po największym w historii rozszerzeniu Unii 
w 2004 r., miała być jej wewnętrzna i zewnętrzna konsolidacja. Warun
kiem tej konsolidacji było natomiast doprowadzenie do końca reformy 
ustrojowej, skodyfikowanej w traktacie konstytucyjnym. Istotne były 
także korzyści wynikające z niektórych postanowień traktatu konstytu
cyjnego dla samych Niemiec, zwłaszcza nowa definicja większości kwa
lifikowanej. Wzmacniała ona bowiem w istotny sposób pozycję państw 
o największej liczbie ludności, w tym przede wszystkim pozycję Nie
miec, w procedurze podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej 
i Radzie Europejskiej. Ta zmiana, słusznie uznawana w Niemczech za 
bardzo znaczący sukces dyplomatyczny rządu federalnego, stwarzała 
bowiem przesłanki ukształtowania się nowego układu sił w Unii Euro
pejskiej, w której RFN odgrywałaby jeszcze większą rolę niż dotychczas.

O ile początkowo prezydencja niemiecka opowiadała się za przy
jęciem traktatu konstytucyjnego bez większych zmian, o tyle w czasie 
negocjacji nad deklaracją berlińską, najpóźniej jednak w marcu 2007 r., 
zmieniła swoje dotychczasowe stanowisko zarówno wobec tegoż trak
tatu, jak i wobec sposobu prowadzenia negocjacji z pozostałymi pań-
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stwami członkowskimi. Od marca 2007 r. celem pertraktacji na szczeblu 
szerpów było uzgodnienie kompromisu w sprawie podpisania nowego 
traktatu rewizyjnego. Utrzymanie traktatu konstytucyjnego za wszel
ką cenę stawało się bowiem zupełnie nierealistyczne. Wszelako traktat 
rewizyjny winien się w dużej mierze opierać na jego postanowieniach. 
W rokowaniach dyplomatycznych w sprawie przezwyciężenia kryzysu 
konstytucyjnego rząd niemiecki brał pod uwagę przede wszystkim sta
nowisko rządów Francji i Holandii, zakładając, że w tych dwóch pań
stwach traktat konstytucyjny nie może być w pierwotnej postaci po
nownie przedłożony do ratyfikacji. Na drugim miejscu tej nieoficjalnej, 
ale jednak stosowanej przez niemiecki rząd, skali priorytetów znalazły 
się te państwa członkowskie, które w ogóle nie ratyfikowały traktatu 
konstytucyjnego, ani też nie zamierzały tego uczynić w czasie trwania 
prezydencji niemieckiej. Dopiero na trzecim miejscu plasowały się pań
stwa, które traktat konstytucyjny już ratyfikowały.

Metodologia działań rządu niemieckiego sprowadzała się do pouf
nych dwustronnych i wielostronnych konsultacji z Szerpami w celu wy
sondowania stanowiska rządów poszczególnych państw członkowskich 
wobec reformy ustrojowej Unii. Aby zachować maksymalną poufność 
konsultacji, prezydencja niemiecka świadomie ograniczyła nie tylko 
wymianę poglądów pomiędzy poszczególnymi delegacjami, ale także 
nie przedstawiła żadnego cząstkowego raportu z ich przebiegu. Pierw
sze posiedzenie plenarne szerpów odbyło się dopiero 15 maja 2007 r. 
i stworzyło okazję, ale tylko okazję, do intensywnej wymiany poglądów 
pomiędzy poszczególnymi delegacjami. Również posiedzenie Rady do 
Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na szczeblu ministrów 
spraw zagranicznych w dniach 17-18 czerwca 2007 r. w Luksembur
gu ograniczyło się jedynie do wyrażenia przez poszczególne delegacje 
zgody lub sprzeciwu wobec propozycji prezydencji niemieckiej i odro
czenia sprawy wypracowania ostatecznego kompromisu do posiedzenia 
Rady Europejskiej zaplanowanego na 21-22 czerwca 2007 r. w Brukseli. 
W ostatniej fazie rokowań prezydencja niemiecka w maksymalny spo
sób zawężała zatem zakres dyskusji nad reformą ustrojową Unii Euro
pejskiej.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli przeciągnęło się do go
dzin porannych 23 czerwca 2007 r. i należało do najbardziej drama
tycznych w historii Unii. W wyniku niezwykle intensywnych, a niekie
dy także pełnych napięcia negocjacji, uczestnicy posiedzenia osiągnęli 
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kompromis w zdecydowanej większości kwestii spornych. Najwięcej 
emocji wywoływały niektóre postulaty trzech państw - Wielkiej Bryta
nii, Holandii i Polski. Dlatego też były to jedyne delegacje, którym nie 
udało się przeforsować wszystkich swoich propozycji. I tak, nie powio
dły się starania delegacji brytyjskiej w sprawie ograniczenia zakresu sto
sowania procedury podejmowania decyzji większością kwalifikowaną 
we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w politykach 
należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści, a także osłabienia kompetencji ministra spraw zagranicznych Unii. 
W tej ostatniej kwestii osiągnięto jednak kompromis polegający na 
zmianie nazwy „minister spraw zagranicznych Unii” na nazwę „wysoki 
przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”. Ponad
to Wielka Brytania uzyskała zapewnienie o możliwości dołączenia do 
przyszłego traktatu specjalnego protokołu, uniemożliwiającego obywa
telom tego państwa dochodzenie przed sądami brytyjskimi niektórych 
praw wynikających z Karty Praw Podstawowych (protokół brytyjski). 
Również Polska i Irlandia zastrzegły sobie w mandacie negocjacyjnym 
możliwość przystąpienia do tego protokołu. W końcu także delegacji 
brytyjskiej udało się przeforsować postulat w sprawie rozciągnięcia do
tychczasowych regulacji opt-out w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości na polityki należące dotychczas do III filaru oraz na 
akty stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen. Niderlandom nie udało 
się przeforsować żądania w sprawie ustanowienia procedury czerwo
nej kartki, ale ostatecznie uczestnicy posiedzenia zgodzili się na mniej 
radykalną procedurę pomarańczowej kartki. Również delegacja polska 
nie przekonała pozostałych uczestników posiedzenia do swojej sztan
darowej propozycji dotyczącej modyfikacji definicji większości kwa
lifikowanej w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej (system 
pierwiastkowy). Kompromis osiągnięty w tej sprawie zakładał bowiem 
jedynie utrzymanie de facto aż do 31 marca 2017 r. nicejskiego systemu 
podejmowania decyzji, a co za tym idzie dotychczasowej pozycji Polski 
w unijnym procesie decyzyjnym, a także uelastycznienie od 1 kwietnia 
2017 r. mechanizmu z Joanniny.

W odróżnieniu od poprzednich konferencji międzyrządowych, na 
przebieg obrad konferencji w 2007 r. niezwykle istotny wpływ wywiera
ła grupa robocza ekspertów prawnych. Celem konferencji nie były bo
wiem kompleksowe pertraktacje nad traktatem, lecz uzupełnienie lub 
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doprecyzowanie przepisów gotowego już projektu traktatu rewizyjnego, 
przygotowanego przez prezydencję portugalską w zasadniczej zgodno
ści z wytycznymi mandatu negocjacyjnego. Nie oznaczało to jednak, 
że czynności grupy roboczej ograniczały się jedynie do poprawek re
dakcyjnych w projekcie traktatu. Na jej forum, ale w ścisłej współpracy 
z przedstawicielami rządów państw członkowskich, rozpatrywano bo
wiem kwestie, których mandat nie zawierał, a które okazały się niezbęd
ne do wprowadzenia do nowego traktatu rewizyjnego. Były to m.in.: 
preambuła do traktatu; postanowienia przejściowe dotyczące statusu 
aktów ustawodawczych przyjmowanych w ramach współpracy sądo
wej w sprawach karnych i współpracy policyjnej; rozciągnięcie przepi
sów protokołu nr 4 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 
i Irlandii (załączonego do TUE i TWE na mocy traktatu amsterdam
skiego) na współpracę sądową w sprawach karnych i współpracę poli
cyjną oraz na akty stanowiące rozwinięcie dorobku Schengen; zmiany 
w zakresie ram instytucjonalnych Unii Europejskiej; doprecyzowanie 
niektórych przepisów dotyczących procedur i aktów ustawodawczych; 
postanowienia odnoszące się do obywatelstwa unijnego; sposób publi
kacji Karty Praw Podstawowych, a także przepisy dotyczące zwiększenia 
liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości.

W czasie wspomnianych wyżej rokowań dyplomatycznych prowa
dzonych w 2007 r. postanowiono oprzeć traktat rewizyjny na postano
wieniach traktatu konstytucyjnego, choć z drugiej strony uzgodniono 
w ich trakcie, ale także w czasie dodatkowych negocjacji, do których 
nieoczekiwanie doszło podczas procesu ratyfikacji traktatu w latach 
2008-2009, pakiet kilkudziesięciu zupełnie nowych regulacji. Najważ
niejszymi spośród nich są następujące postanowienia:

Preambuła do traktatu lizbońskiego - w wersji zaproponowanej 
przez Węgry - stanowi po raz pierwszy o konieczności wzmocnienia 
legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, potwierdzając zarazem 
zawarte w preambułach dotychczasowych traktatów rewizyjnych prze
konanie o konieczności zwiększania efektywności i poprawy spójności 
działań Unii (preambuła do traktatu lizbońskiego).

Zgodnie z postulatami przede wszystkim czterech delegacji: Wiel
kiej Brytanii, Holandii, Polski i Czech - w traktacie lizbońskim nie 
ustanowiono nowego katalogu źródeł prawa pochodnego, przewidy
wanego przez traktat konstytucyjny (m.in. ustawa europejska i euro
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pejska ustawa ramowa), lecz utrzymano i uporządkowano obowiązu
jące dotąd instrumenty prawne (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) 
(art. 288 TFUE). Z tego samego powodu zamiast przewidywanego 
w traktacie konstytucyjnym nowego urzędu ministra spraw zagranicz
nych Unii wprowadzono urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds. za
granicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 18 ust. 1-4 TUE). Ponadto 
w nowym traktacie - tym razem pod wpływem większości delegacji - 
zrezygnowano z terminu „konstytucja” oraz przewidywanych przez 
traktat konstytucyjny symboli Unii, takich jak: flaga, hymn, dewiza, wa
luta i Dzień Europy. Mimo to symbole Unii, podobnie jak dotąd, będą 
nadal stosowane w praktyce. Z drugiej strony jednak, w deklaracji nr 52 
aż szesnaście państw członkowskich Unii Europejskiej - z inicjatywy 
Niemiec, Hiszpanii i Luksemburga, wspieranych przez Belgię - wskaza
ło na duże znaczenie symboli Unii, które „pozostają dla nich symbolami 
wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich 
związek z nią” (deklaracja nr 52).

Z inicjatywy Francji, wspieranej przez Niemcy, w katalogu celów 
Unii Europejskiej zrezygnowano z przepisu o niezakłóconej konkuren
cji na rynku wewnętrznym (art. 3 TUE). W zamian za to w protokole 
nr 27 umieszczono postanowienie, zgodnie z którym rynek wewnętrzny 
zdefiniowany w art. 3 ust. 3 TUE „obejmuje system zapewniający nieza
kłóconą konkurencję” (protokół nr 27).

Pod naciskiem przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Francji, Holan
dii i Polski podjęto decyzję o niewłączaniu tekstu Karty Praw Podsta
wowych do nowego traktatu, choć nadano jej prawnie wiążący cha
rakter na mocy specjalnego przepisu odsyłającego, zawartego w art. 6 
ust. 1 TUE.

Z inicjatywy Wielkiej Brytanii opracowano protokół nr 30 w spra
wie stosowania Karty Praw Podstawowych w Polsce i Zjednoczonym 
Królestwie, załączony do TUE i TFUE. Nie wyłącza on obowiązywania, 
lecz jedynie modyfikuje stosowanie Karty w tych dwóch państwach. 
O ile rząd irlandzki zrezygnował z planowanego wcześniej przystąpienia 
do protokołu nr 30, o tyle władze czeskie dopiero w czasie procesu raty
fikacji traktatu lizbońskiego zgłosiły postulat rozszerzenia zakresu jego 
obowiązywania na Republikę Czeską. Postulat ten zaakceptowali na
stępnie szefowie państw lub rządów pozostałych krajów członkowskich 
przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 29-30 październi
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ka 2009 r. w Brukseli. Postanowiono wtedy również, że w momencie 
zawarcia następnego traktatu akcesyjnego do TUE i TFUE dołączony 
zostanie specjalny protokół regulujący tę kwestię.

W wyniku kompromisu pomiędzy Włochami, Belgią, Hiszpanią 
i Grecją, które domagały się przeniesienia przepisów o obywatelstwie 
Unii Europejskiej z TFUE do TUE, a Wielką Brytanią i Holandią, któ
re były temu przeciwne - definicję obywatelstwa Unii postanowiono 
umieścić zarówno w art. 20 ust. 1 TFUE, jak i art. 9 TUE.

Na wniosek Czech, wspieranych głównie przez Niemcy i Polskę, 
prezentowana umowa międzynarodowa wprowadza wyraźne zastrzeże
nie, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do 
państw członkowskich (art. 4 ust. 1 TUE), zaś w dziedzinie kompetencji 
dzielonych „Państwa Członkowskie ponownie wykonują swoją kompe
tencję, w zakresie, w jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania 
swojej kompetencji” (art. 2 ust. 2 TFUE).

Z inicjatywy przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Holandii, Polski 
i Czech w traktacie lizbońskim zrezygnowano - z przewidywanego przez 
traktat konstytucyjny - nadania statusu traktatowego zasadzie pierw
szeństwa prawa Unii Europejskiej wobec prawa państw członkowskich. 
Zasada ta obowiązuje jednak nadal i wynika, podobnie jak dotychczas, 
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z życzeniem prezydencji portugalskiej do ram instytucjo
nalnych Unii Europejskiej, czego nie przewidywał traktat konstytucyjny, 
włączono dwie instytucje: Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank 
Centralny (art. 13 ust. 1 TUE). O ile za tą pierwszą zmianą opowiada
ła się zdecydowana większość delegacji, o tyle tę drugą popierały tylko 
niektóre państwa członkowskie oraz Komisja Europejska, przy stanow
czym sprzeciwie prezesa EBC, a także delegacji Niemiec, Hiszpanii, Ho
landii, Danii i Luksemburga.

W wyniku kompromisu zaproponowanego Polsce przez Austrię, 
Luksemburg i Francję uzgodniono nowe przepisy dotyczące procedu
ry podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w Radzie Unii 
Europejskiej i Radzie Europejskiej. Aż do 31 marca 2017 r. utrzymano 
de facto nicejski system podejmowania decyzji (protokół nr 36 - Au
stria i Luksemburg) oraz postanowiono, że od 1 kwietnia 2017 r. me
chanizm z Joanniny będzie łatwiejszy do uruchomienia (deklaracja 
nr 7 - Francja). Ponadto pod koniec obrad konferencji międzyrządo
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wej delegacja polska zdołała przeforsować postulat w sprawie przyjęcia 
protokołu nr 9, który stanowi, że każda zmiana lub uchylenie mechani
zmu z Joanniny będą wymagały jednomyślnej decyzji politycznej Rady 
Europejskiej.

Na wniosek rządu irlandzkiego, zgłoszony po przegranym referen
dum w sprawie traktatu lizbońskiego, Rada Europejska podczas po
siedzenia w dniach 12-13 grudnia 2008 r. podjęła polityczną decyzję 
o utrzymaniu zasady „jeden kraj - jeden komisarz” także po 31 paździer
nika 2014 r. Oznacza to anulowanie - prawdopodobnie w najbliższej 
przyszłości - przepisu traktatu lizbońskiego mówiącego o ograniczeniu 
składu Komisji Europejskiej do 2/3 ogólnej liczby państw członkow
skich (art. 17 ust. 5 TUE).

Zgodnie z postulatem rządu włoskiego zwiększono z siedmiuset 
pięćdziesięciu do siedmiuset pięćdziesięciu jeden liczbę deputowanych 
do Parlamentu Europejskiego (art. 14 ust. 2 TUE). Dodatkowe miejsce 
w Parlamencie uzyskały Włochy (deklaracja nr 4).

Z inicjatywy rządu polskiego zwiększona zostaje z ośmiu do jedena
stu liczba rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości. Polska 
uzyskuje tam stałego rzecznika generalnego, podobnie jak dotychczas 
RFN, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Oznacza to, że Pol
ska nie będzie uczestniczyła już w systemie rotacji, który - i jest to druga 
zmiana - obejmuje odtąd pięciu rzeczników generalnych zamiast trzech 
(deklaracja nr 38).

W rezultacie kompromisu pomiędzy Holandią i Wielką Brytanią, 
wspieranymi przez Polskę, Czechy i Rumunię, a pozostałymi państwa
mi członkowskimi - traktat lizboński w jeszcze większym stopniu ani
żeli traktat konstytucyjny wzmacnia pozycję parlamentów narodowych 
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą czterech 
podstawowych kwestii: (1) do Tytułu II TUE dodany zostaje nowy 
art. 12, w którym znajdują się przepisy systematyzujące i określające 
sześć obszarów aktywnego oddziaływania parlamentów narodowych na 
funkcjonowanie Unii; (2) z sześciu do ośmiu tygodni zwiększony zo
staje okres, w którym parlamenty narodowe lub każda izba parlamentu 
narodowego (jeżeli parlament składa się dwóch izb) mogą przyjąć „uza
sadnioną opinię”, stwierdzającą, że dany projekt jest niezgodny z zasadą 
pomocniczości (protokół nr 2); (3) w ramach mechanizmu wczesnego 
ostrzegania, czyli kontroli ex antę projektów aktów prawnych, obok 
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przewidywanej już w traktacie konstytucyjnym procedury żółtej kartki, 
ustanowiona zostaje procedura pomarańczowej kartki; jej wprowadze
nie jest rezultatem kompromisu zawartego pomiędzy Holandią, wspie
raną przez Wielką Brytanię, Polskę, Czechy oraz Rumunię, a pozostały
mi państwami członkowskimi Unii (protokół nr 2); (4) na mocy traktatu 
lizbońskiego, inaczej niż w traktacie konstytucyjnym, parlamenty naro
dowe uzyskują nowe uprawnienia we współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych, w części dotyczącej prawa rodzinnego o skutkach transgra- 
nicznych (art. 81 ust. 3 TFUE).

Z inicjatywy Belgii w traktacie lizbońskim obniżono z 1/3 do dzie
więciu państw członkowskich Unii Europejskiej próg liczby państw 
niezbędnych do nawiązywania wzmocnionej współpracy (art. 20 ust. 2 
TUE).

W wyniku kompromisu zawartego pomiędzy większością państw 
członkowskich a Francją i Holandią, wspieranymi przez Austrię i Niem
cy - postanowiono, że w procedurze akcesyjnej brane będą „pod uwagę 
kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską” (art. 49 TUE). 
O ile Francja i Holandia, ale także Austria i RFN, domagały się począt
kowo nadania statusu traktatowego kryteriom kopenhaskim Rady Eu
ropejskiej z czerwca 1993 r. lub wprowadzenia w traktacie lizbońskim 
specjalnego przepisu odsyłającego w tej sprawie, o tyle pozostałe pań
stwa członkowskie były temu przeciwne.

Pod naciskiem Wielkiej Brytanii traktat lizboński wprowadza do 
TUE nowe przepisy, skodyfikowane w art. 24 ust. 1, w którym zebrano 
najważniejsze specyficzne cechy wspólnej polityki zagranicznej i bez
pieczeństwa oraz postanowiono, że winna ona podlegać szczególnym 
zasadom i procedurom. Ponadto w deklaracjach nr 13 i 14 potwierdzo
no autonomię państw członkowskich w zakresie kształtowania i realiza
cji polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony i działalności dyplo
matycznej.

Na wniosek Wielkiej Brytanii, wspieranej przez kilka innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, obszar wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa zostaje wyłączony z zakresu obowiązywania klauzuli 
elastyczności (art. 352 ust. 4 TFUE).

Z inicjatywy m.in. Belgii, Luksemburga, Włoch i Niemiec traktat 
lizboński upraszcza dwie procedury odwoławcze (tzw. hamulce bezpie
czeństwa) we współpracy sądowej w sprawach karnych, przewidywane 
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już w traktacie konstytucyjnym, oraz ustanawia dwie zupełnie nowe 
procedury: jedną we współpracy sądowej w sprawach karnych, drugą 
zaś we współpracy policyjnej. Uproszczeniu uległa procedura dotyczą
ca ułatwiania wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych 
w sprawach karnych, jak również współpracy policyjnej i współpracy 
sądowej w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym (art. 82 ust. 2 
TFUE) oraz procedura odnosząca się do szczególnie poważnych prze
stępstw o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1-2 TFUE). Spośród 
dwóch nowych procedur odwoławczych jedna dotyczy powołania do 
życia Prokuratury Europejskiej (art. 86 ust. 1 TFUE), zaś druga odnosi 
się do współpracy operacyjnej między służbami policji, służbami celny
mi i innymi organami ścigania właściwymi dla współpracy policyjnej 
państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 87 ust. 3 TFUE). Dwie 
pierwsze procedury odwoławcze pozwalają zawiesić zwykłą procedurę 
ustawodawczą i przedłożyć Radzie Europejskiej projekt aktu ustawo
dawczego na wniosek jednego państwa członkowskiego zagrożonego 
przegłosowaniem większością kwalifikowaną. Natomiast dwie ostatnie 
procedury odwoławcze umożliwiają zawieszenie specjalnej procedury 
ustawodawczej i przedłożenie Radzie Europejskiej projektu aktu usta
wodawczego na wniosek co najmniej dziewięciu państw członkowskich, 
jeżeli osiągnięcie jednomyślnej decyzji w Radzie Unii Europejskiej nie 
jest możliwe.

Traktat lizboński wprowadza we współpracy sądowej w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej pięcioletni okres przejściowy dla 
uprawnień skargowych Komisji Europejskiej (art. 258 TFUE) i jurys
dykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (protokół nr 36). 
Ustanowienie pięcioletniego okresu przejściowego stanowi rezultat 
kompromisu między państwami, które godziły się na to, aby już w dniu 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego zmienić status aktów ustawodaw
czych, zmieniających lub zastępujących akty dotychczasowego III fila
ru, a większością państw członkowskich Unii, które się temu stanowczo 
sprzeciwiały (m.in. Polska, Wielka Brytania, Czechy i Malta).

Pod naciskiem rządu brytyjskiego traktat ustanawia również po
stanowienia wyjątkowe, dzięki którym Wielka Brytania może także 
po upływie pięcioletniego okresu przejściowego odmówić akceptacji 
uprawnień skargowych Komisji Europejskiej oraz jurysdykcji Trybu
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do aktów byłego 
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III filaru. Jeżeli to uczyni (najpóźniej sześć miesięcy przed upływem 
okresu przejściowego), wtedy wszystkie akty prawne, przyjęte przed 
1 grudnia 2009 r. we współpracy sądowej w sprawach karnych i współ
pracy policyjnej przestają to państwo automatycznie obowiązywać 
z dniem 1 grudnia 2014 r., chyba że zostały one zmienione już po wej
ściu w życie traktatu lizbońskiego (protokół nr 36).

Na wniosek Wielkiej Brytanii i Irlandii protokół nr 21 rozciąga po
stanowienia amsterdamskiego protokołu nr 4 na współpracę sądową 
w sprawach karnych i współpracę policyjną oraz na akty stanowiące 
rozwinięcie dorobku Schengen. Oznacza to, że Wielka Brytania i Irlan
dia będą mogły odtąd - pod pewnymi warunkami - swobodnie włą
czać i wyłączać się ze współpracy w ramach całej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podobnie jak miało to miejsce przed 
1 grudnia 2009 r. w odniesieniu do współpracy określonej w Tytule IV 
TWE (protokół nr 21). Irlandia zapowiedziała wszelako, że w ciągu 
trzech lat od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, czyli do 1 grudnia 
2012 r., rozważy możliwość odstąpienia od postanowień wspomnianego 
protokołu (deklaracja nr 56).

Z inicjatywy Niemiec i Holandii ograniczeniu ulegają na mocy trak
tatu lizbońskiego uprawnienia Unii Europejskiej w zakresie usług świad
czonych w ogólnym interesie gospodarczym, przewidywane w traktacie 
konstytucyjnym (protokół nr 26).

Zgodnie z intencją Polski i Litwy traktat lizboński ustanawia w po
lityce energetycznej nowe przepisy, nieprzewidywane w traktacie kon
stytucyjnym, a precyzujące zasady bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej (art. 122 TFUE oraz art. 194 ust. 1-3 TFUE).

Na wniosek Wielkiej Brytanii i Polski prezentowany traktat wpro
wadza także postanowienia stanowiące, że państwa członkowskie mogą 
organizować między sobą i na własną odpowiedzialność współpracę 
i koordynację działań służb administracyjnych, odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa narodowego (art. 73 TFUE).

Reforma ustroju Unii Europejskiej w zakresie stanowiącym przed
miot niniejszej analizy obejmuje jedenaście kwestii. Pierwszą z nich jest 
przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynaro
dową w rozumieniu prawa międzynarodowego, czego następstwem jest 
istotne uproszczenie struktury i zasad jej funkcjonowania (likwidacja 
struktury filarowej) oraz wzmocnienie pozycji Unii na arenie między
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narodowej. Zmiana ta skutkuje także tym, że Unia staje się organizacją 
międzynarodową typu ponadnarodowego, co wyznacza kierunek, a być 
może nawet docelowy model integracji europejskiej. Druga zmiana po
lega na wzmocnieniu podstaw aksjologicznych Unii Europejskiej przez 
rozszerzenie katalogu wartości Unii, nadanie mocy prawnie wiążącej 
Karcie Praw Podstawowych z 7 grudnia 2000 r„ w brzmieniu dostoso
wanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, a także stworzenie podstaw 
prawnych dla przystąpienia Unii do EKPCz. Trzecią zmianą jest wpro
wadzenie traktatowego podziału kompetencji między Unią Europejską 
a państwami członkowskimi. Traktat ustanawia trzy zasadnicze kate
gorie podziału kompetencji: kompetencje wyłączne Unii, kompetencje 
dzielone pomiędzy Unię i państwa, a także kompetencje wspierające, 
koordynujące i uzupełniające Unii. Przy konsekwentnym wykorzysta
niu zasad: przyznania (powierzenia), pomocniczości i proporcjonalno
ści zmiana ta w dużej mierze wzmacnia pozycję państw członkowskich, 
zwłaszcza że traktat ustanawia w dziedzinach objętych kompetencjami 
dzielonymi mechanizm umożliwiający, pod pewnymi warunkami, prze
kazywanie przez Unię z powrotem kompetencji państwom członkow
skim. Istotą czwartej zmiany jest usystematyzowanie katalogu aktów 
prawa wtórnego, ich rozszerzenie na współpracę sądową w sprawach 
karnych i współpracę policyjną, a także ograniczenie liczby procedur 
ustawodawczych. Piąta zmiana sprowadza się do umocnienia legityma
cji demokratycznej Unii Europejskiej przez wyraźne określenie trzech 
zasad demokratycznych (demokratycznej równości, demokracji przed
stawicielskiej i demokracji uczestniczącej), ale przede wszystkim przez 
ustanowienie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Szósta zmiana 
dotyczy systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Traktat lizboński 
podnosi na szczebel unijny system instytucjonalny Wspólnot Europej
skich, konstytuując zarazem system instytucjonalny Unii Europejskiej. 
Jest to następstwem przekształcenia Unii Europejskiej w organizację 
międzynarodową oraz uniwersalnej sukcesji Unii wobec Wspólnoty 
Europejskiej. Traktat umacnia zarówno instytucje międzyrządowe, jak 
i instytucje ponadnarodowe w systemie instytucjonalnym Unii, co ozna
cza utrzymanie przybliżonego parytetu między nimi, ukształtowanego 
w toku dotychczasowego procesu integracji europejskiej, począwszy od 
wejścia w życie traktatów rzymskich z 25 marca 1957 r. Wzmocnieniu 
instytucji międzyrządowych służą przede wszystkim zmiany dotyczące 
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statusu i nowych uprawnień Rady Europejskiej. Natomiast umocnienie 
instytucji ponadnarodowych wynika w pierwszej kolejności z rozsze
rzenia kompetencji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej 
i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O ile ta pierwsza zmia
na wzmacnia pozycję państw członkowskich, o tyle ta druga sprzyja 
umocnieniu Unii Europejskiej i metody wspólnotowej, a także niwelo
waniu różnic potencjałów pomiędzy państwami członkowskimi. Siód
ma zmiana polega na wzmocnieniu pozycji parlamentów narodowych 
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej przez ustanowienie mecha
nizmu wczesnego ostrzegania (procedura żółtej kartki i procedura po
marańczowej kartki), a także stworzenie podstaw traktatowych do wno
szenia przez parlamenty narodowe, za pośrednictwem rządów państw 
członkowskich, skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w razie niezgodności unijnych aktów ustawodawczych z zasadą pomoc
niczości. O ile mechanizm wczesnego ostrzegania gwarantuje kontrolę 
ex antę projektów aktów ustawodawczych, o tyle możliwość wnoszenia 
skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia kontro
lę expost aktów ustawodawczych - pod kątem ewentualnego naruszenia 
przez nie zasady pomocniczości. Istotą ósmej zmiany jest wprowadze
nie nieznacznych modyfikacji do zwykłej procedury rewizji traktatów 
oraz ustanowienie dwóch nowych, uproszczonych procedur ich rewizji, 
sprzyjających rozszerzeniu możliwości zmian niektórych postanowień 
traktatów przez instytucje unijne. Ta ostatnia zmiana skutkuje wzmoc
nieniem pozycji Unii Europejskiej wobec państw członkowskich. Dzie
wiąta zmiana wyraża się w uelastycznieniu wzmocnionej współpracy 
oraz rozszerzeniu zakresu jej stosowania na cały obszar wspólnej polity
ki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Pewnym ograniczeniom podlega 
jednak jej stosowanie we współpracy strukturalnej. Dziesiąta zmiana 
sprowadza się do nieznacznego zwiększenia uprawnień Unii Europej
skiej we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz stano
wiącej jej integralną część wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. 
Z drugiej strony, utrzymana zostaje jednak dotychczasowa specyfika 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która jako jedyna poli
tyka unijna nie ma nadal charakteru wspólnotowego. Traktat ustanawia 
nowy urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i po
lityki bezpieczeństwa oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. 
W ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony utworzona zo
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staje stała współpraca strukturalna oraz Europejska Agencja Obrony. 
W obszarze tym ustanowiona zostaje także po raz pierwszy klauzula 
sojusznicza (casus foederis) oraz klauzula solidarności. Istotą jedenastej 
zmiany jest znaczące wzmocnienie podstaw prawnych do ustanowienia 
w przyszłości przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, przy jednoczesnym potwierdzeniu niektórych do
tychczasowych osobliwości we współpracy sądowej w sprawach karnych 
i współpracy policyjnej, które odróżniają te polityki od pozostałych po
lityk należących do tej przestrzeni. Traktat rozszerza kompetencje Unii 
Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści, w szczególności zaś we współpracy sądowej w sprawach karnych 
i współpracy policyjnej. W istotny sposób modyfikuje on procedury sta
nowienia prawa i katalog aktów prawnych, zwiększa uprawnienia Rady 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz nadaje po raz pierwszy pewne kompetencje par
lamentom narodowym w tym obszarze.

Proces implementacji przepisów traktatu lizbońskiego rozpoczął się 
już w dniu jego wejścia w życia i trwa nadal. W dotychczasowym jego 
przebiegu możemy wyróżnić zarówno akty prawa pochodnego i prawa 
pierwotnego, które weszły już w życie, jak i akty, które nie weszły jeszcze 
w życie lub znajdują się dopiero w toku procesu legislacyjnego. Wśród 
aktów prawa pochodnego i pierwotnego, które weszły już w życie, znaj
dują się przede wszystkim akty dotyczące systemu instytucjonalne
go Unii, w szczególności składu Parlamentu Europejskiego na okres 
VIII kadencji w latach 2014-2019, liczby członków kolegium Komisji 
Europejskiej, zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zasad działania komitetu opi
niodawczego w czasie procedury powoływania Trybunału Sprawiedli
wości i Sądu, wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej oraz wyso
kiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
uzupełnienia wykazu formacji Rady Unii Europejskiej, organizacji i za
sad funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, usta
nowienia i zdefiniowania zadań Stałego Komitetu Współpracy Ope
racyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także nadania 
statusu traktatowego i określenia zasad funkcjonowania Europejskiej 
Agencji Obrony. Ponadto do kategorii aktów prawa pochodnego, które 
weszły już w życie, należą przepisy dotyczące aktów delegowanych, ak
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tów wykonawczych, inicjatywy obywatelskiej oraz klauzuli solidarno
ści. Spośród aktów prawa pierwotnego, które również weszły już w ży
cie, wymienić należy: protokół z 23 czerwca 2010 r. dotyczący rewizji 
protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych oraz protokół 
z 13 czerwca 2012 r. odnoszący się do obaw narodu irlandzkiego co do 
traktatu z Lizbony.

Spośród aktów prawa pierwotnego i wtórnego, które nie weszły jesz
cze w życie lub nie zostały w ogóle uchwalone (podpisane), wymienić 
należy przede wszystkim uzgodniony już pomiędzy Komisją Europejską 
a Komitetem Sterującym Rady Europy ds. Praw Człowieka projekt umo
wy o akcesji Unii Europejskiej do EKPCz, którego zgodność z traktata
mi unijnymi 18 grudnia 2014 r. zakwestionował Trybunał Sprawiedli
wości Unii Europejskiej, tzw. protokół czeski, którego celem miało być 
przystąpienie Republiki Czeskiej do protokołu brytyjskiego w sprawie 
Karty Praw Podstawowych, ale z którego to przystąpienia zrezygnował 
sam czeski rząd1, a także znajdujący się w toku procesu legislacyjnego 
projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 17 lipca 2013 r. w spra
wie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

1 20 lutego 2014 r. premier Czech Bohuslav Sobotka podczas wizyty w Brukse
li przedstawił nowe założenia polityki europejskiej tamtejszego rządu, wśród których 
znalazły się m.in. deklaracja o przystąpieniu Republiki Czeskiej do paktu fiskalnego 
oraz rezygnacja ze starań o ratyfikację protokołu czeskiego - por. J. Groszkowski, 
Ostrożne zmiany w czeskiej polityce europejskiej. Ośrodek Studiów Wschodnich. Analizy, 
26 lutego 2014 r., s. 1-2. Na temat innych przyczyn rezygnacji rządu czeskiego z proto
kołu por. J. B a r c z, Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór doku
mentów, Warszawa 2013, s. 13.
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CDDH
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CIG

COREPER

COSAC

COSI

ĆSSD

CSU
DG
EBC
EBI 
ECOFIN

Action Committee for European Democracy (Komitet Działa
nia na rzecz Europejskiej Demokracji)
Afryka Karaiby Pacyfik
Alliance of Liberales and Democrats for Europe (Porozumienie 
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)
Comité directeur pour les droits de l’Homme (Komitet Sterują
cy Rady Europy ds. Praw Człowieka)
Christlich-Demokratische Union (Unia Chrześcijańsko-Demo- 
kratyczna)
Conférence intergouvemementale (Konferencja międzyrządo
wa)
Comité des Représentants Permanents (Komitet Stałych Przed
stawicieli)
Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Commu
nautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w Spra
wach Wspólnotowych)
Standing Committee on Operational Cooperation on Internal 
Security (Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w Zakresie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Ćeska strana sociàlnè demokraticka (Czeska Partia Socjalde
mokratyczna)
Christlich-Soziale Union (Unia Chrześcijańsko-Społeczna) 
Dyrekcja Generalna
Europejski Bank Centralny (European Central Bank) 
Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) 
Economic and Financial Affairs Council (Rada ds. Gospodarki 
i Finansów)
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EFTA

EKPCz

EKS 
EPP-ED

ESBC

ESDZ

ESW 
ETPCz

Euratom

Eurojust

Europol
EWG

EWWS

FDP 
FREMP

Izba CEAD

KDU-ĆSL

KE 
KM
KPP 
KSĆM

LiD 
MPPGSiK

MPPOiP

European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie 
Wolnego Handlu)
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta
wowych Wolności Rady Europy
Europejska Karta Społeczna Rady Europy
European People’s Party [Christian Democrats] and European 
Democrats (Europejska Partia Ludowa [Chrześcijańscy Demo
kraci] i Demokraci Europejscy)
Europejski System Banków Centralnych (European System of 
Central Banks)
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (External Action Ser
vice of the European Union)
Europejski System Walutowy (European Monetary System) 
Europejski Trybunał Praw Człowieka (European Court of Hu
man Rights)
European Atomie Energy Community (Europejska Wspólnota 
Energii Atomowej)
European Unions Judical Cooperation Unit (Europejski Urząd 
Współpracy Sądowej)
European Police Office (Europejski Urząd Policji)
Europejska Wspólnota Gospodarcza (European Economic 
Community)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel 
Community)
Freie Demokratische Partei (Wolna Partia Demokratyczna) 
Grupa Robocza ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich 
i Swobodnego Przepływu Osób
Coordination, Evaluation, Assurance and Development (Koor
dynacja, Ocena, Zapewnienie Jakości i Rozwój)
Krest'anskâ a demokratické unie - Ceskoslovenskâ strana lido- 
va (Unia Chrześcijańskich Demokratów - Czechosłowacka Par
tia Ludowa)
Komisja Europejska (European Commission)
Konferencja międzyrządowa
Karta Praw Podstawowych
Komunistickâ strana Ćech a Moravy (Komunistyczna Partia 
Czech i Moraw)
Lewica i Demokraci
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul
turalnych ONZ
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ
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NATO - North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Paktu Północ
noatlantyckiego)

OBWE 
ödp

- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
- Ökologisch-Demokratische Partei (Partia Ekologiczno-Demo- 

kratyczna)
ODS - Obćanska demokraticki strana (Obywatelska Partia Demokra

tyczna)
OLAF - Office Européen de Lutte Anti-Fraude (Europejski Urząd 

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych)
ONZ 
PAP 
PE 
PES 
PiS 
PKB 
PO 
PSL 
PTK 
RE 
RFN 
RK

- Organizacja Narodów Zjednoczonych
- Polska Agencja Prasowa
- Parlament Europejski (European Parliament)
- Party of European Socialists (Partia Europejskich Socjalistów)
- Prawo i Sprawiedliwość
- produkt krajowy brutto
- Platforma Obywatelska
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Projekt traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
- Rada Europejska (European Council)
- Republika Federalna Niemiec
- Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 

(Konferencja międzyrządowa)
RP 
RUE
SPD

- Rzeczpospolita Polska
- Rada Unii Europejskiej (Council of the European Union)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratycz

na Partia Niemiec)
SZ 
TEWEA

- Strana Zelenÿch (Partia Zielonych)
- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomo

wej
TEWWS 
TFUE 
TK 
TL 
TS 
TUE 
TWE 
UE 
UKIE 
WE 
WTO

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
- Traktat konstytucyjny
- Traktat lizboński
- Trybunał Sprawiedliwości (The Court of Justice)
- Traktat o Unii Europejskiej
- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
- Unia Europejska (European Union)
- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
- Wspólnota Europejska (European Community)
- World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu)
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