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PREAMBUŁA

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ
KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO
KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI
FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEW-
SKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA
MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI POR-
TUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ1,

1 W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Estońska,
Republika Chorwacji, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litew-
ska, Węgry, Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Rumunia,
Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji
stały się członkami Unii Europejskiej.
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ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej,
zapoczątkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich,

INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem
Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaru-
szalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja,
równość oraz państwo prawne,

PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału konty-
nentu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych podstaw bu-
dowy przyszłej Europy,

POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji,
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa
prawnego,

POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do podstawowych praw socjalnych
określonych w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie dnia
18 października 1961 roku, oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw
Podstawowych Pracowników z 1989 roku,

PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowa-
niu ich historii, kultury i tradycji,

PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania in-
stytucji, tak aby były one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach
instytucjonalnych, powierzone im zadania,

ZDECYDOWANI umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich
konwergencji oraz do ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym
– zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej – jednej i stabilnej waluty,

WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ popierania postępu gospodarczego i spo-
łecznego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku wewnętrz-
nego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska naturalnego, przy
uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które
zapewnią, że integracji gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny po-
stęp w innych dziedzinach,

ZDECYDOWANI ustanowić wspólne obywatelstwo dla obywateli swych
krajów,

ZDECYDOWANI realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeń-
stwa, w tym stopniowo określać wspólną politykę obronną, która mo-
głaby prowadzić do wspólnej obrony, zgodnie z artykułem 42, wzmac-
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TUE 1

niając w ten sposób tożsamość i niezależność Europy w celu wspierania
pokoju, bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie,

ZDECYDOWANI ułatwić swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu
bezpieczeństwa swym narodom, poprzez ustanowienie przestrzeni wol-
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z postanowieniami ni-
niejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego
związku między narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane
jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości,

MAJĄC NA UWADZE dalsze kroki, które należy przedsięwziąć na rzecz
rozwoju integracji europejskiej,

POSTANOWILI ustanowić Unię Europejską i w tym celu powołali jako
swych pełnomocników:
(lista pełnomocników została pominięta)

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i spo-
rządzone we właściwej formie, uzgodnili co następuje:

Tytuł I. Postanowienia wspólne

Artykuł 1
(dawny artykuł 1 TUE)1

[Ustanowienie Unii Europejskiej. Podstawa prawna]

Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ustana-
wiają między sobą UNIĘ EUROPEJSKĄ, zwaną dalej „Unią”, której Pań-
stwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych
celów.

Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ści-
ślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmo-
wane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak
najbliżej obywateli.

Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (zwane dalej „Traktatami”). Oba te Traktaty mają taką
samą moc prawną. Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą
prawnym.

1 Odesłania zawarte w nawiasach mają charakter informacyjny. Dokładniejsze
informacje znajdują się w tabelach ekwiwalencyjnych dotyczących dotychczasowej
i nowej numeracji Traktatów.
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Artykuł 2
[Zasady UE]

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszano-
wania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. War-
tości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym
na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności
oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Artykuł 3
(dawny artykuł 2 TUE)

[Cele Unii]

1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.
2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeń-

stwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwaran-
towana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi
środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imi-
gracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego roz-
woju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodar-
czy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej
konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu spo-
łecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska.
Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera spra-
wiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn,
solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidar-
ność między Państwami Członkowskimi.

Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz
czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

4. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.
5. W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje wartości

i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia
się do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju Ziemi, do solidarno-
ści i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczci-
wego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw czło-
wieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzega-
nia i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty
Narodów Zjednoczonych.
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6. Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpo-
wiednio do kompetencji przyznanych jej w Traktatach.

Artykuł 4
[Relacje między UE a państwami członkowskimi;

Zasada lojalnej współpracy]

1. Zgodnie z artykułem 5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii
w Traktatach należą do Państw Członkowskich.

2. Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak
również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich pod-
stawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w od-
niesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. Szanuje podsta-
wowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnie-
nie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego
oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczególności bezpie-
czeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności
każdego Państwa Członkowskiego.

3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie
wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wy-
konywaniu zadań wynikających z Traktatów.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szcze-
gólne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających
z Traktatów lub aktów instytucji Unii.

Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań
i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mo-
głyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.

Artykuł 5
(dawny artykuł 5 TWE)

[Zasada przyznania; Zasada pomocniczości;
Zasada proporcjonalności]

1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie
tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.

2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kom-
petencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do
osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzy-
znane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich.

3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do
jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas
i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie
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mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Człon-
kowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lo-
kalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego
działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parla-
menty narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości
zgodnie z procedurą przewidzianą w tym protokole.

4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie
wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.

Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protoko-
łem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Artykuł 6
(dawny artykuł 6 TUE)
[Prawa podstawowe]

1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw pod-
stawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu do-
stosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą
moc prawną jak Traktaty.

Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji
Unii określonych w Traktatach.

Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgod-
nie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regu-
lującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnie-
niem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych
postanowień.

2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie ma wpływu
na kompetencje Unii określone w Traktatach.

3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynika-
jące z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim,
stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.

Artykuł 7
(dawny artykuł 7 TUE)

[Naruszenie podstawowych wartości przez państwo członkowskie;
Sankcje]

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parla-
mentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc więk-
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szością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parla-
mentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka po-
ważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których
mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wy-
słuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą
procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia
pozostają aktualne.

2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej
Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody
Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa
Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe na-
ruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa
w artykule 2.

3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc więk-
szością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych
praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Człon-
kowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu
tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym
możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fi-
zycznych i prawnych.

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy
Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.

4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecy-
dować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie
ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich
ustanowienia.

5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się
do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są
w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 8
[Stosunki UE z państwami sąsiadującymi]

1. Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dą-
żąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej
na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi sto-
sunkami opartymi na współpracy.

2. Do celów ustępu 1 Unia może zawierać specjalne umowy z zaintere-
sowanymi państwami. Umowy te mogą obejmować wzajemne prawa
i obowiązki, jak również przewidywać możliwość wspólnego prowa-
dzenia działań. Ich wykonanie stanowi przedmiot okresowych uzgod-
nień.
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Tytuł II. Postanowienia o zasadach demokratycznych

Artykuł 9
[Zasada równości. Obywatelstwo Unii]

We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości
swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej insty-
tucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest każda osoba
mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma
charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastę-
puje go.

Artykuł 10
[Demokracja przedstawicielska]

1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.
2. Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Par-

lamencie Europejskim.
Państwa Członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej

przez swoich szefów państw lub rządów, a w Radzie przez swoje
rządy; szefowie państw lub rządów i rządy odpowiadają demokratycz-
nie przed parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami.

3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym
Unii. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbli-
żony do obywatela.

4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształto-
wania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli
Unii.

Artykuł 11
[Inicjatywa prawodawcza obywateli Unii]

1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywate-
lom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i pu-
bliczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowa-
rzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim.

3. Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi
stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii.

4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatel-
stwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę
zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej
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uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do
których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu praw-
nego Unii.

Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej inicja-
tywy określane są zgodnie z artykułem 24 akapit pierwszy Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 12
[Uprawnienia parlamentów krajowych]

Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania Unii:
a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów ustawo-

dawczych Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów na-
rodowych w Unii Europejskiej;

b) czuwając nad poszanowaniem zasady pomocniczości zgodnie z pro-
cedurami przewidzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności;

c) uczestnicząc, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości, w mechanizmach oceniających wykonanie polityk Unii
w tej dziedzinie, zgodnie z artykułem 70 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, oraz włączając się w polityczną kontrolę Europolu
i ocenę działalności Eurojustu, zgodnie z artykułami 88 i 85 tego Trak-
tatu;

d) uczestnicząc w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z artykułem 48
niniejszego Traktatu;

e) otrzymując informacje na temat wniosków o przystąpienie do Unii,
zgodnie z artykułem 49 niniejszego Traktatu;

f) uczestnicząc we współpracy międzyparlamentarnej między parlamen-
tami narodowymi i z Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protokołem
w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Tytuł III. Postanowienia o instytucjach

Artykuł 13
[Instytucje Unii]

1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propa-
gowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, intere-
som jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również
zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
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Instytucjami Unii są:
– Parlament Europejski,
– Rada Europejska,
– Rada,
– Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”),
– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
– Europejski Bank Centralny,
– Trybunał Obrachunkowy.

2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na
mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach
w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują.

3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i Trybu-
nału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia dotyczące
innych instytucji znajdują się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej.

4. Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komi-
tet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje
doradcze.

Artykuł 14
[Parlament Europejski]

1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą
i budżetową. Pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie
z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Wybiera przewodniczą-
cego Komisji.

2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywa-
teli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc
przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie
proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo
Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przy-
znać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład
Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa
w akapicie pierwszym.

3. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią ka-
dencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wol-
nym i tajnym.

4. Parlament Europejski wybiera spośród swoich członków przewodni-
czącego i prezydium.
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Artykuł 15
[Rada Europejska]

1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i okre-
śla ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni
funkcji prawodawczej.

2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów
Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewod-
niczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

3. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana
przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad,
członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu
z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Ko-
misji – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący
zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

4. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje
w drodze konsensusu.

5. Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością
kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku; mandat przewodniczącego
jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub poważ-
nego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego
mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

6. Przewodniczący Rady Europejskiej:
a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;
b)zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we

współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady
do Spraw Ogólnych;

c) wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;
d)przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego

posiedzenia Rady Europejskiej.
Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie

oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz
w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej
funkcji publicznej.

Artykuł 16
[Rada]

1. Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodaw-
czą i budżetową. Pełni funkcje określania polityki i koordynacji zgod-
nie z warunkami przewidzianymi w Traktatach.
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2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego
z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zo-
bowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezen-
tuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

3. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi większością kwalifi-
kowaną.

4. Od 1 listopada 2014 roku większość kwalifikowaną stanowi co najmniej
55% członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentu-
jących Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi
co najmniej 65% ludności Unii.

Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej czterech człon-
ków Rady, w przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana
została osiągnięta.

Inne zasady dotyczące głosowania większością kwalifikowaną okre-
ślone są w artykule 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej.

5. Postanowienia przejściowe dotyczące definicji większości kwalifikowa-
nej, które obowiązują do 31 października 2014 roku, jak również po-
stanowienia, które będą obowiązywać między 1 listopada 2014 roku
a 31 marca 2017 roku, określone są w Protokole w sprawie postano-
wień przejściowych.

6. Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których wykaz
przyjmowany jest zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.

Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów
Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich cią-
głość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją.

Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne
Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę
Europejską oraz zapewnia spójność działań Unii.

7. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawi-
cieli Rządów Państw Członkowskich.

8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad pro-
jektem aktu ustawodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady
składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad
aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieustawo-
wodawczym.

9. Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicz-
nych, sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw
Członkowskich w Radzie, na warunkach określonych zgodnie z ar-
tykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Artykuł 17
[Komisja Europejska]

1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpo-
wiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środ-
ków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje
stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje
koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych
w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje
inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii
w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

2. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zo-
stać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyj-
mowane na wniosek Komisji, jeżeli Traktaty tak stanowią.

3. Kadencja Komisji wynosi pięć lat.
Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwali-

fikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których
niezależność jest niekwestionowana.

Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich za-
dań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Komisji nie
zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu,
instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni
od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich
funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

4. W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu
z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każ-
dego Państwa Członkowskiego, przy czym skład ten obejmuje jej
przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw za-
granicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprze-
wodniczących Komisji.

5.1 Od 1 listopada 2014 roku Komisja składa się z takiej liczby człon-
ków, w tym z jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która odpowiada
dwóm trzecim liczby Państw Członkowskich, chyba że Rada Europej-
ska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję o zmianie tej liczby.

1 W wyniku uzgodnień podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach
11–12.12.2008 r. liczba komisarzy nie została zmniejszona (jak to uregulowano
w przepisach TL) i w skład Komisji wchodzi nadal jeden obywatel z każdego pań-
stwa członkowskiego, tj. dwudziestu ośmiu.
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Członkowie Komisji są wybierani spośród obywateli Państw
Członkowskich na podstawie systemu bezwzględnie równej rota-
cji pomiędzy Państwami Członkowskimi, który pozwala odzwiercie-
dlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw
Członkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez
Radę Europejską zgodnie z artykułem 244 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej.

6. Przewodniczący Komisji:
a) określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje

zadania;
b) decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić

spójność, skuteczność i kolegialność jej działania;
c) mianuje wiceprzewodniczących, innych niż wysoki przedstawi-

ciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, spo-
śród członków Komisji.

Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego za-
żąda. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i poli-
tyki bezpieczeństwa składa rezygnację, zgodnie z procedurą prze-
widzianą w artykule 18 ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

7. Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przepro-
wadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc więk-
szością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest
wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków
wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uzyska on większości, Rada Eu-
ropejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia, w ter-
minie miesiąca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Par-
lament Europejski zgodnie z tą samą procedurą.

Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczą-
cym, przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować
członkami Komisji. Są oni wybierani na podstawie sugestii zgłasza-
nych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzia-
nymi w ustępie 3 akapit drugi i w ustępie 5 akapit drugi.

Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicz-
nych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podle-
gają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament
Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska
mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną.

8. Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem
Europejskim. Zgodnie z artykułem 234 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej Parlament Europejski może uchwalić wotum nie-
ufności w stosunku do Komisji. W przypadku uchwalenia wotum
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nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funk-
cji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Artykuł 18
[Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki

bezpieczeństwa]

1. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą
przewodniczącego Komisji, mianuje wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Rada Europejska
może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą.

2. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bez-
pieczeństwa Unii. Przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opra-
cowania tej polityki i realizuje ją działając z upoważnienia Rady. Do-
tyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

3. Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicz-
nych.

4. Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.
Czuwa nad spójnością działań zewnętrznych Unii. Odpowiada w ra-
mach Komisji za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrznych
i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii. W wyko-
nywaniu tych obowiązków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu
do tych obowiązków, wysoki przedstawiciel podlega procedurom re-
gulującym funkcjonowanie Komisji w zakresie, w jakim jest to zgodne
z ustępami 2 i 3.

Artykuł 19
[Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej]

1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Spra-
wiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowa-
nie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów.

Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapew-
nienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem
Unii.

2. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każ-
dego Państwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspo-
magany przez rzeczników generalnych.

W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa
Członkowskiego.

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz
sędziowie Sądu są wybierani spośród osób o niekwestionowanej nie-
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zależności, spełniających warunki określone w artykułach 253 i 254
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są oni mianowani za
wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na
okres sześciu lat. Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą
być ponownie mianowani.

3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Trakta-
tami:
a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, insty-

tucje lub osoby fizyczne lub prawne;
b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkow-

skich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przy-
jętych przez instytucje;

c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.

Tytuł IV. Postanowienia o wzmocnionej współpracy

Artykuł 20
(dawne artykuły 27a–27e, 40–40b i 43–45 TUE

oraz dawne artykuły 11 i 11a TWE)
[Wzmocniona współpraca]

1. Państwa Członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmoc-
nioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą
korzystać w tym celu z jej instytucji i wykonywać te kompetencje, sto-
sując odpowiednie postanowienia Traktatów, z zastrzeżeniem ogra-
niczeń oraz zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule
i w artykułach 326–334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów
Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji.
Współpraca taka otwarta jest dla wszystkich Państw Członkowskich
w dowolnym czasie, zgodnie z artykułem 328 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej.

2. Decyzję upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy Rada
przyjmuje w ostateczności, jeżeli ustali, że cele takiej współpracy nie
mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako ca-
łość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej dziewięć
Państw Członkowskich. Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną
w artykule 329 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. W obradach Rady mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady, jed-
nak w głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący
Państwa Członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy.
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Zasady głosowania przewidziane są w artykule 330 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wy-
łącznie uczestniczące Państwa Członkowskie. Nie są one uważane za
dorobek, który musi zostać przyjęty przez państwa kandydujące do
przystąpienia do Unii.

Tytuł V. Postanowienia ogólne o działaniach
zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Rozdział 1. Postanowienia ogólne o działaniach

zewnętrznych Unii

Artykuł 21
[Zasady i cele działań zewnętrznych UE]

1. Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach,
które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które
zamierza wspierać na świecie: demokracji, państwa prawnego, po-
wszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wol-
ności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności
oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa
międzynarodowego.

Unia dąży do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa
z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi, re-
gionalnymi lub światowymi, które wyznają zasady, o których mowa
w akapicie pierwszym. Sprzyja ona wielostronnym rozwiązaniom
wspólnych problemów, w szczególności w ramach Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych.

2. Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do za-
pewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach
stosunków międzynarodowych, w celu:
a) ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeń-

stwa, niezależności i integralności;
b) umacniania i wspierania demokracji, państwa prawnego, praw

człowieka i zasad prawa międzynarodowego;
c) utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania bezpie-

czeństwa międzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty
Narodów Zjednoczonych, jak również z zasadami Aktu końco-
wego z Helsinek oraz celami Karty Paryskiej, w tym z celami i za-
sadami dotyczącymi granic zewnętrznych;
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