
�

Wstęp

I.  Uwarunkowania polityczno-prawne
Materiały opublikowane w niniejszej książce powstały w ramach 

projektu naukowego – „Umocnienie ochrony praw podstawowych na 
podstawie Traktatu reformującego UE. Wnioski dla Polski oraz innych 
państw Grupy Wyszehradzkiej”, wspieranego przez Trust for Civil Society 
in Central & Eastern Europe. Założenia tego projektu powstawały latem 
2007 r., a więc w czasie, gdy odbywała się Konferencja Międzyrządowa 
2007, której agenda została przyjęta podczas spotkania Rady Europejskiej 
21–23.6.2007 r. Z tego powodu, że mandat Konferencji ustalony przez 
Państwa Członkowskie był bardzo szczegółowy,� wiadome było, że jednym 
z zasadniczych, nowych elementów Traktatu Reformującego (przyszłego 
Traktatu z Lizbony) ma być umocnienie legitymacji demokratycznej 
Unii Europejskiej, w tym istotne wzmocnienie i konsolidacja systemu 
ochrony praw podstawowych. Wyrażać się to miało przede wszystkim  
w przystąpieniu Unii (już jako jednolitej organizacji międzynarodowej) 
do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności oraz w nadaniu Karcie Praw Podstawowych – obecnie dokumen-
towi o charakterze politycznym – charakteru wiążącego: nie planowano 
jednak inkorporowania Karty do tekstu traktatów stanowiących Unię (jak 
to proponował Traktat konstytucyjny, włączając Kartę jako część II do 
swojej treści), lecz – w ramach „dekonstytucjonalizacji” reformy Unii 
– Karta Praw Podstawowych miała mieć „taką samą moc prawną jak 
Traktaty” (art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w brzmieniu nadanym 
przez Traktat z Lizbony), a więc zostać włączona do prawa pierwotnego 
Unii. Jak wiemy, tak się też stało. Podpisany 13.12.2007 r. w Lizbonie 
traktat rewizyjny (Traktat z Lizbony)� wprowadził do nowego Traktatu  
o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stosowne postanowienia. 

�  Załącznik I do Konkluzji Prezydencji przyjętych podczas spotkania Rady Europej-
skiej 2�–23.6.2007 r. Konkluzje – Bruksela, 23.6.2007 r., dokument Nr ���77/07 (pkt �9).  
Por. Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej: analiza 
prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, Kozminski Law School Papers 2007, Nr 5; F. C. Mayer, 
Die Rückkehr der Europäischen Verfassung? Ein Leitfaden zum Reformvertrag, Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2007, Nr 4, s. � i n.
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Propozycje w tej dziedzinie, zawarte w Traktacie z Lizbony, konfrontują 
bez wątpienia Unię Europejską i jej państwa członkowskie z szeregiem 
fundamentalnych problemów natury prawnej i politycznej. Prowadzą one 
– z jednej strony – do umocnienia ochrony praw podstawowych w UE 
oraz umocnienia spójności europejskiego systemu ochrony praw pod-
stawowych (zasadzającego się na mechanizmie Rady Europy). Z drugiej 
jednak strony wyjaśnienia wymaga szereg istotnych kwestii, zwłaszcza we 
współpracy między UE a Radą Europy (przede wszystkim dotyczących 
relacji między Trybunałem Sprawiedliwości WE a ETPCz) oraz problemów 
dotyczących zakresu obowiązywania i stosowania postanowień Karty Praw 
Podstawowych tak wobec instytucji Unii, jak też w sferze wewnętrznej 
państw członkowskich. Oczywiście, że problemy te miały znaleźć się  
w centrum projektu badawczego.

Chodziło jednak również o problem bardziej generalny. W nowych 
państwach członkowskich objętych „dużym” rozszerzeniem UE z lat 
2004–2007, zwłaszcza w tych spośród nich, które są objęte transformacją 
ustrojową, na powyższe wiodące problemy prawno-polityczne, nakładają 
się istotne kwestie, wynikające z okresu budowy państwa prawa, struktur 
demokratycznych i systemów partyjnych. Mimo ustanowienia mocnych 
ram dla państwa prawa i gospodarki rynkowej oraz członkostwa w orga-
nizacjach międzynarodowych gwarantujących te ramy (przede wszystkim 
w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej), podatność na 
pokusy populistyczne jest w tych państwach znacząca, a jednym z obszarów 
szczególnie wrażliwych na populistyczną politykę jest status jednostki  
i gwarancje praw podstawowych. W większości tych państw wystąpił  
tzw. syndrom nowych państw członkowskich, którego istota polega na 
tym, że po trudnym okresie przedakcesyjnym, wyrzeczeniach związanych  
z procesem dostosowawczym i uzyskaniem członkostwa w Unii Europej-
skiej – po osiągnięciu tego strategicznego celu, państwa te często zachowują 
się tak, jakby nadal pozostawały „obok” Unii, a niekiedy w Unii upatrują 
nie strukturę, do której należą i którą współkształtują, lecz źródło zagrożenia 
dla własnych interesów narodowych. 

Problemy takie wystąpiły w różnym stopniu we wszystkich państwach 
Grupy Wyszehradzkiej, w Polsce zaś ich koncentracja nastąpiła podczas 
rządów partii Prawa i Sprawiedliwości (2006–2007). Specyfiką jednak 
sytuacji w Polsce było i jest to, że członkostwo w UE cieszy się mocnym 
poparciem społecznym, oscylującym wokół 80%.� Również zrozumienie 
dla konieczności reformy ustrojowej jest zdecydowane i wyrażało się  
w poparciu dla Traktatu konstytucyjnego, a następnie Traktatu z Lizbony, 
sięgającemu 60–70%. W Polsce występowało więc zjawisko inne, niż  

� Por. dane podawane na przykład w kolejnych edycjach „Monitora Integracji Eu-
ropejskiej” (UKIE).
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w większości „starych” państw członkowskich, w których elity polityczne 
wypowiadały się za reformą Unii często wbrew zdecydowanemu oporowi 
społeczeństwa (czego wyrazem stały się negatywne wyniki referendów  
w 2005 r. we Francji i w Niderlandach w sprawie ratyfikacji Traktatu konsty-
tucyjnego). W Polsce natomiast sceptyczne nastawienie wobec UE koncen-
trowało się w części środowiska politycznego, skupionego głównie wokół 
Prawa i Sprawiedliwości i byłych koalicjantów tej partii – Samoobrony  
i Ligi Polskich Rodzin. Pole do budowania własnej pozycji politycznej na 
gruncie nastawienia antyeuropejskiego jest jednak w Polsce ograniczone, 
czego dowiodły wybory parlamentarne jesienią 2007 r., zakończone prze-
graną Prawa i Sprawiedliwości i zupełną marginalizacją polityczną jej 
byłych koalicjantów. Pod uwagę należy również brać nastawienie Kościoła 
Katolickiego, który co prawda generalnie wspiera członkostwo Polski  
w UE, niemniej jednak w niektórych dziedzinach, w tym zwłaszcza w od-
niesieniu do zakresu ochrony praw podstawowych, stanowisko wyrażane 
przez Episkopat i księży jest bardzo zróżnicowane. 

Powyższa dynamika polityczna miała stosunkowo istotny wpływ na 
stanowisko delegacji polskiej negocjującej treść mandatu Konferencji 
Międzyrządowej oraz Traktatu z Lizbony, zwłaszcza zaś znalazła wyraz  
w przystąpieniu Polski do Protokołu w sprawie stosowania Karty Praw 
Podstawowych (Protokół Nr 30) oraz innych działaniach, które miały na 
celu zagwarantowanie uzyskanych „osiągnięć negocjacyjnych” (zwłaszcza 
tzw. formuły Joanniny). Po przejęciu rządów w Polsce w końcu 2007 r. przez 
Platformę Obywatelską, powyższe uwarunkowania polityczne miały również 
wpływ na przebieg debaty nad ratyfikacją Traktatu z Lizbony w 2008 r. 

Traktat ten jest bowiem w Polsce ratyfikowany zgodnie z art. 90 Konsty-
tucji RP. Oznacza to, że zgoda na ratyfikację Traktatu przez Prezydenta RP 
musi być wyrażona albo większością ⅔ posłów i senatorów (przy obecności 
co najmniej połowy ich ustawowej liczby), albo w drodze referendum 
ogólnokrajowego. Prawo i Sprawiedliwość zachowało po wyborach jesienią 
2007 r. w Sejmie wystarczającą reprezentację (mimo przegranej), aby 
blokować osiągnięcie większości ⅔, niezbędnych dla wyrażenia zgody na 
ratyfikowanie Traktatu. Rozpisanie referendum byłoby co prawda możliwe  
(i wynik popierający ratyfikację byłby więcej niż prawdopodobny  
w związku ze zdecydowanym poparciem społecznym dla członkostwa 
Polski w UE samego Traktatu), niemniej aby wynik referendum upoważniał 
Prezydenta RP do ratyfikowania Traktatu, w referendum musi wziąć udział 
więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. 

O przekroczenie tego progu w polskich warunkach byłoby niezmiernie 
trudne. Dodatkową, ważną okolicznością stało się stanowisko Prezy-
denta RP – Lecha Kaczyńskiego, który jednoznacznie zapowiedział, że 
nie podpisze dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu, o ile nie zostaną 
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