
72

Kinga anna gajda

Mirosław Natanek

Strasburg i Schengen jako pozytywne 
miejsca pamięci o integracji europejskiej

Proces integracji europejskiej, który zapoczątkowany został pod koniec lat 
czterdziestych XX stulecia, należy uważać bez wątpienia za lekcję, jaką wyciągnęli 
przywódcy europejscy po hekatombie II wojny światowej. Jest to tym bardziej wyda-
rzenie bezprecedensowe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,  że właściwie trudno dziś 
wskazać jakiekolwiek fakty i wydarzenia, które miałyby jednoznacznie negatywne ko-
notacje dla państw integrujących się. 

Historia integracji europejskiej, choć obfitująca oczywiście w porażki, przykła-
dy sprzecznych interesów państw i nieudane projekty172, niesie jednak za sobą pod-
stawową zaletę i korzyść, z którą trudno jest polemizować nawet najzagorzalszym 
przeciwnikom dzisiejszej Unii Europejskiej. Projekt ten, jako pierwszy w historii do-
prowadził do trwałego pokoju na kontynencie i do stworzenia tak dalece idących 
powiązań gospodarczych, a później również politycznych, że wreszcie bezużyteczną 
w Europie stała się słynna sentencja Carla von Clausewitza, że „wojna jest niczym 
innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków” (War is merely the 
continuation of policy by other means)173. Krótko rzecz ujmując, dążenie do eliminacji 
wojny jako sposobu rozwiązywania konfliktów stało się naczelną zasadą prowadze-
nia polityki zagranicznej państw europejskich we wzajemnych stosunkach, a dzięki 
temu Europa (a przynajmniej jej zachodnia część) stała się po raz pierwszy w swej 
historii regionem stabilnym politycznie. Co więcej, wszystkie najważniejsze decyzje 
były przez wiele lat (i właściwie są do dzisiaj) podejmowane na zasadzie konsen-
susu-jednomyślności i wypracowywane podczas wielokrotnych spotkań i negocjacji 
przywódców państw. Rodzi to oczywiście problemy z trwającymi długo procedurami 
i mechanizmami podejmowania decyzji, ale z drugiej strony, raz tak podjęta decyzja 
ma duże szanse pełnej realizacji i nie jest narażona na jej sabotowanie przez pań-
stwa przegłosowane i niezadowolone. Integracja europejska jest więc projektem, który 
przywołuje raczej pozytywne emocje. Jest przedsięwzięciem, które doprowadziło do 
172 Na przykład: upadek projektów Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej Wspól-

noty Obronnej, perypetie Wielkiej Brytanii związane z wejściem do Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, polityka „pustego krzesła” prowadzona przez Prezydenta Francji Charlesa de 
Gaulle’a, nieudana próba związana z tak zwanym Traktatem Konstytucyjnym i wiele innych. 

173 Zob. np. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 50.
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długotrwałego okresu rozwoju gospodarczego państw zachodniej Europy i „eksportu” 
przynajmniej części tego dobrobytu na państwa postsocjalistyczne. Najlepiej o tym 
świadczą zresztą badania opinii publicznej w Polsce, które niezmiennie od wielu lat 
pokazują bardzo wysokie poparcie nie tylko dla obecności Polski w UE, ale także dla 
samego procesu integracji. Na przykład w kwietniu 2014 roku poparcie Polaków dla 
członkostwa naszego kraju w UE wynosiło rekordowe 89%174. Jedynym właściwie 
wyjątkiem w tym pozytywnym postrzeganiu Unii Europejskiej jest w naszym kraju 
stosunek obywateli do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty euro175. Można by 
więc długo wyliczać wydarzenia i miejsca ważne z punktu widzenia idei integracji eu-
ropejskiej. Inne wymieniać będą ekonomiści, inne zaś politolodzy. Jeśli jednak – czego 
dowodzą badania naukowe - dla nowych państw członkowskich (w tym Polski) UE 
kojarzy się przede wszystkim ze spływającymi do nich strumieniem funduszy unij-
nych, o tyle dla „starej Europy” ważna jest symbolika całego procesu integracyjnego 
i jego ideologiczne podstawy176. Jeśli więc odniesiemy się bezpośrednio do tytułu ni-
niejszego tekstu, to w przekonaniu autora możemy znaleźć przynajmniej kilka miejsc 
o takim historyczno – symbolicznym znaczeniu.  Dwa z nich zasługują na szczególną 
uwagę i są znane nawet mniej obeznanym w temacie osobom. 

Bez wątpienia, za takie pozytywne miejsce pamięci należy w pierwszej kolej-
ności uznać miasto Strasburg. Jest ku temu co najmniej kilka powodów. Po pierwsze, 
to stolica Alzacji; regionu, który w swej historii był przedmiotem sporów między 
Francją a Niemcami; regionu, który wielokrotnie przechodził „z rąk do rąk” i który 
z racji swego położenia najczęściej narażony był na pożogę wojenną związaną z rywa-
lizacją tych dwóch konkurujących ze sobą mocarstw. Obecnie Strasburg jest w dużej 
mierze symbolem sukcesu bilateralnej polityki obu państw i francusko – niemieckiego 
pojednania, którego źródłem jest podpisany przez kanclerza Konrada Adenauera oraz 
prezydenta Charles’a de Gaulle’a tak zwany Traktat Elizejski z 1963177.  

174 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS - Komunikat z badań nr 52/2014, War-
szawa, kwiecień, Tabela 1, s. 6.

175 Zob. np. M. Natanek, Marazm czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalne wobec działań 
samorządów lokalnych w warunkach członkostwa Polski w UE i decentralizacji kraju, „Politeja”, 
nr 1(33)/2015,  Kraków:  Wydawnictwo WSMiP UJ, s. 51-54.

176 Na ten temat zob. więcej K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków: Międzynaro-
dowe Centrum Kultury 2002, s. 99 – 200.

177 AMAE, Doc. O.N.U., vol. 821, p. 323, 1963; 60. Więcej na ten temat zob. W. J. Szczepański, 
Charles de Gaulle i Europa, Warszawa: BNW 2001, s. 175-177 i 187-190 lub A. Pazik, Mię-
dzy pragmatyzmem a idealizmem. Polityka europejska gen. Charles’a de Gaulle’a w latach 1958 
– 1969, Toruń:  Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 127 – 152. 
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Traktat Elizejski, inaczej  Traktat Przyjaźni, został zawarty w Paryżu 22 stycznia 1963 roku.  
W 1963 r. traktat elizejski nie miał jeszcze charakteru aktu założycielskiego, którego nabrał z czasem. 
Niewątpliwie jawi się jako uwieńczenie wieloletnich starań o zbliżenie obu społeczeństw, a przede 
wszystkim woli politycznej wyrażonej przez de Gaulle’a i Adenauera. Jednocześnie jednak jest też 
wypadkową bieżących okoliczności i interesów. (...) We wspólnej deklaracji do traktatu Adenauer 
i de Gaulle podkreślają fakt, że pojednanie francusko-niemieckie stanowi „wydarzenie historyczne, 
które głęboko zmienia stosunki między obydwoma narodami”. Deklaracja mówi również o tym, że 
„wzmocnienie współpracy między obydwoma krajami to niezbędny etap na drodze do zjednoczonej 
Europy, która jest celem obu narodów”. Traktat konkretyzuje organizację współpracy francusko-ni-
emieckiej, zwłaszcza obowiązek regularnych konsultacji politycznych. Zawiera program dotyczący 
trzech dziedzin: spraw zagranicznych, obrony, edukacji i młodzieży. Nie zajmuje się kontaktami gos-
podarczymi ani kulturą, bowiem te tematy zostały ujęte we wcześniejszych porozumieniach dwustron-
nych lub europejskich.
50 lat traktatu elizejskiego. Niemcy i Francja. Pół wieku przyjaźni i współpracy, http://dombretanii.
pl/styrony/do_druku/aktualnosci/2013/08/002-01.pdf (dostęp: 10.09.2015).
zob: S. Parzymies, Francusko-niemiecki „motor” integracji europejskiej. 50 lat pod rządami Traktatu Elize-
jskiego, „Homo Politicus. Rocznik Politologiczny” vol. 7-8/2012-2013, Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi, s. 19-32.

Wspomnieć trzeba, że tak właśnie początek integracji europejskiej wyobrażał 
sobie były premier Zjednoczonego Królestwa Winston Churchill, który zaraz po za-
kończeniu II wojny światowej w swym słynnym zuryskim przemówieniu z 19 wrze-
śnia 1946 nawoływał do pojednania tych narodów178: „Powiem wam teraz rzecz, która 
was zdziwi. Pierwszym krokiem do odbudowy rodziny państw europejskich musi być 
współpraca pomiędzy Francją a Niemcami. Tylko tą drogą Francja może odzyskać 
moralne i kulturalne kierownictwo Europy. Nie jest możliwa odbudowa Europy bez 
wielkiej intelektualnie Francji i bez wielkich intelektualnie Niemiec”179. 

Kongres Europejski w Hadze (7-10 maja 1948 roku) - organizatorem był m.in. Józef Hieronim Ret-
inger. Do postulatów kongresu należą: wprowadzenie wolnego przepływu osób, idei i dóbr; uchwalenia 
i ratyfikowania przez państwa europejskie Karty Praw Człowieka, zagwarantowania w niej wolności 
myśli, zgromadzeń, wypowiedzi i zrzeszania się; utworzenie Trybunału Sprawiedliwości i Zgromadze-
nia Europejskiego; poparcie idei zjednoczenia.
Kongres w Hadze z 1948 r., znany jako Kongres Europy, podczas którego państwa podjęły wielos-
tronne negocjacje nad kształtem nowej organizacji, zgromadził ok. tysiąca delegatów. W rezultacie, 
w maju 1949 r. 10 państw podpisało w Londynie statut nowej organizacji. Statut ten, który wszedł 
w życie trzy miesiące później, utworzył Radę Europy, jako organizację międzynarodową o charakterze 
subregionalnym, otwartą tylko dla państw europejskich.
Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/rada_europy/

178 Microfiche: Winston Churchill’s speech Zurich University 19 September 1946, Doc. X/6075/61-E.
179 A. Basak, T. Marczak, Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej,  

T. 1. 1945-1955, część 1, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu  Wrocławskiego 1992, s. 110.
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Po drugie, bezpośrednim wynikiem wystąpienia Winstona Churchilla na uni-
wersytecie w Zurychu było zorganizowanie Kongresu Europejskiego w Hadze, który 
walnie przyczynił się do powstania w 1949 roku Rady Europy; pierwszej powstałej po 
drugiej wojnie światowej międzynarodowej organizacji mającej na celu zacieśnienie 
współpracy politycznej, ekonomicznej i kulturalnej między państwami europejskimi 
z siedzibą w Strasburgu180.

Rada Europy jest międzynarodową organizacją międzyrządową, która powstała  5 maja 1949 r. w wyn-
iku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, 
Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. Jej siedzibą 
jest Strasburg.
Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/rada_europy/

 Trudno opisywać tutaj niemal siedem dekad działalności samej Rady Europy. 
Wystarczy wspomnieć jednak, iż w tym czasie na jej forum uchwalono 216 konwen-
cji europejskich (wraz z protokołami dodatkowymi) dotykających niemal wszystkich 
dziedzin życia Europejczyków, a ratyfikowane i przestrzegane przez państwa stają się 
niejako prawem wspólnym181. Z interesującego nas punktu widzenia, jednym z wiel-
kich osiągnięć Rady Europy już na początku swej działalności było uchwalenie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950), czyli umowy 
międzynarodowej państw członkowskich, dotyczącej ochrony praw obywatelskich182. 

Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady Europy, 
zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;
zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania za-
wartych w niej praw;
zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że jednym ze 
sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;
potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości 
i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokra-
tycznym ustroju politycznym, a z drugiej - na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw 
człowieka, do których się one odwołują;
zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i posiadających wspólne 
dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze 
kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 
r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

180 Zob. Statut du Conseil de l ’Europe, CETS No 001, art. 11. London 1949 lub M. Natanek, Hi-
storia integracji europejskiej, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 2013, s. 12– 17.  

181 Za: Council of Europe Treaty Office, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
(dostęp: 15.10.2015).  

182 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CETS No 005, 
Rome 1950.
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Jej skuteczność pozostaje dzisiaj poza dyskusją, jednak system ochrony praw 
człowieka w Europie nie byłby skuteczny bez dalszych kroków związanych z wpro-
wadzaniem w życie jej postanowień i możliwością  ich egzekwowania. W związku 
z tym aktem ustanowiono najpierw przy Radzie Europy Komisję Praw Człowieka 
(działała w latach 1955 - 1999), zaś następnym krokiem było powołanie w 1959 roku 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

W 1959 roku powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka mający siedzibę w Stras-
burgu, który w chwili obecnej jest jedynym sądem międzynarodowym, do którego dostęp ma każdy 
pokrzywdzony po spełnieniu określonych warunków przewidzianych przepisami Konwencji. Prawo 
do skargi stanowi najważniejszy element tego systemu i umożliwia zarówno osobom indywidualnym, 
grupom osób i organizacjom międzynarodowym (tzw. skargi indywidualne), jak i Państwom - Stronom 
Konwencji (tzw. skargi międzypaństwowe) dochodzenie swoich praw i wolności zagwarantowanych 
w Konwencji. Trybunał rozpoznając konkretne zarzuty stawiane państwu przez pokrzywdzonych 
tworzy jednocześnie wspólne zasady i standardy w sferze praw człowieka, które Państwa - Strony 
zobowiązane są zapewnić jednostce w każdych warunkach.
Źródło: https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/o-trybunale/

Organ ten orzekać miał w sprawach przestrzegania przez państwa członkow-
skie Rady naszych podstawowych praw. Nie trzeba dodawać, że siedzibą zarówno 
Komisji, jak i Trybunału od początku istnienia jest oczywiście również Strasburg183. 

Projekt powstania EWO kształtował się w atmosferze napięcia wywołanego wybuchem wojny w Ko-
rei oraz wejściem w posiadanie broni atomowej przez ZSRR. (…)  Państwa zachodnioeuropejskie 
obawiały się o swoje bezpieczeństwo i przyspieszyły starania o stworzenie „wspólnej zachodnioeurope-
jskiej armii”. (…)  Rząd francuski odrzucił możliwość przyjęcia RFN do NATO. Wtedy 24 X 1950 
roku R. Pléven wystąpił z inicjatywą utworzenia „armii europejskiej”. 
Źródło: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/msp/1163-europejska-wspolnota-obronna

Po trzecie, warto przy tym pamiętać, iż już na przełomie 1952 i 1953 roku 
podczas prac nad pogłębieniem procesu integracyjnego i powołaniem Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej oraz Europejskiej Wspólnoty Politycznej negocjacje nad tymi 
dokumentami odbywały się właśnie w mieście – siedzibie Rady Europy184. 

Europejska Wspólnota Polityczna - projekt przedstawiony przez Roberta Schumana 1 lipca 1952 
roku, przyjęty  9 maja 1953 roku. Jego celem była ochrona praw człowieka, polityka obronna i za-
graniczna oraz sprawy gospodarcze. 

183 Règlement interieur de la Comission Européenne des Droits de l ’Homme, le 2 IV 1955, art. 22, s. 
66 oraz Règlement de la Cour Européenne des Droits de l ’Homme, le 18.09. 1959, art. 15, s. 11.

184 Information and official documents of the Constitutional Committee, October 1952 - April 1953. 
Secretariat of the Constitutional Committee, Paris 1953, s. 9-18.
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Ostatecznie rządy państw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zdecydowały, 
że również w Strasburgu będą miały tymczasową siedzibę wszystkie instytucje powsta-
jących właśnie kolejnych Wspólnot185. 

ZWAŻYWSZY, że pokój świata można zapewnić jedynie przez twórcze wysiłki na miarę 
niebezpieczeństw, które mu zagrażają; PRZEKONANI, że dla zachowania stosunków pokojowych 
niezbędny jest wkład cywilizacyjny, jaki może wnieść Europa zorganizowana i żywotna; ŚWIADOMI 
faktu, że Europę taką można zbudować jedynie drogą konkretnych działań stwarzających prawdziwą 
solidarność oraz zakładając wspólne podstawy pod rozwój ekonomiczny; PRAGNĄC przyczynić się 
poprzez rozwijanie podstawowych gałęzi wytwórczości do podnoszenia poziomu życia i postępu dzieła 
pokoju; ZDECYDOWANI zastąpić historyczną rywalizację narodów połączeniem ich istotnych in-
teresów; ustanowić - tworząc wspólnotę ekonomiczną, podstawę szerokiej i niezależnej jedności ludów od 
wieków rozdzielanych przez krwawe konflikty i założyć fundamenty instytucji zdolnych do kierowania 
odtąd ich wspólnym losem; PODJĘLI decyzję o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

Artykuł 2: Celem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jest, zgodnie z kierunkiem rozwoju 
całokształtu gospodarki Państw Członkowskich, przyczynienie się do rozwoju gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej w tych Państwach przez utworzenie wspól-
nego rynku (...). Wspólnota powinna stale tworzyć warunki, które zapewniałyby najbardziej racjonalny 
podział produktów na najwyższym poziomie produkcyjności, nie naruszając jednak ciągłości zatrud-
nienia i unikając zasadniczych i trwałych zakłóceń w gospodarce Państw Członkowskich.
Źródło: Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

Chociaż oba te projekty upadły ze względu na brak ratyfikacji traktatów przez 
francuskie Zgromadzenie Narodowe, to jednak efektem tych decyzji jest fakt, że w stoli-
cy Alzacji, prócz wspominanej już Rady Europy, znajduje się jedna z siedzib Parlamentu 
Europejskiego i to właśnie w Strasburgu odbywają się jego sesje plenarne do dzisiaj. 

Przez dekady procesu integracyjnego i rozwoju tak zwanych wspólnych polityk 
ogromnego znaczenia nabrała w EWG (a później w UE) polityka regionalna. Regiony 
więc stały się nie tylko poważnym beneficjentem środków finansowych, ale jednocze-
śnie wrastało ich znaczenie polityczne. 

Nową perspektywę i kierunek rozwoju integracji europejskiej przedstawiał Traktat o Unii Europejskiej. 
Dokument ten podpisany 7 lutego 1992 roku w Maastricht, wszedł w życie w 1993 roku stanowił formalną 
podstawę Unii Europejskiej. Najważniejsze decyzje zawarte w Traktacie z Maastricht określone są w trzech 
filarach. I filar powiększa funkcje istniejących wspólnot europejskich, II filar traktuje o polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwie. Polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości stanowią zakres III filaru.
Źródło: W. Gizicki, Bezpieczeństwo europejskie w wybranych dokumentach Unii Europejskiej, ZNZE 
WSIiZ 2(10)/2009, s. 92.

Najlepszym tego dowodem chociażby było ustanowienie Traktatem z Maastricht 
(1992) Komitetu Regionów jako organu pomocniczego powstającej wtedy właśnie UE. 
Podobny organ jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku powstał w ramach struktury 
wewnętrznej Rady Europy (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych). 
185 Draft Treaty embodying the Statute of the European Community, art.100. 
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Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu 
Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni 
wpływ na regiony i miasta.
Źródło: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm

Znaczenie polityczne władz samorządowych znalazło również swoje odbicie 
w przeprowadzanych w państwach europejskich reformach decentralizacyjnych (na 
przykład we Włoszech i Hiszpanii). W tym kontekście nie może dziwić fakt, że po-
litycy szczebla regionalnego postanowili powołać do życia własną organizację, której 
zadaniem byłaby polityczna reprezentacja interesów władz lokalnych i regionalnych 
Europy; organizację, która wzmacniałaby głos regionów nie tylko względem instytucji 
Wspólnotowych, ale też względem rządów państw. Ostatecznie w 1985 roku powstało 
Zgromadzenie Regionów Europejskich, którego siedzibą z oczywistych względów stał 
się również Strasburg186. 

Zgromadzenie Regionów Europy utworzono w 1985 roku w celu wzmocnienia głosu i pozycji re-
gionów Europy. Od tego czasu organizacja ta osiągnęła spory sukces doprowadzając do wdrożenia 
reform regionalnych w wielu europejskich krajach oraz podniesienia znaczenia regionów w procesie 
decyzyjnym w Europie.
Zob. http://newaer.eu/the-history-of-aer/.

Trudno więc w tym momencie nie przywołać słów George’a Bidault, ówczesnego 
Przewodniczącego Specjalnej Rady Ministrów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, który 
w dniu uchwalenia tak zwanego Statutu Europejskiej Wspólnoty Politycznej stwierdził187:

We have undertaken to make a Europe. We could have wished it to be bounded by 
the frontiers of geography. Here in Strasbourg we have accepted a Europe boun-
ded by the frontiers of freedom. At this moment though we do not feel that these 
boundaries can endure we are making a beginning at the frontiers of free will. Far 
be it from us to wish to build this Europe for herself alone. Europe is not a thing 
apart; Europe exists to serve the world. On the banks of the Rhine below the spire 
of the Strasbourg Minster, an age-old tradition proves to us that our present ende-
avour is the prolongation and expansion of the experience of centuries188. 

186 Zob. M. Natanek, Zgromadzenie Regionów Europejskich jako polityczna reprezentacja władz 
samorządowych Europy, [w:]Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej, red. H. Tendera-
-Właszczuk, Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Kato-
wicach  2007, s. 30 – 42. 

187 Przemówienie G. Bidault z 9 III 1953 w Strasburgu, za: Information and official documents of 
the Constitutional Committee, October 1952 - April 1953. Doc 11, s. 155. 

188 „Podjęliśmy się uczynienia Europy. Mogliśmy chcieć, aby była ona ograniczona przez swoje 
granice geograficzne. Tu w Strasburgu zaakceptowaliśmy Europę ograniczoną przez granice 
wolności. W tym momencie nie czujemy, że granice można znieść jesteśmy na początku wol-
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Słowa te najlepiej chyba obrazują znaczenie i symbolikę pograniczna niemiec-
ko-francuskiego dla procesu integracji europejskiej; symbolikę Renu jako rzeki oddzie-
lającej te dwa państwa i w końcu znaczenie Strasburga jako miasta – symbolu przy-
jaźni. Sami zaś jego mieszkańcy określają je jako „stolicę Europy” i eurometropolię189. 

Jeśli chcemy więc określać stolicę Alzacji jako pozytywne miejsce pamięci to 
przede wszystkim dlatego, że miasto to jest symbolem zjednoczonego kontynentu, 
kontynentu bez wojen. Dlatego właśnie tutaj znajdują się siedziby Rady Europy, 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zgromadzenia Regionów Europejskich 
oraz Parlamentu Europejskiego. Tutaj też Republika Federalna Niemiec „spotyka się” 
z Francją i tu wzajemnie przenikają się kultury tych dwóch narodów. 

Drugim – bez wątpienia - pozytywnym miejscem pamięci w Europie jest 
luksemburskie miasto Schengen. Dzisiaj, w dobie kryzysu migracyjnego związanego 
z konfliktami na Bliskim Wschodzie, słowo to odmieniane jest przez wszystkie przy-
padki i budzi raczej skrajne emocje. O wadze i symbolice tego miejsca świadczą jednak 
reakcje Europejczyków na zamknięcie przez Węgry granicy z Chorwacją i Serbią, 
a w szczególności decyzja rządu Angeli Merkel o czasowym wprowadzeniu kontroli 
na granicach Niemiec z Austrią. Czym zatem jest Schengen? Wbrew pozorom, to nie 
tylko miejsce, to także idea, idea Europy bez granic.  

Dnia 3 lutego 1958 r. w Hadze (Holandia) podpisany został Traktat (Traktat Haski, Traktat Beneluksu), na 
mocy którego utworzona została Unia Gospodarcza Beneluksu (nl. Benelux Economische Unie, fr. Union 
Économique Benelux). Traktat Haski wszedł w życie w 1 listopada 1960 r. i miał obowiązywać 50 lat. Ofic-
jalnymi językami współpracy w ramach Unii Gospodarczej Beneluksu zostały wybrane: język niderlandzki 
i język francuski. W preambule Traktatu Haskiego wymienione zostały główne cele Unii, do których należą: 
– swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług,
 – koordynacja polityki gospodarczej, finansowej i socjalnej,
 – wspólna polityka w zakresie handlu zagranicznego.
Źródło: A. Zygierewicz, Współpraca państw Beneluksu, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, 
Wydział analiz Ekonomicznych  Społecznych, Wrzesień nr 1149/2005, s. 2; http://biurose.sejm.gov.
pl/teksty_pdf_05/i-1149.pdf

Miasto Schengen kojarzone jest oczywiście z umową między Państwami Unii 
Ekonomicznej Beneluxu (UEB), Francją i RFN w sprawie stopniowego znoszenia 
kontroli na granicach wewnętrznych między tymi pięcioma państwami podpisaną 14 

nej woli Dalekie jest od nas, aby budować Europę dla siebie. Europe nie jest rzeczą osobną, 
Europa ma służyć światu. Nad brzegiem Renu pod iglicą Strasburgu, tradycja od wieków 
dowodzi, że  nasze obecne przedsięwzięcie jest przedłużeniem i rozszerzeniem doświadczeń 
wieków” – tłumaczenie, redaktor: KAG. 

189 Nazwa Eurometropole istnieje formalnie od 1 stycznia 2015  (wcześniej, od 1967 roku była 
tak zwana wspólnota miejska) i obejmuje miasto Strasburg wraz z 28 gminami je otaczają-
cymi oraz dzielnicą europejską, gdzie znajdują się siedziby RE, ETPC oraz PE, zob. http://
www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/communaute-urbaine-strasbourg (dostęp: 
10.10.2015).
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czerwca 1985 roku190. Pamiętać jednak należy, że nie był to tylko ani początek, ani też 
koniec ciągu wydarzeń, których efektem jest dzisiaj tzw. proces Schengen.  

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie jest przypadkiem, iż porozu-
mienie to trzy państwa Beneluxu podpisywały wspólnie. Było to wynikiem faktu, że 
w tej konkretnej dziedzinie Belgia, Holandia i Luksemburg działając już wspólnie 
(jako powstająca Unia Ekonomiczna Beneluxu,dalej: UEB) poczyniły już wcześniej 
ogromne postępy i jako pierwsze państwa na kontynencie europejskim zdecydowały 
się zaprzestać kontroli na granicach między sobą. Jeszcze przed wejściem w życie ukła-
du o powstaniu UEB, 11 kwietnia 1960 roku w Brukseli podpisana została konwencja 
przenosząca fizyczne kontrole na granice zewnętrzne obszaru państw Unii Ekono-
micznej191. Po krótko trwającym procesie ratyfikacyjnym (wszystkie trzy parlamenty 
zaakceptowały tę umowę w jednym dniu – 30 czerwca 1960 roku) konwencja weszła 
w życie 1 lipca. W tym samym roku decyzją Komitetu Ministrów UEB powołano też 
do życia wyspecjalizowane organy (grupa robocza i komisja specjalna), których zada-
niem było techniczne wprowadzanie w życie postanowień konwencji192. Tym samym, 
te trzy państwa na wiele lat zdystansowały Wspólnoty Europejskie nie tylko w rzeczy-
wistym wprowadzaniu swobód wspólnego europejskiego rynku (a zwłaszcza swobody 
przepływu osób), ale też zdobyły w tym względzie bezcenne doświadczenia. Przez 
kolejne 25 wdrażania konwencji dorobek prawny państw Beneluxu w tej dziedzinie był 
systematycznie uzupełniany protokołami dodatkowymi oraz kolejnymi decyzjami Ko-
mitetu Ministrów dotyczącymi ulepszenia procedur granicznych, ułatwień celnych czy 
wspólnych przedsięwzięć transgranicznych193. Jak w wielu wcześniejszych wypadkach, 
działania Unii Ekonomicznej Beneluksu były swego rodzaju poligonem doświadczal-
nym i próbą rozszerzenia idei swobodnego przemieszczania się na kraje Wspólnot. 

190 EU Official Journal, L 239 , 22/09/2000 P. 0013 – 0018.
191 Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-

bas, concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du 
Benelux, zob. http://www.benelux.int/files/7213/9230/2794/19600411_BUITENGREN-
ZEN_FR.pdf, (dostęp: 17.10.2015).

192 Décision du Comité de Ministres de l ’Union économique Benelux instituant un groupe de travail 
et une commission spéciale en vue de l ’exécution de la convention concernant le transfert du contrôle 
des personnes vers les frontières extérieures du Benelux, Doc. UEB M_1960_13 z 03.11.1960. 
Zob. też Doc. UEB M_1965_11. 

193 Np. Protocole relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux 
et à la suppression des entraves à la libre circulation, Doc. UEB M_1969_06.
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Strefa Schengen i współpraca opierają się na układzie z Schengen z 1985 r. Strefa Schengen stanowi 
terytorium, na którym gwarantowany jest swobodny przepływ osób. Państwa sygnatariusze układu 
postanowiły znieść granice wewnętrzne na rzecz jednej granicy zewnętrznej. W tej sytuacji, w kwestii 
wiz krótkoterminowych, wniosków azylowych i kontroli granicznych zastosowanie mają wspólne za-
sady i procedury. Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie Schengen, wzmocniono 
współpracę i koordynację pomiędzy policją a organami sądowymi. Współpracę w ramach Schengen 
włączono do unijnych (UE) ram prawnych na podstawie traktatu z Amsterdamu z 1997 r. Jednak 
nie wszystkie kraje współpracujące w ramach układu są stronami w strefie Schengen. Dzieje się tak 
z dwóch powodów: albo kraje te nie chcą zlikwidować kontroli granicznych, albo nie spełniają jeszcze 
niezbędnych warunków stosowania dorobku Schengen.
Źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l33020

Mimo tego przykładu, trzeba było jednak czekać niemal ćwierć wieku, aby 
na podobne decyzje zdobyły się inne państwa. Krótko przed podpisaniem umowy 
z Schengen na taki krok zdecydowały się Francja i Republika Federalna Niemiec, 
które 13 lipca 1984 roku w Saarbrücken podpisały umowę międzyrządową o stopnio-
wym znoszeniu kontroli na wspólnej granicy międzypaństwowej194. Przypominając to 
porozumienie warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, oba rządy zapewne 
zwlekałyby dłużej z podpisaniem umowy, gdyby nie fakt, iż do podjęcia takich kroków 
właściwie zostały zobowiązane dyrektywą Rady EWG z 1 grudnia 1983 roku doty-
czącą ułatwień kontroli fizycznych oraz znoszeniu formalności administracyjnych przy 
przewozie dóbr między państwami członkowskimi Wspólnot, jak również Deklaracją 
Rady Europejskiej ze Szczytu w Fontainebleau, która odbyła się w dniach 25-26 czerw-
ca 1984. Nieco później zresztą, Rada wzmocniła swoje stanowisko Wspólnot w tym 
względzie rezolucją dotyczącą ułatwień w przekraczaniu granic wewnętrznych Wspól-
not przez obywateli państw członkowskich195. Po wtóre zaś, zauważyć należy, że i w tym 
przypadku oba rządy zdecydowały się na wprowadzenie elementów symbolicznych we 
wzajemnych stosunkach w postaci miejsca podpisania porozumienia – Saarbrücken: 
miasta i stolicy uprzemysłowionego regionu przygranicznego, które choć etnicznie 
niemieckie, po obu wojnach światowych zarządzane było przez Francuzów bądź to 
z ramienia Ligi Narodów (po I wojnie światowej przez 15 lat), lub też jako tereny 
wprost okupowane przez wojska francuskie (po II wojnie światowej aż do roku 1955).

W efekcie, przed podpisaniem umowy schengeńskiej mieliśmy we Wspólno-
tach dwa niezależne obszary znoszenia barier granicznych w ramach Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Jeden z nich to granice wewnętrzne w ramach Unii Ekono-
micznej Beneluxu, drugi to granica francusko-niemiecka. Pięciostronne negocjacje nad 

194 Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république fédérale 
d’Allemagne relatif à la suppression graduelle des contrôles à la frontière, AMAE, Doc O.N.U., 
vol.1401, p.167, 1984; 39. 

195 Dyrektywa Rady WE 83/643/CEE, EC Official Journal L 359 , 22/12/1983 P. 0008 – 0011 
oraz Rezolucja Rady 84/C 159/01, EC Official Journal C 159, vol. 27, 19.06.1984. To właśnie 
na mocy tych dokumentów pojawiły się na przejściach granicznych (drogowych, morskich 
i lotniczych) tak dobrze znane dziś Europejczykom specjalne pasy dla obywateli Wspólnot.
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tekstem porozumienia rozpoczęły się 27 lutego w Brukseli, zaś – jak już wspomniano 
- samą umowę podpisano 14 czerwca 1985 roku w miasteczku Schengen, w punkcie 
zwanym „Dräi-Länder-Eck”, na pokładzie statku wycieczkowego „Marie-Astrid” na 
rzece Mozeli; w  miejscu, gdzie łączą się granice Holandii, Francji i Niemiec196. Dopiero 
więc to  porozumienie całościowo domyka pierwszy etap procesu abolicji granic w inte-
grującej się Europie i jest także praktyczną realizacją cytowanej już dyrektywy Rady197. 

Układ z Schengen był umową kompleksowo obejmującą wiele kwestii technicz-
nych związanych z możliwością nieskrępowanego przekraczania wewnętrznych granic 
państwowych i dzielił proces wdrażania jego postanowień na dwa etapy. W krótkim 
terminie (postanowienia miały wejść w życie pierwszego stycznia 1986 roku) państwa 
godziły się między innymi na: ułatwienia w małych ruchu granicznym, na tak zwaną 
kontrolę wzrokową bez konieczności zatrzymywania pojazdów i osób, dowolność miej-
sca przekraczania granicy, współpracę w kwestii wydawania wiz czy współpracę służb 
celnych w zakresie walki z handlem narkotykami. W dłuższym terminie  (postanowie-
nia miały wejść w życie pierwszego stycznia 1990 roku) strony postanawiały między 
innymi o: przeniesieniu wzmożonych kontroli na granice zewnętrzne, wzmocnieniu 
współpracy policji i sądów oraz harmonizacji prawa w zakresie zwalczania nielegalnego 
handlu bronią i materiałami wybuchowymi czy podniesieniu ulg celnych dla obywateli. 

Z interesującego nas punktu widzenia należy dodać, iż miasto Schengen raz jeszcze 
stanie się miejscem symbolicznym w kontekście kontynuacji procesu znoszenia kontroli na 
granicach wewnętrznych EWG. 19 czerwca 1990 roku bowiem dochodzi tu do podpisa-
nia dwóch istotnych dokumentów w tej materii. Pięć państw sygnatariuszy porozumienia 
schengeńskiego podpisuje w tym dniu konwencję wykonawczą do Układu, a jednocześnie do 
całego przedsięwzięcia przystępuje nareszcie specjalnym protokołem Republika Włoska198. 

Jak już wspomniano, samo podpisanie układu w 1985 roku było tylko począt-
kiem trwającego przecież nadal tak zwanego procesu Schengen, którego efektem jest 
fakt, że dzisiaj obszar bez kontroli granicznych obejmuje obszar aż 22 państw człon-
kowskich UE oraz cztery państwa do UE nienależące (Norwegia i Islandia, Szwajcaria 
i Liechtenstein)199. Reakcje na kryzys migracyjny w Europie i ponowne wprowadzenie 
kontroli na granicach państw, które – zgodnie z umową mogą być wprowadzane tym-
czasowo w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego - są w tym 
196 Przemówienie Sekretarza Stanu ds. zagranicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga Roberta 

Goebbelsa z 14 czerwca 1985 roku, Grand-Duché de Luxembourg;  Ministére d’Etat,  Bulletin 
de documentation GDL 4/1985, s. 32.

197 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w dniu podpisania układu Prezydencję we Wspól-
notach sprawowały jeszcze formalnie Włochy (1 stycznia – 30 czerwca), natomiast Holandia 
miała przejąć Prezydencję na drugą połowę 1985 roku (1 lipca – 31 grudnia). Włochy jednak 
nie wypełniły zobowiązań wynikających z umowy i nie mogły przystąpić do porozumienia, 
stąd – ze względów prestiżowych - uroczystość podpisania zorganizowano na terenie Ho-
landii. 

198 AMAE, Doc. TRA19900118 oraz AMAE, Doc. TRA19900357.
199 Strefa Schengen nie obejmuje 6 państw członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cy-

pru, Bułgarii, Rumunii oraz Chorwacji. za: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm , odcz. 17.12.2015.
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kontekście równie symptomatyczne i groźne zarazem. Trzeba bowiem pamiętać, że 
mamy już w Unii Europejskiej do czynienia z drugim pokoleniem osób (a w przy-
padku obywateli Beneluxu trzecim) , które nie znają kontroli granicznych, dla których 
to właśnie ich brak jest najbardziej widocznym i najbardziej odczuwalnym symbolem 
jedności kontynentu. Starsi obywatele pięciu państw sygnatariuszy Układu z Schen-
gen mogą natomiast z nostalgią wspominać czasy sprzed trzydziestu lat, kiedy to 
w celu ułatwienia służbom celnym tak zwanej kontroli wzrokowej (bez konieczności 
zatrzymania na przejściu granicznym) za szybą samochodową trzeba było umieszczać 
zielona tarczę o średnicy minimum 8 cm200. 

Ta symboliczna i nieznana większości z nas zielona tarcza jest miarą sukcesu 
budowania Europy bez podziałów, Europy stabilnej i bezpiecznej. Mimo tego przecież 
granice państw nadal istnieją w sensie fizycznym i politycznym, a ostanie wydarzenia 
szybko nam o tym przypomniały. 
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