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Rozdział I. Zarys historii integracji 
europejskiej

§ 1. Periodyzacja historii integracji europejskiej

Proces integracji europejskiej rozwijający się na kontynencie po II woj-
nie światowej można podzielić na kilka etapów. Ich początkowe i końco-
we daty graniczne wyznaczają wydarzenia, które spełniały rolę katalizato-
rów integracji (przede wszystkim są to daty zawarcia traktatów istotnych 
dla integracji). Oddzielnie można wspomnieć o projektach integracyjnych 
zgłaszanych przed 1945 r.

I. Okres przed 1945 r.

1. Warunki konieczne dla rozwoju integracji

Można wymienić co najmniej kilka warunków koniecznych i zarazem 
sprzyjających integracji europejskiej. Należą do nich: zróżnicowanie poli-
tyczne i wielość podmiotów (państw); wspólne podłoże kulturowe; wspól-
na religia; wspólnota zagrożeń oraz wspólne interesy ekonomiczne. 

Powyższe warunki wystąpiły w Europie wraz z wprowadzeniem chrześcijań-
stwa i upadkiem Cesarstwa Rzymskiego. W okresie jego istnienia nie można było 
mówić o integracji, gdyż Rzymianie wyraźnie dzielili świat na cywilizowany i bar-
barzyński, a także uważali za swoją misję dziejową podbój świata barbarzyńskiego. 
Dopiero chrześcijaństwo zmieniło tę sytuację (używano wówczas pojęcia jedności 
chrześcijańskiej – Corpus Christi). Za pierwszego integratora Europy uchodzi Ka-
rol Wielki, twórca wielonarodowego Cesarstwa Karolingów. W okresie średnio-
wiecza tendencje unifikacyjne przejawiały się w uniwersalizmie papieskim i ce-
sarskim. Zgłaszano wówczas różne projekty integracyjne,  wśród których bardzo 
znany jest XV-wieczny projekt króla czeskiego Jerzego z Podiebradu. Cechą łą-
czącą wiele ówczesnych projektów integracyjnych był fakt, że miały one charakter 
„negatywny”, w tym sensie, że zakładały wygaszenie sporów między państwami 
chrześcijańskimi (często przewidywano obowiązkowy arbitraż), po to, aby uwol-
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nioną w ten sposób energię militarną skierować na walkę ze światem muzułmań-
skim (odzyskanie Ziemi Świętej). 

Utrwalenie się, w wyniku Traktatów Westfalskich z 1648 r. zasady suwerenno-
ści w stosunkach międzypaństwowych, praktycznie aż do XX w. nie sprzyjało ten-
dencjom integracyjnym. Niemniej także w tym okresie wysuwano pomysły inte-
gracyjne (np. ksiądz de Saint Pierre, J. J. Rousseau, I. Kant, Napoleon, V. Hugo). 
Dopiero jednak doświadczenia dwóch wojen światowych w XX w. stworzyły grunt 
korzystny dla integracji. Już po I wojnie światowej w 1926 r. powołano Unię Pa-
neuropejską, która posiadała oddziały w różnych państwach. Działalność ruchu 
paneuropejskiego wiąże się z nazwiskami austriackiego hrabiego R. Coudenhove-
-Kalergiego i francuskiego ministra spraw zagranicznych A. Brianda. Ten ostatni 
w 1928 r. wystąpił z propozycją powołania Europejskiej Unii Federalnej. Miała 
ona być związkiem państw europejskich opartym o międzyrządowy model inte-
gracji (nie przewidywano elementów ponadnarodowości) i działać w ramach Ligi 
Narodów. Projekt nie zyskał jednak akceptacji państw.

Dopiero po II wojnie światowej wystąpiły czynniki, które umożliwiły inte-
grację kontynentu. Należały do nich: a) powojenna ruina gospodarcza i związana 
z tym konieczność odbudowy gospodarczej. Odbudowa ta przebiega łatwiej, gdy 
przeprowadza się ją wspólnie; b) czynnik zagrożenia, ze strony ZSRR. Wymuszał 
on zwłaszcza integrację polityczną i w sferze bezpieczeństwa; c) czynnik strachu 
przed odradzającymi się Niemcami. Należało wpleść RFN w sieć europejskich 
powiązań, po to, aby uniemożliwić jej powrót do przedwojennej polityki rewizjo-
nizmu; d) nie wypowiadana głośno chęć zmniejszenia zależności państw europej-
skich od Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Czynniki te w dużej mierze są już nieaktualne. Pojawia się w związku z tym 
pytanie o współczesny motyw integracji. Wydaje się, że obok kwestii ekonomicz-
nych, jest nim promowanie kultury praw człowieka, demokracji i państwa prawne-
go. Związane jest to ze zjawiskiem spill-over, tj. rozlewania się, tworzenia nowych 
celów integracji w toku jej rozwoju. 

II. Okres od 1946 r. do 1951 r.

1. Pierwsze powojenne inicjatywy integracyjne

Za umowną datę wyznaczającą początek powojennego procesu integra-
cji europejskiej można przyjąć przemówienie W. Churchill’a wygłoszone 
w Zurychu 19.9.1946 r. Były premier brytyjski wezwał w nim państwa 
kontynentu europejskiego do budowy europejskiej rodziny i nadania jej 
struktury regionalnej, być może nazwanej Stanami Zjednoczonymi Eu-
ropy. (Tekst przemówienia zob. W. Churchill, Krew, znój, łzy i pot. Sław-
ne mowy, Poznań 2001, s. 232 i n.).

Duże znaczenie dla wsparcia tendencji integracyjnych miał amerykań-
ski Plan Pomocy Europie (European Recovery Program), zwany także 
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Planem Marshalla. Przewidywał on udzielanie państwom europejskim 
pomocy finansowej i technicznej pod warunkiem przedstawienia przez 
nie wspólnego planu odbudowy i liberalizacji swoich gospodarek, a tak-
że powołania instytucji do podziału pomocy. W efekcie, 16.4.1948 r. pań-
stwa Europy Zachodniej stworzyły Organizację Europejskiej Współ-
pracy Gospodarczej (Organization for European Economic Cooperation 
– OEEC), przekształconą konwencją paryską z 14.12.1960 r. w Organi-
zację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic 
Cooperation and Development – OECD). Zajmowała się ona pierwotnie 
podziałem pomocy z Planu Marshalla.

Zmieniająca się percepcja zagrożeń doprowadziła do zawarcia w dniu 
17.3.1948 r. Traktatu o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecz-
nej i kulturalnej oraz o zbiorowej samoobronie, zwanego Traktatem 
Brukselskim. Podpisany przez pięć europejskich państw (Belgię, Francję, 
Holandię, Luksemburg i Wielką Brytanię) utworzył on Unię Zachodnią. 
W 1954 r. na podstawie Układów paryskich (23.10.1954 r.) zmieniono jej 
nazwę na Unia Zachodnioeuropejska.

Była to organizacja zbiorowej samoobrony, gdyż zgodnie z art. IV Traktatu 
Brukselskiego, w przypadku gdyby którakolwiek ze stron traktatu stała się obiek-
tem zbrojnej napaści w Europie pozostałe strony, działając w zgodzie z postano-
wieniami art. 51 Karty NZ, powinny jej udzielić wszelkiej militarnej i innej po-
mocy. 

Organizacją zbiorowej obrony regionalnej jest także Organizacja 
Paktu Północnego Atlantyku (NATO), powołana do życia na podstawie 
Traktatu Północnoatlantyckiego z 4.4.1949 r. Z kolei promowaniem jedno-
ści europejskiej zajmuje się Rada Europy (Council of Europe), utworzona 
Statutem Londyńskim z 5.5.1949 r. Ta organizacja międzynarodowa znana 
jest przede wszystkim z europejskiego systemu ochrony praw człowieka. 

2. Deklaracja Schumana

Na początku lat 50-tych zaistniał konflikt między Francją, a nowo po-
wstałą RFN o statut Zagłębia Saary. RFN chciała włączyć ten przemy-
słowy region do swojego terytorium (nastąpiło to ostatecznie w 1957 r.), 
jednak Francja obawiała się wzmocnienia potencjału przemysłowego Nie-
miec. Podobny konflikt miał miejsce po I wojnie światowej i doprowa-
dził do, zorganizowanego w 1935 r. przez władze hitlerowskie, plebiscy-
tu w wyniku którego Saarę przyłączono do Rzeszy. Wyciągając wnioski 
z przeszłości francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman 

5

6



4 Rozdział 1. Zarys historii integracji europejskiej

Jacek BarcikNb. 7

postanowił inaczej rozwiązać sporne zagadnienie. Wyjściem było rozwią-
zanie ponadnarodowe, czyli ucieczka od narodowych, partykularnych ego-
izmów. W dniu 9.5.1950 r. wystąpił on z tzw. Deklaracją Schumana, czyli 
skierowaną do rządu RFN propozycją połączenia przemysłów węglowo-
-stalowych Francji i Niemiec, i poddania ich kontroli ponadnarodo-
wego organu.

Dla Francji korzyść z tego rozwiązania wynikała z możliwości zbycia produk-
tów swojego przemysłu węglowo-stalowego na chłonnym rynku niemieckim. Pod-
stawowym motywem była jednak chęć uniemożliwienia prowadzenia wojny. Jak 
pisał R. Schuman: „związaniem się trwałym i kontrolowanym porozumieniem do-
tyczącym węgla i stali jest w rzeczywistości odebraniem każdemu ze stowarzyszo-
nych krajów możliwości nie tylko prowadzenia wojny, lecz także jej przygotowa-
nia przeciw innym partnerom, ponieważ nie wszczyna się wojny, gdy nie posiada 
się swobodnego dostępu do energii i metali będących podstawą każdego przedsię-
wzięcia tego rodzaju”. Zob. R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2003, s. 77. Poprzez 
organ ponadnarodowy Francja mogła uzyskać pośrednią kontrolę nad przemysłem 
niemieckim. Jest to jednak miecz obosieczny, gdyż w ten sam sposób RFN kon-
trolowała przemysł francuski. Czynnik ten sprawił, że projekt Deklaracji Schuma-
na był przygotowywany przez francuski MSZ (głównie przez Jeana Monneta, 
współpracownika ministra Schumana) w ścisłej tajemnicy przed francuską opinią 
publiczną, parlamentem, a nawet rządem. Zachodziła bowiem obawa, że w obawie 
o suwerenność Francji, projekt może zostać storpedowany. Casus ten prowokuje 
aktualne do dzisiaj pytanie o granice do których mogą posuwać się elity polityczne 
pogłębiając integrację bez pytania o zgodę suwerena narodowego. 

3. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali

Deklaracja Schumana doprowadziła do podpisania w Paryżu 18.4.1951 r. 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (od 
miejsca podpisania jest także zwany traktatem paryskim). Został on za-
warty przez sześć  państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN 
i Włochy). Wszedł w życie 23.7.1952 r., a ponieważ został zawarty na 
50 lat, okres jego obowiązywania wygasł 23.7.2002 r. (w konsekwencji 
EWWiS przestała istnieć, zaś jej kompetencje przejęła Wspólnota Europej-
ska). Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali utworzył 
pierwszą z trzech ponadnarodowych organizacji wspólnotowych, wypo-
sażonych w osobowość prawną. Był przykładem integracji sektoralnej, 
gdyż jednoczeniu podlegał wyłącznie ściśle wydzielony obszar (przemysł 
węglowo-stalowy). Utworzył wspólny rynek węgla, żelaza i stali pomię-
dzy umawiającymi się państwami. Powołał także instytucje Wspólnoty, na 
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które składały się: Wysoka Władza, Wspólne Zgromadzenie, Specjalna 
Rada Ministrów i Trybunał Sprawiedliwości.

4. Koncepcje integracji europejskiej

Wypracowane już w latach 50-tych koncepcje integracji (łac. integratio 
– łączenie, zespolenie) można podzielić na trzy grupy:

Koncepcja federacyjna Zakłada współpracę w oparciu o struktury ponadnarodowe, obej-
mującą wszystkie sfery integracji i prowadzącą do powstania fe-
deralnego państwa europejskiego. Koncepcja ta znajdowała duże 
uznanie m.in. wśród polityków niemieckich.

Koncepcja konfedera-
cyjna

Integracja ma przebiegać z zachowaniem atrybutów suwerenności 
uczestniczących państw. Należy dokonać podziału kompetencji 
między organizację a państwa. Lansował ją m.in. prezydent Fran-
cji Ch. de Gaulle (koncepcja „Europy Ojczyzn”).

Koncepcja funkcjonali-
styczna

Najbardziej pragmatyczna; zakłada, że integrację polityczną po-
przedzać powinna ekonomiczna. Dopiero po zintegrowaniu 
w sferze gospodarczej można rozwijać projekty integracji poli-
tycznej.

W toku rozwoju integracji wymienione koncepcje ścierały się ze sobą.

III. Okres od 1951 r. do 1957 r.

W latach tych początkowo usiłowano integrować kontynent w oparciu 
o teorię federalistyczną. Jej symbolem są projekty traktatów o ustanowie-
niu ponadnarodowej Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej 
Wspólnoty Politycznej. Fiasko tych projektów w 1954 r. oraz jednocze-
sny sukces EWWiS sprawiło, że z inicjatywy holenderskiej (Plan Beyena, 
od nazwiska ministra spraw zagranicznych Holandii) zaczęto rozważać 
utworzenie unii celnej i wspólnego rynku. 

Odrzucenie EWO i Europejskiej Wspólnoty Politycznej, przekreśliło na kil-
kadziesiąt lat federalistyczną wizję integracji europejskiej, wskazując koncepcję 
funkcjonalistyczną, kładącą nacisk na gospodarcze jednoczenie kontynentu, jako 
najbardziej optymalny model integracji Europy. 

W efekcie, na konferencji szefów MSZ państw członkowskich EWWiS 
w Messynie (1–2.6.1955 r.) zdecydowano o przygotowaniu planu gospo-
darczej integracji Europy. Powołano w tym celu specjalny komitet pod 
kierunkiem belgijskiego ministra spraw zagranicznych Paula Spaaka (Ko-
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mitet Spaaka). Przedstawił on 21.4.1956 r. tzw. Raport Spaaka w spra-
wie utworzenia wspólnego rynku i wspólnoty energii atomowej. W wy-
niku dalszych negocjacji doszło do podpisania 25.3.1957 r. dwóch umów 
międzynarodowych: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej (od miejsca podpisania zwane także traktatami rzym-
skimi). Weszły one w życie 1.1.1958 r. i zostały zawarte na czas nieograni-
czony. Powołały do życia dwie kolejne ponadnarodowe organizacje wspól-
notowe, wyposażone w osobowość prawną. Wraz z nimi przyjęto także 
25.3.1957 r. Konwencję o niektórych organach wspólnych Wspólnot 
Europejskich. Utworzyła ona jedno Zgromadzenie Parlamentarne i Try-
bunał Sprawiedliwości dla trzech wspólnot.

1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą

Europejska Wspólnota Gospodarcza miała na celu, poprzez ustano-
wienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz prowadzenie 
wspólnych polityk i działań, przyczynianie się w całej Wspólnocie do har-
monijnego i zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, trwałego 
i nieinflacyjnego wzrostu, z poszanowaniem środowiska naturalnego, wy-
sokiego stopnia zbieżności funkcjonowania gospodarek, wysokiego pozio-
mu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy życiowej i jakości 
życia, spójności ekonomicznej i społecznej oraz solidarności pomiędzy 
państwami członkowskimi (art. 2 TEWG). 

2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Zadaniem EWEA jest przyczynianie się, poprzez stworzenie niezbęd-
nych warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłu jądrowego, 
do podniesienia stopy życiowej w państwach członkowskich oraz rozwoju 
wymiany z innymi państwami (art. 1 TEWEA).

IV. Okres od 1957 r. do 1986 r.

1. Rozwój pozatraktatowy

Choć w omawianych latach nie zawarto traktatów istotnych dla inte-
gracji europejskiej (za wyjątkiem tzw. Traktatu fuzyjnego, tj. Traktatu 
ustanawiającego jednolitą Radę i jednolitą Komisję Wspólnot Euro-
pejskich, podpisanego 8.4.1965 r., wszedł w życie 1.7.1967 r. oraz, pod-
pisanego w tym samym dniu, Protokołu o przywilejach i immunitetach 
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WE), to nastąpiło jej pogłębienie. Rozwój zaznaczył się zarówno w sferze 
instytucjonalnej (m.in. utworzenie Rady Europejskiej i przeprowadzenie 
w 1979 r. pierwszych bezpośrednich wyborów do PE), jak i materialnej 
(m.in. zaczęto prowadzić wspólną politykę rolną, opracowano wspólno-
towy kodeks celny, wypracowywano orzeczeniami ETS zasady prawa 
wspólnotowego, zainaugurowano działalność Europejskiej Współpracy 
Politycznej polegającej na konsultacjach państw członkowskich w zakre-
sie polityki zagranicznej). Nastąpiło także terytorialne rozszerzenie zakre-
su obowiązywania prawa wspólnotowego poprzez rozszerzenia Wspólnot 
w 1973 r., 1979 r. i 1986 r. 

2. Jednolity Akt Europejski

W 1975 r. w ramach Wspólnot został przedstawiony raport w sprawie 
utworzenia UE, tzw. Raport Tindemansa. W dniu 6.1.1981 r. wysunięto 
niemiecko-włoską propozycję, znaną pod nazwą Inicjatywy Genschera – 
Colombo (nazwa pochodzi od nazwisk ministrów spraw zagranicznych 
obu państw). 

Składała się z projektów: Aktu Europejskiego oraz deklaracji w sprawie inte-
gracji gospodarczej. W założeniu Akt Europejski miał posłużyć za podstawę przy-
szłego Traktatu o UE.

W efekcie Inicjatywy Genschera – Colomba przyjęto, na spotkaniu 
Rady Europejskiej w Stuttgarcie, 19.6.1983 r., Uroczystą Deklarację 
o Unii Europejskiej (tekst deklaracji zob.: Bulletin of the European Com-
munities (1983) Nr 6, http://www.ello pos.net/politics/decl_stuttgart.htm).

Na spotkaniu Rady Europejskiej w Mediolanie (28–29.6.1985 r.) po-
stanowiono zwołać, zgodnie z propozycjami tzw. Raportu Dooge’a, 
Konferencję Międzyrządową w celu rewizji traktatów Wspólnot oraz 
wzmocnienia współpracy politycznej w ramach EWP poprzez nadanie jej 
podstaw prawnomiędzynarodowych. Konferencja, która rozpoczęła prace 
9.9.1985 r., doprowadziła do przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskie-
go. Akt ten podpisany w Luksemburgu 17.2.1986 r. przez przedstawicieli 
dziewięciu państw członkowskich Wspólnot Europejskich i 28.2.1986 r. 
w Hadze przez pełnomocników pozostałych trzech państw, wszedł w życie 
1.7.1987 r. Z formalnego punktu widzenia stanowił on, liczącą 34 obszer-
ne artykuły, umowę międzynarodową, do której dołączono 20 deklaracji. 
Charakter prawny deklaracji pozostawał zróżnicowany, większość z nich 
miała jedynie polityczne znaczenie, precyzując przepisy JAE.
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Jednolity Akt Europejski wprowadzał zmiany zarówno do material-
nego (ustanowienie rynku wewnętrznego, rozszerzenie zakresu polityki 
socjalnej, włączenie do kompetencji Wspólnot spójności polityki gospo-
darczej i socjalnej, badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz 
ochrony środowiska), jak i instytucjonalnego (m.in. nadanie podstaw 
traktatowych Radzie Europejskiej, zwiększenie kompetencji PE w za-
kresie stanowienia prawa WE, wzmocnienie KE, zapowiedź utworzenia 
Sądu Pierwszej Instancji) prawa Wspólnot Europejskich. W zakresie EWP 
nadano tej formie współpracy między państwami członkowskimi podsta-
wy prawnomiędzynarodowe (położono w ten sposób podwaliny pod przy-
szły II filar UE), nie zdecydowano się jednak na włączenie EWP w skład 
wspólnotowego systemu instytucjonalnego. Nie stworzono również żad-
nych prawnych powiązań pomiędzy Wspólnotami a EWP.

Jednolity Akt Europejski już w preambule zapowiadał utworzenie 
w przyszłości Unii Europejskiej. W ciągu 5 lat od wejścia JAE w życie 
miała zebrać się IGC, w celu przeanalizowania zmian w traktacie. 

3. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W 1992 r. WE wraz ze swoimi 12 ówczesnymi państwami członkow-
skimi zawarła porozumienie z państwami EFTA (European Free Trade 
Association – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). EFTA zo-
stała utworzono w 1960 r. jako międzynarodowa organizacja gospodar-
cza, w zamyśle konkurencyjna do Wspólnot Europejskich. Stworzyła ona 
strefę wolnego handlu między umawiającymi się państwami, ma także 
własną strukturę organizacyjną (Sekretariat EFTA mieści się w Genewie). 
Pierwotnie EFTA została założona przez siedem państw (Austria, Dania, 
Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania). Z biegiem 
czasu większość członków EFTA porzuciła organizację, stając się człon-
kami WE. Na początku lat dziewięćdziesiątych, pod wpływem propozycji 
ze strony WE, pozostałe jeszcze państwa EFTA (Norwegia, Szwajcaria, 
Islandia, Lichtenstein) zdecydowały się przyjąć ofertę współpracy. Efek-
tem było zawarcie w 1992 r. wspomnianego porozumienia z Porto o utwo-
rzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (porozumienie 
weszło w życie 1.1.1994 r.). Na jego podstawie państwa UE i trzy pań-
stwa EFTA stworzyły EOG. Jego istotą jest powstanie strefy wolnego han-
dlu i wspólnego rynku między umawiającymi się podmiotami. W ten spo-
sób Norwegia, Islandia i Lichtenstein nie będąc formalnie członkami UE 
w pełni korzystają ze swobód wspólnego rynku (swobody przepływu pra-
cowników, towarów, usług i kapitału). Muszą jednak w tym zakresie przyj-
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mować całe prawodawstwo UE (za wyjątkiem rolnictwa i rybołówstwa), 
są także związane orzeczeniami TSUE. W pozostałym zakresie nie obo-
wiązują ich rygory związane z członkostwem w UE (np. nie stosuje się do 
nich przepisów związanych z obywatelstwem europejskim, czy WPZiB). 
Wszystkie cztery państwa EFTA są także członkami strefy Schengen (do-
tyczącej zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach UE), stąd ich inte-
gracja z UE jest daleko posunięta. Z kolei Szwajcarię, która jest wprawdzie 
w strefie Schengen, ale nie tworzy EOG (w 1992 r. Szwajcarzy w referen-
dum odrzucili możliwość uczestniczenia w EOG), łączy z UE kilka dwu-
stronnych porozumień (bilateral approach) regulujących różne aspekty 
współpracy. 

V. Okres od 1986 r. do 1993 r.

1. Traktat z Maastricht

Wstępna decyzja o zwołaniu IGC zapadła podczas szczytu w Stras-
burgu (7–8.12.1989 r.). Istniały jednak wątpliwości, czy jej agenda ma 
obejmować wyłącznie kwestie Unii Gospodarczej, czy także szerzej zająć 
się problematyką Unii Politycznej. Proponowano zorganizowanie dwóch 
konferencji poświęconych osobno każdej z tych spraw. Rada Europejska 
w Dublinie (25–26.6.1990 r.) zdecydowała się ostatecznie na opcję dwóch 
konferencji. Rozpoczęły się one w Rzymie, 15.12.1990 r., podczas wło-
skiej Prezydencji WE i toczyły przez cały 1991 r. W ich efekcie doszło 
do podpisania 7.2.1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Ma-
astricht). Wszedł on w życie 1.11.1993 r.

Zwłoka z wejściem w życie została spowodowana negatywnym wynikiem refe-
rendum ratyfikacyjnego w Danii (2.6.1992 r.). Poza kwestią wspólnej waluty i oby-
watelstwa UE, jednym z zagadnień, które spowodowało odrzucenie przez Duńczy-
ków traktatu, była ich niechęć do uczestniczenia w inicjatywach UE związanych 
z obronnością. Po przyznaniu Danii specjalnych zwolnień z niektórych postano-
wień traktatu, w powtórnym referendum, w maju 1993 r., Duńczycy, większością 
głosów 56,8% do 43,2% opowiedzieli się za ratyfikacją TUE.

Traktat o Unii Europejskiej od strony formalnej dzielił się na 7 tytułów, 
zawierających, pogrupowane zgodnie z numeracją literalną, artykuły od 
A do S. Do traktatu dołączono 17 protokołów dodatkowych, jedną umowę 
zawartą przez pań stwa członkowskie (bez Zjednoczonego Królestwa; do-
tyczyła ona polityki socjalnej) oraz 33 deklaracje. TUE tworzył filarową 
konstrukcję Unii, porównywaną czasami do świątyni złożonej z podsta-
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wy, dachu i trzech kolumn. Zachowane zostały dotychczasowe Wspólno-
ty Europejskie, choć nazwa EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) 
uległa zmianie na WE (Wspólnota Europejska). Poszerzono także zakres 
materialny kompetencji WE o politykę gospodarczą i monetarną, społecz-
ną, polityki dotyczące oświaty, kształcenia i młodzieży, kultury, zdrowia, 
ochrony konsumenta, sieci transeuropejskich i przemysłu. 

Traktat z Maastricht przewidywał zwołanie w 1996 r. IGC, która miała 
zająć się ewentualnymi zmianami w traktatach. 

2. Rozwój pozatraktatowy

W omawianym okresie podstawowe znaczenie miało ustanawianie Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Zostanie ona omówiona w odrębnym rozdziale. 

VI. Okres od 1993 r. do 1997 r.

1. Traktat z Amsterdamu

W czasie spotkania na Korfu (24–25.6.1994 r.) Rada Europejska przy-
jęła plan prac przygotowawczych do IGC 1996. 

Założono w nim, że przygotowania przebiegać będą w dwóch etapach. W pierw-
szym, trwającym do połowy 1995 r., instytucje UE oraz państwa członkowskie 
miały opracować swoje postulaty co do zagadnień, które powinny stać się przed-
miotem obrad Konferencji. W drugim etapie, specjalnie utworzona Grupa Reflek-
syjna została obarczona zadaniem ustalenia, na podstawie przedłożonych stano-
wisk, precyzyjnego programu IGC 1996 wraz z sugerowanymi kierunkami zmian 
w traktatach. 

Przedstawione stanowiska negocjacyjne państw stały się podstawą dla 
prac Grupy Refleksyjnej. Zainaugurowała ona swą działalność 2.6.1995 r. 
i funkcjonowała do 5.12.1995 r., zbierając się w tym czasie 15 razy. Efek-
tem jej działalności był raport zwany, od nazwiska przewodniczącego Gru-
py, ministra spraw zagranicznych Hiszpanii, Carlosa Westendorpa y Ca-
beza, Raportem Westendorpa. Przedłożony 15.12.1995 r., składał się 
z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej „Strategia dla Europy”, pod-
sumowano stanowiska negocjacyjne państw członkowskich UE na Konfe-
rencję Międzyrządową 1996. W drugiej – „Porządek obrad” zawarto po-
stulowany program IGC 1996 (zob. Reflection Group’s Report, Messina 
2nd June 1995, Brussels 5th December 1995; zob.: http://europa.eu.int/en/
agenda/igc-home/eu-doc/reflect/final.html).
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Konferencję międzynarodową w 1996 r. otworzyło nadzwyczajne po-
siedzenie Rady Europejskiej w Turynie, 29.3.1996 r. Posiedzenia Konfe-
rencji (we Florencji – 21–22.6.1996 r., Dublinie – 5.10.1996 r. i ponow-
nie w Dublinie – 13–14.12.1996 r.) znaczyły głębokie rozbieżności zdań 
między państwami członkowskimi. Wstępnie jednak na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w Amsterdamie, w dniach 16–17.6.1997 r., udało się przyjąć 
Traktat z Amsterdamu, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Trak-
taty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi 
akty (wszedł w życie 1.5.1999 r.). Traktat z Amsterdamu nie sprostał za-
sadniczemu wyzwaniu, tj. nie udało mu się dostosować Unii do potrzeb 
rozszerzenia. Zmiany  instytucjonalne były nieznaczne (objęły: ustalenie 
liczby posłów do PE, reformę procedury współdecydowania przy stanowie-
niu prawa WE, zmiany dotyczące sposobu powoływania KE i pozycji jej 
przewodniczącego, dodanie nowych kompetencji ETS i Komitetowi Regio-
nów). W sferze materialnej przede wszystkim ustalono zasady na których 
opiera się UE, włączono acquis Schengen do dorobku UE, przeniesiono 
sprawy wizowe, imigracyjne i kontroli granic zewnętrznych z III do I fila-
ra (uwspólnotowienie), zmieniono numerację artykułów TUE z literowej 
na cyfrową. Istotne zmiany dotyczyły tytułu V TUE, regulującego WPZiB. 

Między innymi: a) rozszerzono katalog celów WPZiB poprzez dodanie do nich 
postanowienia o ochronie integralności Unii (nowy art. 11 ust. 1 TUE); b) wpro-
wadzono dodatkowy instrument realizacji WPZiB w postaci wspólnych strategii 
(art. 12 i 13 TUE); c) wprowadzono nową redakcję art. 17 TUE dotyczącą możli-
wości ustanowienia w ramach UE wspólnej obronności, włączającą misje peters-
berskie do zakresu działania WPZiB, regulującą stosunek UE do UZE oraz umożli-
wiającą nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy dwoma lub więcej państwami 
członkowskimi na poziomie bilateralnym w ramach UZE lub NATO. 

VII. Okres od 1997 r. do 2001 r.

1. Traktat z Nicei

Bezpośrednio po przyjęciu TA, koniecznym okazało się zwołanie ko-
lejnej Konferencji Międzyrządowej, która dostosowałaby UE pod wzglę-
dem instytucjonalnym do rozszerzenia o państwa Europy Środkowo- 
Wschodniej. Zadaniem Konferencji było uregulowanie kwestii, które nie 
zostały rozstrzygnięte przez TA (tzw. Amsterdam left-over – pozostałości 
po Amsterdamie). W dniu 14.2.2000 r. rozpoczęła się IGC 2000 i toczy-
ła przez cały rok, obejmując ramami czasowymi okres dwóch Prezyden-
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cji UE: portugalskiej i francuskiej. Najważniejsze uzgodnienia poczynio-
no na trzech spotkaniach Rady Europejskiej: w Feira (19–20.6.2000 r.), 
na nieformalnym spotkaniu w Biarritz (13–14.10.2000 r.) i w Nicei 
(7–11.12.2000 r.), gdzie dokonano oficjalnego zamknięcia Konferencji. 
Agenda Konferencji przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej w Helsin-
kach (10–11.12.1999 r.) obejmowała trzy zasadnicze obszary: 
a) program podstawowy (basic agenda). Jego problematyka obejmowała: 

zmiany w liczbie członków i składzie KE; nowy podział głosów ważo-
nych w Radzie UE; rozszerzenie zakresu głosowania większością kwa-
lifikowaną;

b) „inne konieczne zmiany” w traktatach w stosunku do instytucji (do-
tyczące np. reformy PE, reform organów sądowych, Trybunału Obra-
chunkowego, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego);

c) pozostałe problemy.
W efekcie prac IGC, 26.2.2001 r., został podpisany Traktat z Nicei 

( Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustana-
wiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty prawne). 
Przedłużające się procedury ratyfikacyjne (fiasko pierwszego referendum 
ratyfikacyjnego w  Irlandii, które spowodowało konieczność powtórzenia 
referendum) sprawiły, że TN wszedł w życie dopiero 1.2.2003 r. 

Traktat z Nicei spełnił swoje zadanie, dostosowując UE do rozszerzenia. 
Wprowadził on reformy instytucjonalne (m.in. reforma składu KE; roz-
szerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE; 
ustalenie zasady podziału głosów w Radzie UE – tzw. nicejski system gło-
sowania; reforma organów sądowych Wspólnot; ustalenie liczby posłów 
w PE) oraz zreformował instytucję wzmocnionej współpracy i art. 7 TUE 
(sankcje na wypadek naruszenia zasad UE).

2. Rozwój pozatraktatowy

W omawianych latach, głównie na spotkaniach Rady Europejskiej, od-
bywał się pozatraktatowy rozwój integracji. Dotyczył on zwłaszcza II fila-
ra UE (proklamowanie EPBiO w 1999 r.), choć objął także III filar (szczyt 
Rady Europejskiej w Tampere w 1999 r.). 
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VIII. Okres od 2002 r. do 2009 r.

1. Proces postnicejski

W latach 2001–2004 r. w ramach UE miał miejsce tzw. proces postni-
cejski. Terminem tym zwykło się określać okres czasu pomiędzy podpisa-
niem TN (26.2.2001 r.), a zakończeniem IGC 2003 (18.6.2004 r.). W jego 
trakcie toczyła się debata nad przyszłością UE, funkcjonował Konwent 
Europejski, który opracował Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytu-
cję dla Europy. 

Proces postnicejski rozpoczęła Deklaracja w sprawie przyszłości 
Unii, będąca załącznikiem do TN. Wzywała ona do „wnikliwej i szerszej 
debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej”, przy zagwarantowaniu 
możliwości uczestniczenia w niej także państw kandydujących do Unii. 
Deklaracja wytyczała główne kierunki tej debaty.

Miały one dotyczyć czterech podstawowych zagadnień: a) ustanowienia precy-
zyjnego podziału kompetencji między Unią i państwami członkowskimi, odzwier-
ciedlającego zasadę subsydiarności; b) statusu proklamowanej w Nicei Karty Praw 
Podstawowych; c) uproszczenia Traktatów w celu zwiększenia ich przejrzystości 
i zrozumiałości, jednak bez zmiany ich znaczenia; d) roli parlamentów krajowych 
w architekturze europejskiej. Tekst deklaracji zob.: A. Przyborowska-Klimczak, 
E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, t. IV, Lublin 2003, s. 401–403.

Wyznaczono także perspektywę czasową zakończenia procesu postni-
cejskiego, przy czym została ona skonstruowana dwuetapowo. 

W pierwszym etapie Rada Europejska na spotkaniu Laeken/Brukseli w grud-
niu 2001 r. miała przyjąć deklarację zawierającą inicjatywy niezbędne do konty-
nuacji debaty o przyszłości Unii. W oparciu o te inicjatywy, debata toczyłaby się 
do 2004 r., w którym to roku planowano zwołanie Konferencji Międzyrządowej 
w celu dokonania odpowiednich zmian w traktatach. 

Deklaracja z Laeken o przyszłości Unii Europejskiej, (zatytułowana 
Europa na rozdrożu – Europe at the crossroad), rozszerzyła zakres przed-
miotowy debaty nad przyszłością UE. Utworzyła także specjalny organ 
w postaci Konwentu Europejskiego, na którego forum toczyć się miała 
debata nad zagadnieniami wyszczególnionymi w Deklaracji. Nie przesą-
dzono jednoznacznie jakiego rodzaju dokument finalny ma być przedsta-
wiony przez Konwent, postanawiając, że w wypadku różnicy zdań będzie 
on zawierał różne opinie, wskazując stopień poparcia jakimi się cieszą. 
W razie osiągnięcia jednomyślności dokument mógł przybrać formę zale-
ceń. W każdym przypadku miał on stać się „punktem startowym” dla ne-
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gocjacji w ramach IGC 2004. (Tekst Deklaracji z Laeken zob.: http://euro-
pean-convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf).

Skład Konwentu został precyzyjnie określony. Na jego czele stał Prze-
wodniczący (b. prezydent Francji V. Giscard d’Estaing), któremu poma-
gało w pracach dwóch wiceprzewodniczących (G. Amato i J. L. Dehaene). 
Deklaracja z Laeken wyodrębniała Prezydium Konwentu, które samodziel-
nie ustanowiło jedenaście Grup Roboczych, zajmujących się poszczegól-
nymi dziedzinami integracji europejskiej. 

Konwent składał się z 15 przedstawicieli szefów państw i rządów (z każdego 
kraju członkowskiego UE po jednym przedstawicielu), 30 przedstawicieli parla-
mentów narodowych (po 2 z każdego państwa), 16 przedstawicieli PE i 2 przed-
stawicieli KE. Członkom Konwentu towarzyszyła równa im liczba ich zastępców. 
Państwom kandydującym do UE zapewniono analogiczną reprezentację co krajom 
członkowskim, z tym jednak zastrzeżeniem, że uczestniczyli oni w pracach Kon-
wentu bez prawa udziału w podejmowaniu decyzji, mogąc jedynie składać własne 
propozycje i wypowiadać opinie.

2. Prace Konwentu Europejskiego

Działalność Konwentu zakończyła się przyjęciem przez ten organ 
10.7.2003 r. projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Euro-
py. Został on przedłożony przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzy-
mie 18.7.2003 r. Tym samym otwarto drogę do rozpoczęcia Konferencji 
Międzyrządowej.

Projektowany traktat składał się z czterech części: I – zawierającej najważniej-
sze postanowienia; II – którą tworzyła Karta Praw Podstawowych UE; III – regu-
lującej szczegółowo polityki i funkcjonowanie UE i IV – czyli postanowień koń-
cowych. Z powyższego podziału wynikała specyficzna numeracja artykułów, np. 
art. I-4 oznaczał czwarty artykuł pierwszej części traktatu). Traktat Konstytucyjny 
zastępował dotychczasowe traktaty (TUE i TWE). Tym samym wraz z jego wej-
ściem w życie Unia funkcjonowałaby w oparciu o jednolitą podstawę prawną. Wąt-
pliwym jednak pozostawało, czy dopuszczalne było posługiwanie się na oznacze-
nie traktatu, często stosowanym w języku potocznym określeniem „Konstytucja 
europejska”. Wprawdzie ETS w jednym ze swoich orzeczeń określił TWE mia-
nem „karty konstytucyjnej Wspólnot” (zob. wyr. ETS z 23.4.1986 r. w sprawie 
294/83 Les Verts przeciwko Parlament Europejski, Zb. Orz. 1986, s. 1339) jednak, 
po pierwsze, można argumentować, że konstytucja obowiązuje w państwie, zaś 
UE państwem nie jest. Po drugie, konstytucję przyjmuje legitymowany suweren, 
którym we współczesnych państwach demokratycznych jest naród. Tymczasem 
nie ma żadnego suwerena europejskiego, nie istnieje naród europejski. Zob. także: 
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S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Euro-
pejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s. 180.

3. Konferencja Międzyrządowa 2003/2004

Swoją działalność IGC 2003 zainaugurowała na pierwszym posiedzeniu 
4.10.2003 r. Początkowo planowano, że przyjęcie Traktatu Konstytucyjne-
go nastąpi na grudniowym spotkaniu IGC w Brukseli (12–13.12.2003 r.). 
Rozbieżności między państwami, dotyczące zwłaszcza zasad głosowania 
większością głosów w Radzie pokrzyżowały te zamiary. Włoskiej Prezy-
dencji UE nie udało się osiągnąć negocjacyjnego sukcesu. Przyczyna ta-
kiego stanu rzeczy tkwiła po części w sztywnym stanowisku niektórych 
państw członkowskich, uporczywie nalegających, by IGC bezkrytycznie 
zaakceptowała propozycje wypracowane w Konwencie. 

W pierwszym półroczu 2004 r., dzięki staraniom irlandzkiej Prezy-
dencji, UE udało się osiągnąć polityczny kompromis co do ostatecznego 
kształtu Traktatu Konstytucyjnego. Zaakceptowała go Rada Europejska 
18.6.2004 r. Po dokonaniu koniecznych językowych i redakcyjnych po-
prawek, ponad rok po rozpoczęciu IGC, 29.10.2004 r. szefowie państw 
i rządów oraz towarzyszący im ministrowie spraw zagranicznych 25 ów-
czesnych państw członkowskich UE podpisali Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy (Dz.Urz. UE C 2004, Nr 310, s. 1) oraz Akt 
Końcowy IGC. Uroczysta ceremonia podpisania odbyła się symbolicznie 
w Palazzo dei Conservatori na rzymskim Placu Kapitolińskim, w tej samej 
sali (Sala Degli Orazi e Curiazi), w której 25.3.1957 r. podpisano Trakta-
ty o ustanowieniu EWG i EWEA. Do Traktatu Konstytucyjnego zostało 
załączonych, stanowiąc jego integralną część 36 Protokołów i 2 załączni-
ki. Ponadto do Aktu Końcowego IGC dołączono 50 deklaracji, przy czym 
30 z nich odnosiło się do postanowień Traktatu Konstytucyjnego, zaś po-
zostałe dotyczyły Protokołów załączonych do Traktatu.

4. Proces ratyfikacyjny Traktatu Konstytucyjnego

Pierwotnie planowano, że Traktat Konstytucyjny wejdzie w życie 
1.11.2006 r. Konieczna była jednak jego ratyfikacja przez wszystkie pań-
stwa członkowskie UE. W niektórych państwach zgoda na ratyfikację 
udzielana była przez parlamenty narodowe, w innych konieczne było prze-
prowadzenie referendów. Stosowne procedury rozpoczęły się tuż po pod-
pisaniu Traktatu. Nieoczekiwane trudności wystąpiły podczas referendów 
we Francji (29.5.2005 r.) i Niderlandach (1.6.2005 r.). Francuski suweren 
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