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Janusz J. Wc

Nowa pozycja Rady Europejskiej 

i Rady Unii Europejskiej w systemie 

instytucjonalnym Unii Europejskiej 

po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego

Wprowadzenie

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie reforma Rady Europejskiej i Rady 
Unii Europejskiej skodyfi kowana w Traktacie lizbońskim, który został podpisany 
13 grudnia 2007 r. w stolicy Portugalii przez szefów państw lub rządów dwudziestu 
siedmiu krajów członkowskich Unii. Traktat ten wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 
Przedmiotem analizy są: zasady określające system instytucjonalny Unii Europejskiej 
oraz zmiany w funkcjonowaniu dwóch wspomnianych instytucji międzyrządowych. 
Jednocześnie zrezygnowano w niniejszym artykule ze szczegółowego omówienia 
zmian dotyczących funkcjonowania urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej, 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
a także nowych zasad działania prezydencji w Unii Europejskiej. Zostały one bowiem 
zaprezentowane w innej publikacji autora1.

1 Zob. także: J. J. Węc, Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zapropo-
nowanych w traktacie lizbońskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2, s. 43–54; 
idem, Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie 
Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych w traktacie lizbońskim, [w:] Prezydencja 
w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, red. K. Szczerski, Kraków 2009, s. 31–56. 
Szerzej na temat reformy ustrojowej Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim: Prawo 
Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2006; idem, Poznaj 
Traktat z Lizbony, Warszawa 2008; idem, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty sta-
nowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu 
z Lizbony, Warszawa 2008; Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europej-
skiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008.
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Systematyka przepisów traktatowych 

dotyczących Rady Europejskiej i Rady2

Przepisy ogólne dotyczące ram instytucjonalnych oraz kompetencji Rady Europej-
skiej i Rady umieszczone zostały w Tytule III („Postanowienia o instytucjach”) trak-
tatu o Unii Europejskiej (TUE). Natomiast postanowienia szczegółowe, odnoszące się 
do uprawnień oraz zasad ich funkcjonowania, znalazły się w części szóstej, Tytule I 
(„Postanowienia instytucjonalne i fi nansowe”) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej (TFUE)3.

Zasady określające system instytucjonalny 

Unii Europejskiej

Na mocy Traktatu lizbońskiego do TUE i TFUE wprowadzone zostają istotne, choć 
niezbyt radykalne zmiany w dotychczasowym systemie instytucjonalnym Wspól-
not Europejskich. Przede wszystkim traktat podnosi po raz pierwszy na szczebel 
unijny system instytucjonalny Wspólnot Europejskich, co jest m.in. następstwem 
przekształcenia Unii w organizację międzynarodową oraz uniwersalnej sukcesji 
przyszłej Unii wobec Wspólnoty Europejskiej4. Dookreśla on również zasadę jed-
nolitych ram instytucjonalnych, stanowiąc, że winny one służyć: wspieraniu warto-
ści Unii, realizacji jej celów, jej interesom, interesom jej obywateli i państw człon-
kowskich, a także zapewnieniu spójności, skuteczności i ciągłości jej wszystkich 
rodzajów polityki oraz działań. Traktat rozszerza także ramy instytucjonalne Unii 
Europejskiej, ustanawiając Radę Europejską i Europejski Bank Centralny nowy-
mi instytucjami Unii (art. 13 ust. 1 TUE). Ponadto nadaje on status traktatowy 
zasadzie lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej, choć nie określa, na czym 
dokładnie miałaby ona polegać. Postanawia jedynie, że instytucje mają ze sobą 
lojalnie współpracować (art. 13 ust. 2 TUE)5.

Traktat przewiduje również, że Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska 
powinny się wzajemnie konsultować, a także, za wspólnym porozumieniem, ustalać 

2 Rada to nowa nazwa Rady Unii Europejskiej ustanowiona w Traktacie lizbońskim.
3 Traktat z Lizbony, zmieniający traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól-

notę Europejską [dalej: Traktat z Lizbony], Lizbona, 13 grudnia 2007 r. (tekst skonsolido-
wany), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” C, 2008, nr 115, s. 2–16.

4 Por. C. Herma, Likwidacja „struktury fi larowej” Unii – podmiotowość prawnomiędzy-
narodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, [w:] Traktat 
z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, 
s. 121–122.

5 Traktat z Lizbony…, s. 28.
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warunki współpracy. W tym celu mogą one, w poszanowaniu traktatów, zawierać 
porozumienia międzyinstytucjonalne, mające charakter wiążący (art. 295 TFUE)6. 
Traktat potwierdza także zasadę autonomii kompetencyjnej, stanowiąc, że każda 
instytucja 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 
instytucjonalnej, ale potwierdza stanowiące ogólne źródło tej zasady postanowienia 
art. 4 ust. 1 TWE (obecnie art. 7 ust. 1 TWE), odwołując się do zasady autonomii 
kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 TUE)7.

Rada Europejska

Traktat lizboński, wprowadzając zmiany do TUE i TFUE, znacząco wzmacnia po-
zycję Rady Europejskiej. Następuje to przez nadanie jej statusu instytucji, wyod-
rębnienie i umocnienie funkcji jej przewodniczącego, a także rozszerzenie zakresu 
jej uprawnień decyzyjnych (ale nie prawodawczych), wyborczych i nominacyj-
nych. W efekcie nowe uprawnienia Rady Europejskiej w istotny sposób wzmacnia-
ją infrastrukturę międzyrządową Unii Europejskiej. Podobnie jak dotychczas, Rada 
Europejska nadaje impulsy niezbędne do rozwoju oraz określa ogólne kierunki 
i priorytety polityczne Unii. Traktat wyraźnie stwierdza również, że Rada Eu-
ropejska nie może pełnić funkcji prawodawczych (art. 15 ust. 1 TUE). Jeżeli 
traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska ma podejmować swoje decyzje 
w drodze konsensu (art. 15 ust. 4 TUE). Może ona jednak także decydować więk-
szością kwalifi kowaną, ale wówczas jej przewodniczący i przewodniczący Komisji 

6 Ibidem, s. 229. Już deklaracja nr 3 w sprawie art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, zawarta w Akcie końcowym konferencji międzyrządowej 2000 r., załączo-
nym do Traktatu nicejskiego, wyraźnie wskazywała, że „obowiązek lojalnej 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 Europejska mogą zawierać po-
rozumienia międzyinstytucjonalne w celu ułatwiania stosowania postanowień traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Porozumienia takie nie mogą jednak zmieniać 
ani uzupełniać postanowień traktatu i mogą być zawierane jedynie za zgodą tych trzech 
instytucji; por. Deklaracja w sprawie art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską, [w:] Traktat z Nicei, zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, http//www.msz.gov.pl, s. 55.

7 Traktat z Lizbony…, s. 28; por. też K. A. Wojtaszczyk, Instytucje w systemie politycznym 
Unii Europejskiej, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, 
Warszawa 2005, s. 18.
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Europejskiej nie biorą udziału w głosowaniu (art. 235 ust. 1 TFUE). Traktat zmienia 
skład Rady Europejskiej – jej członkami są szefowie państw lub rządów, przewod-
niczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. W jej pracach 
ma również uczestniczyć wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polity-
ki bezpieczeństwa (art. 15 ust. 2 TUE). W odróżnieniu od obowiązujących dotąd 
regulacji, ministrowie rządów państw członkowskich, a zatem zarówno ministro-
wie spraw zagranicznych, jak i szefowie innych 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 Ko-
misji Europejskiej, towarzyszącego przewodniczącemu Komisji. Rada Europejska 
zbiera się dwa razy w ciągu półrocza i jest zwoływana przez jej przewodniczącego 
(art. 15 ust. 3 TUE)8.

Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany i odwoływany przez Radę 
Europejską większością kwalifi kowaną na okres dwóch i pół roku. Mandat prze-
wodniczącego jest jednokrotnie odnawialny (art. 15 ust. 5 TUE). Przewodniczący 
Rady Europejskiej nie może pełnić mandatu narodowego, czyli sprawować krajo-
wej funkcji publicznej (art. 15 ust. 6 TUE). Do uprawnień przewodniczącego Rady 
Europejskiej należą przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie jej prac 
(art. 15 ust. 6 TUE); zapewnianie przygotowania i ciągłości prac Rady Europejskiej 
przy współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej i na podstawie prac Rady 
ds. Ogólnych (art. 15 ust. 6 TUE); wspomaganie osiągania spójności i konsensu 
w Radzie Europejskiej (art. 15 ust. 6 TUE); przedstawianie Parlamentowi Europej-
skiemu sprawozdania z każdego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 15 ust. 6 TUE); 
zapewnianie na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentacji 
Unii Europejskiej na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 15 ust. 6 TUE); zwoływanie posie-
dzeń Konwentu (art. 48 ust. 3 TUE)9. Na pierwszy rzut oka uprawnienia przewod-
niczącego Rady Europejskiej odpowiadają dotychczasowym jego kompetencjom. 
W rzeczywistości jednak są one szersze, jeżeli zestawić je z dotychczasowymi i no-
wymi kompetencjami decyzyjnymi i nominacyjnymi Rady Europejskiej uzyskanymi 
w Traktacie lizbońskim.

Do uprawnień decyzyjnych Rady Europejskiej o charakterze instytucjonalnym, 
nadanych jej na mocy Traktatu lizbońskiego, należą m.in.: decyzja określająca nowy 
skład Parlamentu Europejskiego (art. 14 ust. 2 TUE); decyzja określająca liczbę no-
wych formacji Rady (art. 236 TFUE); decyzja w sprawie zasad rotacyjnej prezyden-
cji w Radzie, z wyjątkiem Rady ds. Zagranicznych (art. 236 TFUE, deklaracja nr 9), 

8 Traktat z Lizbony…, s. 29–30, 200.
9 Ibidem, s. 30, 56.
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a także decyzja w sprawie zasad równościowej rotacji w składzie Komisji Europej-
skiej (art. 244 TFUE)10.

Uprawnienia decyzyjne Rady Europejskiej o charakterze politycznym wyrażają 
się m.in. w określaniu strategicznych interesów Unii (art. 15 ust. 1 TUE); usta-
laniu celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii (art. 26 ust. 1 
TUE); podejmowaniu decyzji o stworzeniu wspólnej obrony (art. 42 ust. 2 TUE); 
ustalaniu strategicznych wytycznych na temat prawodawczej i operacyjnej dzia-
łalności w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 68 TFUE); 
podejmowaniu decyzji o zmianie trybu podejmowania decyzji z jednomyślnego 
na tryb większości kwalifi kowanej w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (art. 31 ust. 3 TUE); ustalaniu wytycznych w sprawie negocjacji 
na temat traktatu o dobrowolnym wystąpieniu z Unii (art. 50 ust. 2 TUE); podej-
mowaniu decyzji w sprawie mandatu dla konferencji międzyrządowych (art. 48 
ust. 3 TUE); weryfi kacji propozycji rewizji traktatów zgodnie ze zwykłą procedurą 
ich rewizji (art. 48 ust. 3 TUE), a także podejmowaniu decyzji w sprawie wszczę-
cia dwóch procedur uproszczonej rewizji traktatów (art. 48 ust. 6–7 TUE). Pięć 
ostatnich spośród tych postanowień nadanych zostało Radzie Europejskiej na mocy 
Traktatu lizbońskiego11.

Pierwsza z dwóch wspomnianych procedur uproszczonej rewizji traktatów do-
tyczy wszystkich lub niektórych postanowień części trzeciej TFUE, obejmującej 
wewnętrzne polityki i działania Unii. W jej ramach Rada Europejska, stanowiąc jed-
nomyślnie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską oraz 
Europejskim Bankiem Centralnym, w sprawach dotyczących zmian instytucjonal-
nych w dziedzinie polityki monetarnej, może podjąć decyzję zmieniającą wszyst-
kie lub niektóre postanowienia traktatu dotyczące rodzajów polityki i działań we-
wnętrznych Unii Europejskiej. Jednak decyzja Rady Europejskiej wchodzi w życie 
dopiero po jej ratyfi kacji przez wszystkie państwa członkowskie Unii zgodnie z ich 
odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi (art. 48 ust. 6 TUE). Druga procedura 
uproszczonej rewizji traktatów odnosi się do podejmowania decyzji oraz procedu-
ry prawodawczej w TFUE lub Tytule V TUE, obejmującym postanowienia ogólne 
o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Procedura ta stanowi, że Rada Europej-
ska może przyjąć decyzję upoważniającą Radę do stanowienia większością kwalifi -
kowaną w dziedzinach, w których TFUE lub Tytuł V TUE przewidują głosowanie 
jednomyślne w Radzie (z wyjątkiem decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe 
i obronne), lub że Rada Europejska może podjąć decyzję zezwalającą na przyjęcie 

10 Ibidem, s. 29, 200, 203–204; Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu 
o Unii Europejskiej, a dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania pre-
zydencji Rady, s. 431–433.

11 Traktat z Lizbony…, s. 29, 42, 46, 51, 56–59, 96.
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aktów prawodawczych zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą w przypadkach, 
w których TFUE przewiduje przyjmowanie aktów prawodawczych przez Radę zgod-
nie ze specjalną procedurą prawodawczą. Wszystkie inicjatywy podejmowane przez 
Radę Europejską w tych dwóch sprawach są przekazywane parlamentom narodo-
wym. Jeśli jednak nawet tylko jeden z nich wyrazi swój sprzeciw w ciągu sześciu 
miesięcy od daty takiego przekazania, procedura ta nie może być doprowadzona do 
końca (art. 48 ust. 7 TUE)12.

Uprawnienia nominacyjne Rady Europejskiej nadane jej na mocy Traktatu liz-
bońskiego polegają na wyborze i odwoływaniu przewodniczącego Rady Europejskiej 
(art. 15 ust. 5 TUE); wyborze i odwoływaniu, za zgodą przewodniczącego Komisji 
Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa (art. 18 ust. 1 TUE); wskazywaniu kandydata na przewodniczącego Komi-
sji Europejskiej, po uwzględnieniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskie-
go (art. 17 ust. 7 TUE); mianowaniu kolegium Komisji Europejskiej (art. 17 ust. 7 
TUE), a także mianowaniu członków Zarządu EBC na zlecenie Rady i po konsulta-
cji z Parlamentem Europejskim oraz Radą EBC (art. 283 ust. 2 TFUE). Wszystkie 
wspomniane wyżej uprawnienia nominacyjne Rada Europejska realizuje, decydując 
większością kwalifi kowaną13.

Ustanowienie urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej należy do tych roz-
wiązań traktatowych, których wpływ na proces decyzyjny oraz na funkcjonowanie 
Unii – podobnie jak utworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagra-
nicznych i polityki bezpieczeństwa – trudno jest w tej chwili przewidzieć. Zmiany 
te bowiem mogą zarówno mieć wpływ porządkujący na funkcjonowanie Unii, jak 
i prowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy przewodniczącym Rady Euro-
pejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem 
Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Spory kompetencyjne mogą po-
wstawać także pomiędzy przewodniczącym Rady Europejskiej a szefami państw lub 
rządów pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustanowienie urzędu 
przewodniczącego Rady Europejskiej może także prowadzić do osłabienia metody 
wspólnotowej i pozycji samej Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym 
Unii. Powstaje w związku z tym pytanie, czy szefowie państw lub rządów będą 
wspierać przewodniczącego Rady Europejskiej, czy też będą się mu sprzeciwiać 
i na przykład organizować posiedzenia na najwyższym szczeblu w ramach Rady ds. 
Ogólnych? Należy założyć, że jeżeli przewodniczący Rady Europejskiej 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 sła-
bym przewodniczącym, prawdopodobieństwo sporów kompetencyjnych wzrośnie, 

12 Ibidem, s. 57–58.
13 Ibidem, s. 30, 34, 219.
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powstanie zagrożenie sparaliżowania działalności Rady Europejskiej, a nawet za-
grożenie nawiązania wzmocnionej współpracy przez grupę niezadowolonych państw 
członkowskich14.

Rada

Na mocy Traktatu lizbońskiego do TUE i TFUE wprowadzonych zostaje pięć istot-
nych zmian w funkcjonowaniu Rady, wzmacniających infrastrukturę międzyrządo-
wą, ale paradoksalnie również metodę wspólnotową w Unii Europejskiej. Pierwsza 
z nich polega na ustaleniu nowej nazwy dla tej instytucji. Jak wspomniano wyżej, 
winna się ona odtąd nazywać: Rada. Istotą drugiej zmiany jest ustanowienie dwóch 
zasadniczych formacji Rady – Rady ds. Ogólnych i Rady ds. Zagranicznych (art. 16 
ust. 6 TUE)15. Traktat dopuszcza możliwość powoływania przez Radę Europejską, 
większością kwalifi kowaną, innych formacji Rady, co świadczy o zamiarze ogra-
niczenia w przyszłości liczby tych formacji (art. 236 TFUE)16. Trzecią zmianą jest 
nowe określenie zasad pełnienia prezydencji w Unii. Traktat o Unii Europejskiej 
i załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej 2007 r. deklaracja 
nr 9 postanawiają, iż prezydencję w poszczególnych formacjach Rady, z wyjątkiem 
Rady ds. 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 ds. Zagranicznych ma na stałe pełnić wysoki 
przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art. 16 ust. 9 TUE, 
deklaracja nr 9)17.

Czwarta zmiana polega na rozszerzeniu zakresu stosowania procedury podejmo-
wania decyzji większością kwalifi kowaną w Radzie na ponad czterdzieści nowych 
przypadków, co wskazuje na znaczące wzmocnienie metody wspólnotowej w pro-
cesie podejmowania decyzji. Głosowanie jednomyślne utrzymane natomiast zostaje 
zasadniczo w dziesięciu obszarach odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do 
suwerenności lub interesów narodowych państw członkowskich, w szczególności 
zaś we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w polityce podatkowej, 
a także w procedurze uchwalania wieloletnich ram fi nansowych. 

Piąta, niezwykle istotna zmiana sprowadza się do ustanowienia nowej procedury 
podejmowania decyzji większością kwalifi kowaną w Radzie, a także rozciągnięcia 

14 Szerzej na ten temat por. J. J. Węc, Nowy model prezydencji…, s. 46–48.
15 Traktat z Lizbony…, s. 31–32.
16 Ibidem, s. 200.
17 Ibidem, s. 32; Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europej-

skiej…, s. 431–433.
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po raz pierwszy jej reguł na Radę Europejską. W ślad za tym od 1 listopada 2014 r. 
większość kwalifi kowaną będzie stanowić co najmniej 55% członków Rady, jednak 
nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentujących państwa członkowskie, których łącz-
na liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności Unii. Mniejszość blokująca 
musi obejmować co najmniej czterech członków Rady. W przeciwnym razie więk-
szość kwalifi kowana nie zostanie osiągnięta (art. 16 ust. 4 TUE). Traktat wprowadza 
także nową tzw. superkwalifi kowaną większość głosów, w przypadku gdy Rada nie 
stanowi na wniosek Komisji Europejskiej lub wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wtedy większość kwalifi kowaną ma 
stanowić co najmniej 72% członków Rady reprezentujących państwa członkowskie, 
których łączna liczba ludności wynosi co najmniej 65% ludności Unii (art. 238 ust 2 
TFUE). Te same zasady głosowania odnoszą się do Rady Europejskiej, gdy stanowi 
ona większością kwalifi kowaną (art. 235 ust. 1 TFUE). Traktat lizboński, inaczej 
niż Traktat konstytucyjny, doprecyzowuje również zasady głosowania większością 
kwalifi kowaną w przypadku, gdy nie wszyscy członkowie Rady biorą w nim udział. 
Jeżeli taki przypadek ma miejsce, to wówczas większość kwalifi kowaną stanowi co 
najmniej 55% członków Rady, reprezentujących uczestniczące w głosowaniu pań-
stwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludno-
ści tychże państw. Mniejszość blokująca obejmuje natomiast co najmniej minimalną 
liczbę członków Rady, reprezentujących ponad 35% ludności uczestniczących w gło-
sowaniu państw członkowskich, plus jeden członek. W przeciwnym razie większość 
kwalifi kowana nie zostaje osiągnięta. Jeżeli natomiast Rada nie stanowi na wniosek 
Komisji Europejskiej lub wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polity-
ki bezpieczeństwa, to wymaganą większość kwalifi kowaną tworzy co najmniej 72% 
członków Rady, reprezentujących uczestniczące w głosowaniu państwa członkow-
skie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności tychże państw 
(art. 238 ust. 3 TFUE)18.

Protokół nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, załączony do TUE, TFUE 
i TEWEA, przewiduje, że do 31 października 2014 r. w odniesieniu do uchwał Rady 
Europejskiej i Rady, wymagających większości kwalifi kowanej, obowiązywać będą 
postanowienia Traktatu nicejskiego. W związku z tym większość kwalifi kowaną sta-
nowić będzie co najmniej 255/345 głosów, przy czym każdy członek Rady Europej-
skiej lub Rady może zażądać sprawdzenia, czy państwa członkowskie stanowiące tę 
większość kwalifi kowaną reprezentują co najmniej 62% ogółu ludności Unii. Jeżeli 
na mocy traktatów uchwały te winny być przyjęte na wniosek Komisji Europejskiej, 
to niezbędna jest dla ich przyjęcia zgoda większości członków Rady Europejskiej lub 
Rady, w przeciwnym zaś przypadku co najmniej 2/3 członków Rady Europejskiej lub 
Rady. Te same zasady obowiązują wówczas, gdy nie wszyscy członkowie Rady biorą 
udział w głosowaniu (art. 3 ust. 3 protokołu nr 36). Natomiast między 1 listopada 

18 Traktat z Lizbony…, s. 31, 200–202.
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2014 r. a 31 marca 2017 r. każdy członek Rady Europejskiej lub Rady będzie mógł 
zawsze zażądać, by uchwała wymagająca większości kwalifi kowanej, została przyję-
ta zgodnie z tymi samymi postanowieniami Traktatu nicejskiego (art. 3 ust. 2 proto-
kołu nr 36)19. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy zawarte w protokole nr 36 
nie tylko utrzymują aż do 2017 r. dotychczasową pozycję Polski w unijnym procesie 
decyzyjnym, ale – i to wydaje się istotne dla całej Unii Europejskiej – sprzyjają także 
elastycznemu przejściu do nowego mechanizmu podejmowania decyzji.

Ponadto deklaracja nr 7, załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrzą-
dowej 2007 r., zawiera projekt decyzji Rady, który przewiduje ustanowienie me-
chanizmu dodatkowych konsultacji, zbliżonego do tzw. mechanizmu z Joanniny 
z 29 marca 1994 r. (w wersji z 1 stycznia 1995 r.)20. 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 nie-
zbędne do utworzenia mniejszości blokującej, będą mogli wyrazić swój sprzeciw 
wobec przyjęcia danego aktu prawnego przez Radę większością kwalifi kowaną. Je-
żeli tak się stanie, kwestia ta trafi  pod obrady Rady, która winna w „rozsądnym termi-
nie i bez uszczerbku dla wiążących terminów określonych przez prawo Unii osiągnąć 
zadowalające rozwiązanie wątpliwości” podniesionych przez wspomnianych człon-
ków Rady. W tym celu przewodniczący Rady, wspierany przez Komisję Europej-
ską i z poszanowaniem regulaminu Rady, powinien podjąć „wszelkie inicjatywy, 
aby ułatwić stworzenie szerszej podstawy do osiągnięcia porozumienia w Radzie”. 

19 Protokół w sprawie postanowień przejściowych, [w:] Traktat z Lizbony…, s. 410–412.
20 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 członkowie Rady 
posiadający łącznie od 23 do 26 głosów oświadczą, iż zamierzają się sprzeciwić decyzji 
Rady, dla której wymagana jest większość kwalifi kowana, to Rada uczyni wszystko, co 
leży w granicach jej uprawnień, aby w rozsądnym terminie i bez uszczerbku dla obowią-
zujących ograniczeń czasowych określonych przez traktaty i wynikające z nich prawo (np. 
przez art. 189 b i art. 189 c – obecnie art. 294 TFUE) znaleźć zadowalające rozwiązanie, 
które może być przyjęte większością co najmniej 68 głosów. W tym czasie przewodniczą-
cy Rady wspierany przez Komisję z poszanowaniem regulaminu Rady podejmie wszelkie 
inicjatywy, aby umożliwić stworzenie szerszej podstawy dla osiągnięcia porozumienia 
w Radzie. Członkowie Rady udzielą mu wsparcia w wykonaniu tego zadania. W związku 
z tym, że Norwegia ostatecznie nie przystąpiła do Unii, 1 stycznia 1995 r. wspomniana 
decyzja Rady została zmieniona w ten sposób, że liczby 26 i 68 zostały zastąpione przez 
liczby 25 i 65. Istota kompromisu z Joanniny polegała na tym, że de facto utrzymywał 
on mniejszość blokującą na poziomie obowiązującym przed czwartym rozszerzeniem 
Unii, por. Council Decision of 29 March 1994 concerning the taking of Decision by quali-
fi ed majority by the Council, Offi cial 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 qualifi ed majority by the Council, Offi cial Journal C, 1995, nr 1, s. 1.
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W wykonaniu tego zadania winni go również wspierać inni członkowie Rady. Od 
1 kwietnia 2017 r. mechanizm dodatkowych konsultacji ma być łatwiejszy do uru-
chomienia. Obniżone zostaną bowiem wówczas z 75% do 55% obydwa obowią-
zujące w nim progi, odpowiednio dla liczby ludności i dla liczby państw człon-
kowskich, niezbędnej do utworzenia mniejszości blokującej (deklaracja nr 7)21. 
Protokół nr 9, załączony do TUE i TFUE, przewiduje jednak możliwość zmia-
ny lub uchylenia tego mechanizmu jednomyślną decyzją Rady Europejskiej22.

Nowa defi nicja większości kwalifi kowanej najbardziej wzmacnia pozycję państw 
o największej liczbie ludności w procedurze podejmowania decyzji w Radzie i Ra-
dzie Europejskiej. Polska i Hiszpania, które najwięcej zyskały na zmianie systemu 
ważenia głosów ustanowionego przez traktat nicejski (31% wagi), tracą w jej wy-
niku niemal cały ten zysk. Wszelako z punktu widzenia możliwości zawiązywania 
mniejszości blokującej mechanizm dodatkowych konsultacji jest dla obu tych państw 
korzystny. W przypadku Polski udział w takiej mniejszości (7,91% w Unii dwudzie-
stu siedmiu państw) jest nawet porównywalny z udziałem określonym w Trakta-
cie nicejskim23. Należy jednak podkreślić, że mechanizm dodatkowych konsultacji 
w jeszcze większym stopniu niż w przypadku Polski i Hiszpanii zwiększa możliwości 
tworzenia mniejszości blokującej przez największe demografi cznie państwa człon-
kowskie, takie jak RFN i Francja, które dzięki niemu mogą nawet same blokować 
podejmowanie decyzji24. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że w dotychczasowej 
praktyce państwa członkowskie niezwykle rzadko odwoływały się do wspomniane-
go wyżej mechanizmu z Joanniny. Jeżeli miałoby się to potwierdzić w przypadku 
przewidywanego w Traktacie lizbońskim mechanizmu dodatkowych konsultacji, to 
należy stwierdzić, że ma on głównie znaczenie polityczne, albowiem nakłada na pań-
stwa członkowskie zobowiązanie, aby w miarę możliwości państwa sprzeciwiające 
się podjęciu danej decyzji nie były przegłosowywane tak długo, jak długo możliwe 
jest znalezienie kompromisowego rozwiązania.

21 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.

22 Protokół w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 16 ustęp 4 Trakta-
tu 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. 356.

23 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej w pracach Unii Europejskiej 
w maju i czerwcu 2004 r. (od dnia przystąpienia RP do UE do końca prezydencji irlandz-
kiej). Dokumenty i materiały źródłowe, http:/www2.ukie.gov.pl, s. 11.

24 Krytyczną ocenę defi nicji większości kwalifi kowanej, ustanowionej już w Traktacie kon-
stytucyjnym, por. R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji 
w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 350–355.
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Podsumowanie

Zmiany dotyczące statusu, składu i uprawnień Rady Europejskiej oraz Rady usta-
nowione na mocy Traktatu lizbońskiego wzmacniają ich dotychczasową pozycję 
w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Nie podważają one jednak przy-
bliżonego parytetu istniejącego dotąd pomiędzy międzyrządowymi oraz ponad-
narodowymi instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, ustanowionego już 
w Traktatach rzymskich z 25 marca 1957 r. i utrwalonego w następnych umowach 
międzynarodowych. Jest tak dlatego, że Traktat lizboński umacnia równocześnie 
pozycję wszystkich instytucji i organów ponadnarodowych w systemie instytucjo-
nalnym Unii Europejskiej, w szczególności zaś Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości.




