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KONSTYTUCJA UNII EUROPEJSKIEJ  
- wersja z komentarzami  

Drogi Czytelniku, 
Oto ostateczna wersja „Traktatu ustanawiaj�cego Konstytucj� dla Europy” zatwierdzona przez 
głowy pa�stw w pi�tek, w dniu 18 czerwca, zło�ona i formalnie podpisana na Kapitolu w Rzymie 
w pi�tek, w dniu 29 pa�dziernika 2004 r. 
Aby uczyni� projekt Konstytucji UE bardziej przyst�pnym, opatrzyli�my go nast�puj�cymi 
oznaczeniami: 
- najwa�niejsze słowa zostały podkre�lone, co ułatwia szybkie przegl�danie tekstu, 
- na marginesach umieszczono ułatwiaj�ce zrozumienie tre�ci komentarze i odniesienia, 
- szczegółowy indeks pozwala szybko odnale�� wła�ciwy artykuł, 
- czytelne symbole dotycz�ce procedury decyzyjnej: * PE jest konsultowany, ** PE mo�e 
proponowa� poprawki i odrzuci� projekt, *** wymagana jest zgoda PE, U = Rada stanowi 
jednomy�lnie, X = Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan�, XX = podwójna wi�kszo�� 
kwalifikowana, 
- pogrubiona * oraz X oznaczaj� NOWE procedury w stosunku do Traktatu z Nicei, 
- numery w nawiasach oznaczaj� artykuły Traktatu z Nicei, które dotycz� tej samej kwestii. Nawet 
jednakowo sformułowane przepisy mog� ró�ni� si� znaczeniem ze wzgl�du na znaczn� liczb� 
obecnych w Konstytucji nowych artykułów o charakterze horyzontalnym, które czasem zmieniaj� 
rozumienie innych artykułów. 

Je�li Konstytucja zostanie przyj�ta, Rada Europejska stanowi�c jednogło�nie, b�dzie 
mogła zmieni� głosowanie jednogło�ne na głosowanie wi�kszo�ci� kwalifikowan�, a specjaln� 
procedur� na zwykł� procedur� ustawodawcz�, o której mowa w art. III-396. 
Niniejsza wersja, dla celów niekomercyjnych, jest dost�pna nieodpłatnie (w formie 
elektronicznej) w kilku wersjach j�zykowych pod adresem: www.euabc.com. Mo�na j� stamt�d 
pobra�, zapisa� na swoim komputerze, umie�ci� na swojej stronie internetowej i przesła� 
wszystkim osobom, które mog� by� ni� zainteresowane. 
 Do jej opracowania wykorzystano oficjalny dokument1, b�d�cy wynikiem prac 
Konwentu, który był nast�pnie trzykrotnie zmieniany: po pierwsze swoje zmiany wprowadziły 
słu�by prawne Rady2, nast�pnie głowy pa�stw i szefowie rz�dów3 Pa�stw Członkowskich UE 
oraz ponownie, wyspecjalizowani prawnicy z Pa�stw Członkowskich  i słu�by prawne Rady. Do 
niniejszej wersji doł�czono równie� Raport Alternatywny, który Konwent w sprawie przyszło�ci 
Europy przedstawił głowom pa�stw i szefom rz�dów.  
 Pragn� podzi�kowa� wielu osobom, z którymi miałem zaszczyt współpracowa�, a w 
szczególno�ci byłemu urz�dnikowi Komisji Johnowi Fitzmaurice’owi oraz sprawozdawcy 
Parlamentu Europejskiego w sprawie Konstytucji Richardowi Corbettowi za wiele cennych 
uwag. B�d� równie� wdzi�czny za wszelkie dodatkowe wskazówki, które pozwol� mi 
udoskonali� niniejsze opracowanie.  
 
12 grudnia 2004 r. 
(c) Jens-Peter Bonde  
Tel. : +32 2 28 45 167 / +45-4449 0251 
E-mail: jbonde@europarl.eu.int  
www.bonde.dk / www.bonde.com / www.euabc.dk / www.euabc.com 

                                                 
1 Mo�na go znale�� pod adresem: http://european-convention.eu.int  
2 Patrz dokument IGC 50/03 http://ue.eu.int/igc/doc_register.asp?content=DOC&lang=EN oraz  
http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/igc/doc_register.asp?lang=EN&cmsid=576 
3 IGC 81/04, 85/04 oraz 87/04 mo�na znale�� pod adresem: http://.ue.eu.int 
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Hasła i 
komentarze/uwagi na 
marginesach oraz 
oznaczenia typu „X” i 
typu „* ” nie s� cz��ci� 
projektu Konstytucji.  

PROJEKT KONSTYTUCJI UE  

- Wersja z komentarzami 

 
Osoby podpisuj�ce 
pochodziły z:  
 
- Austrii 
- Belgii 
- Cypru 
- Danii 
- Estonii 
- Finlandii 
- Francji 
- Grecji 
- Hiszpanii 
- Irlandii 
- Królestwa Niderlandów 
- Litwy 
- Luksemburga 
- Łotwy 
- Malty 
- Niemiec 
- Polski 
- Portugalii 
- Republiki Czeskiej  
- Słowacji 
- Słowenii 
- Szwecji 
- W�gier 
- Włoch 
- Zjednoczonego Królestwa 
 
(Rumunia, Bułgaria i Turcja 
równie� podpisały Traktat, 
jako �e zostały uznane za 
pa�stwa kandyduj�ce) 
 
 
Zignorowano 
propozycj� wzmianki o 
dziedzictwie 
chrzecija�skim.  
 
 
 
Prawna kontynuacja 
Wspólnot Europejskich.  

PREAMBUŁ A 
 
JEGO KRÓLEWSKA MO�� KRÓL BELGÓW, PREZYDENT 
REPUBLIKI CZESKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MO�� KRÓLOWA 
DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 
PREZYDENT REPUBLIKI ESTO�SKIEJ, PREZYDENT 
REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MO�� KRÓL 
HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 
PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI WŁ OSKIEJ, 
PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, PREZYDENT 
REPUBLIKI Ł OTEWSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI 
LITEWSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKO�� WIELKI 
KSI��� LUKSEMBURGA, PREZYDENT REPUBLIKI 
W�GIERSKIEJ, PREZYDENT MALTY, JEJ KRÓLEWSKA MO�� 
KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNY 
REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, 
PREZYDENT REPUBLIKI SŁ OWENII, PREZYDENT REPUBLIKI 
SŁ OWACKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, RZ�D 
KRÓLESTWA SZWECJI, JEJ KRÓLEWSKA MO�� KRÓLOWA 
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I 
IRLANDII PÓŁ NOCNEJ, 
 
 
INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem 
Europy, z którego wynikaj� powszechne warto�ci, stanowi�ce 
nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak równie� wolno��, 
demokracja, równo�� oraz pa�stwo prawne, 
 
WIERZ
C, �e Europa, zjednoczona po gorzkich do�wiadczeniach 
zamierza wci�� pod��a� drog� cywilizacji, post�pu i dobrobytu, dla dobra 
wszystkich jej mieszka�ców, tak�e tych najsłabszych i najbardziej 
poszkodowanych; �e zamierza pozosta� kontynentem otwartym na kultur�, 
wiedz� i post�p społeczny; oraz �e zamierza pogł�bia� demokratyczny 
charakter i przejrzysto�� swojego �ycia publicznego, a tak�e d��y� do 
pokoju, sprawiedliwo�ci i solidarno�ci na �wiecie. 
 
 
PRZEKONANI, �e narody Europy, pozostaj�c dumne ze swojej to�samo�ci 
narodowej i historii, zdecydowane s� pokona� dawne podziały oraz, 
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Lista 25 głów pa�stw, 
premierów i ministrów 
spraw zagranicznych.  
 
(Rumunia, Bułgaria i 
Turcja podpisały wersj� 
ostateczn� jako 
pa�stwa kandyduj�ce.)  

narodowej i historii, zdecydowane s� pokona� dawne podziały oraz, 
zjednoczone jeszcze silniej, ukształtowa� wspóln� przyszło��, 
 
PRZEKONANI, �e „zjednoczona w ró�norodno�ci" Europa daje im 
najlepsz� mo�liwo�� dalszego prowadzenia, w poszanowaniu praw ka�dej 
jednostki i ze �wiadomo�ci� odpowiedzialno�ci wobec przyszłych pokole� 
i naszej Planety, ogromnego przedsi�wzi�cia, które uczyni j� 
uprzywilejowanym obszarem ludzkiej nadziei, 
 
ZDECYDOWANI kontynuowa� dzieło dokonane w ramach Traktatów 
ustanawiaj�cych Wspólnoty Europejskie i Traktatu o Unii Europejskiej 
poprzez zapewnienie ci�gło�ci dorobku wspólnotowego, 
 
WDZI�CZNI członkom Konwentu Europejskiego za przygotowanie 
projektu niniejszej Konstytucji w imieniu obywateli i pa�stw Europy, 
 
POWOŁ ALI JAKO SWYCH PEŁ NOMOCNIKÓW:  
JEGO KRÓLEWSKA MO�� KRÓL BELGÓW, 
Guy VERHOFSTADT 
Premier 
Karel DE GUCHT 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ  
Stanislav GROSS 
Premier 
Cyril SVOBODA 
Minister Spraw Zagranicznych  
JEJ KRÓLEWSKA MO�� KRÓLOWA DANII 
Anders Fogh RASMUSSEN 
Premier 
Per Stig MØLLER 
Minister Spraw Zagranicznych  
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 
Gerhard SCHRÖDER 
Kanclerz Federalny 
Joseph FISCHER 
Minister Spraw Zagranicznych oraz Wicekanclerz Federalny 
PREZYDENT REPUBLIKI ESTO	SKIEJ, 
Juhan PARTS 
Premier 
Kristiina OJULAND 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, 
Kostas KARAMANLIS 
Premier 
Petros G. MOLYVIATIS 
Minister Spraw Zagranicznych 
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JEGO KRÓLEWSKA MO�� KRÓL HISZPANII, 
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO 
Przewodnicz�cy Rz�du 
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ 
Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy 
PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 
Jacques CHIRAC 
Prezydent 
Jean-Pierre RAFFARIN 
Premier  
Michel BARNIER 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT IRLANDII, 
Bertie AHERN 
Premier (Taoiseach) 
Dermot AHERN 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI WŁ OSKIEJ, 
Silvio BERLUSCONI 
Premier 
Franco FRATTINI 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, 
Tassos PAPADOPOULOS 
Prezydent 
George IACOVOU 
Minister Spraw Zagranicznych  
PREZYDENT REPUBLIKI Ł OTEWSKIEJ, 
Vaira V�E FREIBERGA 
Prezydent 
Indulis EMSIS 
Premier 
Artis PABRIKS 
Minister Spraw Zagranicznych  
PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ, 
Valdas ADAMKUS 
Prezydent 
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS 
Premier 
Antanas VALIONIS 
Minister Spraw Zagranicznych  
JEGO KRÓLEWSKA WYSOKO�� WIELKI KSI
�� 
LUKSEMBURGA, 
Jean-Claude JUNCKER 
Premier, Ministre d'Etat 
Jean ASSELBORN 
Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych i do spraw Imigracji 
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PREZYDENT REPUBLIKI W�GIERSKIEJ, 
Ferenc GYURCSÁNY 
Premier 
László KOVÁCS 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT MALTY, 
The Hon Lawrence GONZI 
Premier 
The Hon Michael FRENDO 
Minister Spraw Zagranicznych 
JEJ KRÓLEWSKA MO�� KRÓLOWA NIDERLANDÓW, 
Dr. J. P. BALKENENDE 
Premier 
Dr. B. R. BOT 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII, 
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL 
Kanclerz Federalny 
Dr. Ursula PLASSNIK 
Federalny Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
Marek BELKA 
Prezes Rady Ministrów 
Włodzimierz CIMOSZEWICZ 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, 
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES 
Premier 
António Victor MARTINS MONTEIRO 
Minister Spraw Zagranicznych i Wspólnot Portugalskich za Granic� 
PREZYDENT REPUBLIKI SŁ OWENII, 
Anton ROP 
Przewodnicz�cy Rz�du 
Ivo VAJGL 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI SŁ OWACKIEJ, 
Mikuláš DZURINDA 
Premier 
Eduard KUKAN 
Minister Spraw Zagranicznych 
PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, 
Matti VANHANEN 
Premier 
Erkki TUOMIOJA 
Minister Spraw Zagranicznych 
RZ
D KRÓLESTWA SZWECJI, 
Göran PERSSON 
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Premier 
Laila FREIVALDS 
Minister Spraw Zagranicznych 
JEJ KRÓLEWSKA MO�� KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO 
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁ NOCNEJ, 
The Rt. Hon Tony BLAIR 
Premier 
The Rt. Hon Jack STRAW 
Sekretarz Stanu do spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej 
KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za nale�yte i 
sporz�dzone we wła�ciwej formie, uzgodnili, co nast�puje: 
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 CZ��� I 
 TYTUŁ  I: 

DEFINICJA I CELE UNII 
 

Ustanowienie Unii  Artykuł I-1: 
Ustanowienie Unii 

 
Ustanowiona zarówno 
przez obywateli jak i 
pa�stwa.  
 
Pa�stwa Członkowskie 
przyznaj� Unii 
kompetencje. 
 

1. Zainspirowana wol� obywateli i pa�stw Europy zbudowania wspólnej 
przyszło�ci, niniejsza Konstytucja ustanawia Uni� Europejsk�, której 
Pa�stwa Członkowskie przyznaj� kompetencje do osi�gni�cia ich 
wspólnych celów. Unia koordynuje polityki Pa�stw Członkowskich, 
zmierzaj�ce do osi�gni�cia tych celów, oraz wykonuje w trybie 
wspólnotowym kompetencje przyznane jej przez Pa�stwa Członkowskie. 
 

Otwarta dla wszystkich 
pa�stw europejskich, 
które szanuj� jej 
wartoci. 

2. Unia jest otwarta dla wszystkich pa�stw europejskich, które szanuj� jej 
warto�ci i zobowi�zuj� si� je wspólnie wspiera�. 
 

 
Warto�ci Unii  

Artykuł I-2: 
Warto�ci Unii 

 
Godno�, wolno�, 
swoboda, demokracja, 
równo�, pa�stwo 
prawne, prawa 
człowieka i prawa 
mniejszoci.  
 

Unia opiera si� na warto�ciach poszanowania godno�ci osoby ludzkiej, 
wolno�ci, demokracji, równo�ci, pa�stwa prawnego, jak równie� 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób nale��cych do 
mniejszo�ci. Warto�ci te s� wspólne Pa�stwom Członkowskim w 
społecze�stwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwo�ci, solidarno�ci oraz na równo�ci kobiet i m��czyzn. 
 

 
Cele Unii 

Artykuł I-3: 
Cele Unii 

 
Wspieranie pokoju, 
wartoci i dobrobytu. 
  

1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej warto�ci i dobrobytu jej narodów. 
 

Sprawiedliwo�, brak 
granic wewn�trznych, 
rynek wewn�trzny, 
konkurencja.  
 

2. Unia zapewnia swym obywatelom przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i 
sprawiedliwo�ci bez granic wewn�trznych oraz rynek wewn�trzny z woln� 
i niezakłócon� konkurencj�. 

Trwały rozwój, wzrost 
gospodarczy, stabilno� 
cen, post�p społeczny, 
pełne zatrudnienie, 

3. Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstaw� jest 
zrównowa�ony wzrost gospodarczy oraz stabilno�� cen, społeczna 
gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjno�ci zmierzaj�ca do pełnego 
zatrudnienia i post�pu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy 
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ochrona rodowiska 
naturalnego, post�p 
naukowo – techniczny, 
zwalczanie wył�czenia 
społecznego, 
wspieranie 
sprawiedliwo� 
społecznej, równo� 
płci, solidarno� mi�dzy 
pokoleniami, ochrona 
dzieci, poszanowanie 
ró�norodnoci i 
dziedzictwa 
kulturowego. 
 

jako�ci �rodowiska naturalnego. Unia wspiera post�p naukowo-techniczny. 
 
Zwalcza wył�czenie społeczne i dyskryminacj� oraz wspiera 
sprawiedliwo�� i ochron� socjaln�, równo�� kobiet i m��czyzn, solidarno�� 
mi�dzy pokoleniami i ochron� praw dziecka. 
 
Wspiera spójno�� gospodarcz�, społeczn� i terytorialn� oraz solidarno�� 
mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. 
 
Szanuje swoj� bogat� ró�norodno�� kulturow� i j�zykow� oraz zapewnia 
ochron� i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy. 
 

Wspieranie wartoci i 
interesów Unii na 
wiecie.  
 

4. W stosunkach zewn�trznych Unia umacnia i popiera swe warto�ci i 
interesy. Przyczynia si� do pokoju, bezpiecze�stwa, stałego rozwoju naszej 
Planety, do solidarno�ci i wzajemnego szacunku mi�dzy narodami, do 
swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do 
ochrony praw człowieka, w szczególno�ci praw dziecka, a tak�e do 
�cisłego przestrzegania i rozwoju prawa mi�dzynarodowego, a w 
szczególno�ci zasad Karty Narodów Zjednoczonych. 
 

Granice działa� Unii.  
 

5. Unia d��y do osi�gni�cia swych celów wła�ciwymi �rodkami, w 
zale�no�ci od zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Konstytucji. 
 

Niedyskryminacja i 
„ cztery swobody”  
dotycz�ce przepływu  

Artykuł I-4: 
Podstawowe wolno�ci i niedyskryminacja 

 
osób, towarów, usług i 
kapitału.  
Swoboda 
przedsi�biorczoci  
 

1. Unia zapewnia w swych granicach swobodny przepływ osób, usług, 
towarów i kapitału oraz swobod� przedsi�biorczo�ci, zgodnie z 
Konstytucj�. 
 

Brak dyskryminacji ze 
wzgl�du na 
narodowo�.  

2. W zakresie zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej 
postanowie� szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze 
wzgl�du na przynale�no�� pa�stwow�. 
 

Relacje mi�dzy Uni� a 
Pa�stwami 
Członkowskimi  

Artykuł I-5: 
Stosunki mi�dzy Uni� a Pa�stwami Członkowskimi 

 
Równo� Pa�stw 
Członkowskich wobec 
Konstytucji.  
 
To�samoci narodowe 
Pa�stw Członkowskich 

1. Unia szanuje równo�� Pa�stw Członkowskich wobec Konstytucji, jak 
równie� ich to�samo�� narodow�, nierozerwalnie zwi�zan� z ich 
podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w 
odniesieniu do samorz�du lokalnego i regionalnego. Szanuje tak�e 
podstawowe funkcje pa�stwa, w tym maj�ce na celu zapewnienie jego 
integralno�ci terytorialnej, utrzymanie porz�dku publicznego oraz ochron� 
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s� respektowane.  
 

bezpiecze�stwa narodowego. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
pomagaj� Unii we 
wdra�aniu unijnego 
prawa.  
 
Pa�stwa Członkowskie 
wypełniaj� unijne 
zobowi�zania  
 
..i nie zagra�aj� celom 
Unii.  

2. Zgodnie z zasad� lojalnej współpracy Unia i Pa�stwa Członkowskie 
wzajemnie si� szanuj� i udzielaj� sobie wsparcia w wykonywaniu zada� 
wynikaj�cych z Konstytucji. 
 
Pa�stwa Członkowskie podejmuj� wszelkie �rodki ogólne lub szczególne 
wła�ciwe dla zapewnienia wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z 
Konstytucji lub aktów instytucji Unii. 
 
 
Pa�stwa Członkowskie ułatwiaj� wypełniane zada� Unii i powstrzymuj� 
si� od podejmowania wszelkich �rodków, które mogłyby zagra�a� 
urzeczywistnieniu celów Unii. 
 

Prymat prawa 
unijnego: według 
Trybunału 
Sprawiedliwoci cało� 
prawa unijnego ma 
pierwsze�stwo przed 
prawem krajowym i 
krajowymi 
konstytucjami  

Artykuł I-6: 
Prawo Unii 

- z czym w odniesieniu 
do ich własnych 
konstytucji niektóre 
Pa�stwa Członkowskie 
nie zgadzaj� si�.  
 

Konstytucja i prawo przyj�te przez instytucje Unii w wykonywaniu 
przyznanych jej kompetencji maj� pierwsze�stwo przed prawem Pa�stw 
Członkowskich. 
 
 

Osobowo�� prawna 
(znikaj� trzy filary)  

Artykuł I-7: 
Osobowo�� prawna 

 
 

Umowy z pa�stwami 
trzecimi dotycz�ce 
wszystkich obszarów.  
 

Unia ma osobowo�� prawn�. 
 
 

 
Symbole Unii:  

Artykuł I-8: 
Symbole Unii 

 
- flaga, 
 
- hymn, 
 
- dewiza, 
- waluta, 

Flaga Unii przedstawia kr�g dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle.  
Hymn Unii pochodzi z „Ody do rado�ci” z IX Symfonii Ludwiga van 
Beethovena.  
Dewiza Unii brzmi: „Zjednoczona w ró�norodno�ci”. 
Walut� Unii jest euro. 
Dzie� Europy obchodzony jest w całej Unii 9 maja. 
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- Dzie� Europy. 
 

 

OBYWATELSTWO 
UNII  

TYTUŁ  II: 
PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO UNII 

 
Prawa podstawowe 
Obejmuje Kart� Praw 
Podstawowych.  

Artykuł I-9: 
Prawa podstawowe 

 
 

Przyst�pienie do 
europejskiej Konwencji  

1. Unia uznaje prawa, wolno�ci i zasady okre�lone w Karcie Praw 
Podstawowych, która stanowi cz��� II. 
 

o ochronie praw 
człowieka, co nie ma 
wpływu na prymat 
prawa unijnego. 
 

X***/XX*** 2. Unia przyst�puje do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolno�ci. Przyst�pienie do Konwencji nie 
narusza kompetencji Unii okre�lonych w Konstytucji. 
 

Prawa podstawowe 
staj� si� ogólnymi 
zasadami prawa 
unijnego.  

3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolno�ci oraz wynikaj�ce z 
tradycji konstytucyjnych wspólnych Pa�stwom Członkowskim, stanowi� 
cz��� prawa Unii jako zasady ogólne prawa. 
 

 
Obywatelstwo Unii  

Artykuł I-10: 
Obywatelstwo Unii 

 
Podwójne obywatelstwo 
- krajowe i unijne. 
 

1. Ka�da osoba maj�ca przynale�no�� Pa�stwa Członkowskiego jest 
obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku 
do obywatelstwa krajowego i nie zast�puje go. 
 

Prawa i obowi�zki 
obywateli Unii: 

2. Obywatele Unii korzystaj� z praw i podlegaj� obowi�zkom 
przewidzianym w Konstytucji. Maj� prawo do: 
 

- swobodne 
przemieszczanie si� i 
przebywanie na 
terytorium Unii,  

a) swobodnego przemieszczania si� i przebywania na terytorium Pa�stw 
Członkowskich, 
 

- głosowanie i 
kandydowanie we 
wszystkich lokalnych 
wyborach i wyborach 
do PE,  

b) głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
oraz w wyborach lokalnych w Pa�stwie Członkowskim, w którym maj� 
miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego 
Pa�stwa, 
 

- ochrona 
dyplomatyczna we 
wszystkich Pa�stwach 
Członkowskich,  

c) korzystania na terytorium pa�stwa trzeciego, w którym Pa�stwo 
Członkowskie, którego s� obywatelami, nie ma swojego 
przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej ka�dego z 
pozostałych Pa�stw Członkowskich, na takich samych warunkach jak 
obywatele tego Pa�stwa, 
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- posługiwanie si� 
którymkolwiek z 
j�zyków Unii i 
otrzymywanie 
odpowiedzi w tym 
samym j�zyku.  
  

d) kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoływania si� do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania si� do 
instytucji i organów doradczych Unii w jednym z j�zyków Konstytucji oraz 
otrzymywania odpowiedzi w tym samym j�zyku. 

(Prawa i obowi�zki 
zapisane w niniejszej 
Konstytucji maj� 
pierwsze�stwo przed 
prawem krajowym - 
patrz art. I-6.) 
  

Prawa te s� wykonywane na warunkach i w granicach okre�lonych przez 
Konstytucj� i �rodki przyj�te w jej zastosowaniu. 
 

 
KOMPETENCJE 
UNII 

Tytuł III: 
KOMPETENCJE UNII 

 
Zasady podstawowe  Artykuł I-11: 

Zasady podstawowe 
 
 

Zasady, które rz�dz� 
kompetencjami Unii:  
 

1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie 
tych kompetencji podlega zasadom pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci. 
 
 

Przyznanie: przepisy 
unijne wymagaj� 
podstawy prawnej w 
Konstytucji. W 
przeciwnym razie 
kompetencje nale�� do 
Pa�stw Członkowskich.  
 

2. Zgodnie z zasad� przyznania, Unia działa w granicach kompetencji 
przyznanych jej przez Pa�stwa Członkowskie w Konstytucji, do 
osi�gni�cia okre�lonych w niej celów. Kompetencje nieprzyznane Unii w 
Konstytucji nale�� do Pa�stw Członkowskich. 
 
 

Pomocniczo��: Unia 
podejmuje działania 
tylko wówczas, gdy 
mo�liwe jest ich lepsze 
„osi�gni�cie na 
poziomie Unii.” 
 
 
 
Zasada pomocniczoci 
została zdefiniowana w 
zał�czonym protokole – 

3. Zgodnie z zasad� pomocniczo�ci, Unia w dziedzinach, które nie nale�� 
do jej wył�cznej kompetencji, podejmuje działania tylko wówczas i tylko w 
takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mog� zosta� 
osi�gni�te w sposób wystarczaj�cy przez Pa�stwa Członkowskie, zarówno 
na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i je�li 
ze wzgl�du na rozmiary lub skutki proponowanego działania mo�liwe jest 
lepsze jego osi�gni�cie na poziomie Unii. 
 
Instytucje Unii stosuj� zasad� pomocniczo�ci zgodnie z Protokołem w 
sprawie stosowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci. Parlamenty 
narodowe zapewniaj� przestrzeganie tej zasady zgodnie z procedur� 
przewidzian� w tym Protokole. 
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to parlamenty 
narodowe maj� 
przestrzega� tej zasady.  
 

 

Proporcjonalno��:  
„Działania Unii nie 
wykraczaj� poza to, co 
jest konieczne”. 
 
 

4. Zgodnie z zasad� proporcjonalno�ci, zakres i forma działania Unii nie 
wykraczaj� poza to, co jest konieczne do osi�gni�cia celów Konstytucji. 
 
Instytucje Unii stosuj� zasad� proporcjonalno�ci zgodnie z Protokołem w 
sprawie stosowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci. 
 

 
Kategorie kompetencji  

Artykuł I-12: 
Kategorie kompetencji 

 
Wył�czne kompetencje 
Pa�stwa Członkowskie 
mog� stanowi� prawo 
wył�cznie z 
upowa�nienia UE lub w 
celu wykonania aktów 
UE.  
 

1. Je�eli Konstytucja przyznaje Unii wył�czn� kompetencj� w okre�lonej 
dziedzinie, jedynie Unia mo�e stanowi� prawo oraz przyjmowa� akty 
prawnie wi���ce, natomiast Pa�stwa Członkowskie mog� to czyni� 
wył�cznie z upowa�nienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii. 
 

Kompetencje dzielone 
Unia i Pa�stwa 
Członkowskie mog� 
stanowi� prawo, ale 
prawo unijne zast�puje 
kompetencj� krajow�.  
  

2. Je�eli Konstytucja przyznaje Unii w okre�lonej dziedzinie kompetencj� 
dzielon� z Pa�stwami Członkowskimi, Unia i Pa�stwa Członkowskie mog� 
stanowi� prawo i przyjmowa� akty prawnie wi���ce w tej dziedzinie. 
Pa�stwa Członkowskie wykonuj� swoj� kompetencj� w zakresie, w jakim 
Unia nie wykonała lub postanowiła zaprzesta� wykonywania swojej 
kompetencji. 
 

Koordynacja polityki 
gospodarczej Pa�stw 
Członkowskich.  
 

3. Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swoje polityki gospodarcze i 
zatrudnienia na zasadach przewidzianych w cz��ci III, do których 
okre�lenia Unia ma kompetencje. 
 

Polityka zagraniczna, 
bezpiecze�stwa i 
obrony. 

4. Unia ma kompetencj� w zakresie okre�lania i realizowania wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, w tym stopniowego okre�lania 
wspólnej polityki obrony. 
 

Działania wspieraj�ce. 
Pa�stwa Członkowskie 
stanowi� prawo, Unia 
koordynuje i przyjmuje 
wspieraj�ce akty 
prawne. 
 
Brak harmonizacji.  
 

5. W niektórych dziedzinach i na warunkach okre�lonych w Konstytucji 
Unia ma kompetencj� w zakresie prowadzenia działa� w celu wspierania, 
koordynowania lub uzupełniania działa� Pa�stw Członkowskich, nie 
zast�puj�c jednak ich kompetencji w tych dziedzinach. 
 
Prawnie wi���ce akty Unii przyj�te na podstawie postanowie� cz��ci III, 
odnosz�ce si� do tych dziedzin, nie mog� prowadzi� do harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
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Szczególne podstawy 
prawne w cz�ci III. 

6. Zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii s� okre�lone w 
postanowieniach cz��ci III, odnosz�cych si� do ka�dej dziedziny 

 
Kompetencja 
wył�czna:  

Artykuł I-13: 
Dziedziny kompetencji wył�cznej 

 
- unia celna, 
- reguły konkurencji dla 
rynku wewn�trznego, 
- polityka pieni��na w 
odniesieniu do pa�stw, 
w których walut� jest 
euro,  
- morskie zasoby 
biologiczne,  
- polityka handlowa,  
 

1. Unia ma wył�czn� kompetencj� w nast�puj�cych dziedzinach: 
 
a) unia celna, 
 
b) ustanawianie reguł konkurencji niezb�dnych do funkcjonowania rynku 
wewn�trznego, 
 
c) polityka pieni��na w odniesieniu do Pa�stw Członkowskich, których 
walut� jest euro, 
 
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa, 
 
e) wspólna polityka handlowa. 
 

- umowy 
mi�dzynarodowe 
maj�ce wpływ na 
wewn�trzn� 
kompetencj�.  

2. Unia ma tak�e wył�czn� kompetencj� do zawierania umów 
mi�dzynarodowych, je�eli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie 
ustawodawczym Unii lub jest niezb�dne do umo�liwienia Unii 
wykonywania jej wewn�trznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich 
zawarcie mo�e wpływa� na wspólne zasady lub zmienia� ich zakres. 
 

 
Kompetencja dzielona  

Artykuł I-14: 
Dziedziny kompetencji dzielonej 

 
Zasada ogólna:  
tam, gdzie nie 
wyst�puje kompetencja 
wył�czna lub działania 
wspieraj�ce, tam 
wyst�puje kompetencja 
dzielona.  
 

1. Unia dzieli kompetencj� z Pa�stwami Członkowskimi, je�eli 
Konstytucja przyznaje jej kompetencj�, która nie dotyczy dziedzin 
okre�lonych w artykułach I-13 i I-17. 
 

Niewyczerpuj�ca  lista 
kompetencji dzielonych 
tam, gdzie prawo unijne 
zast�puje kompetencj� 
krajow�.  
  

2. Kompetencje dzielone mi�dzy Uni� a Pa�stwami Członkowskimi stosuj� 
si� do nast�puj�cych głównych dziedzin: 
 
a) rynek wewn�trzny, 
b) polityka społeczna, w odniesieniu do aspektów okre�lonych w cz��ci III, 
c) spójno�� gospodarcza, społeczna i terytorialna, 
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wył�czeniem zachowania morskich zasobów 
biologicznych, 
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e) �rodowisko naturalne, 
f) ochrona konsumentów, 
g) transport, 
h) sieci transeuropejskie, 
i) energia, 
j) przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci, 
k) wspólne problemy bezpiecze�stwa w zakresie zdrowia publicznego, w 
odniesieniu do aspektów okre�lonych w cz��ci III. 
 

Obszary, gdzie Unia nie 
mo�e uniemo�liwi� 
Pa�stwom 
Członkowskim 
stanowienia prawa.  
 

3. W dziedzinach bada�, rozwoju technologicznego i przestrzeni 
kosmicznej Unia ma kompetencj� do prowadzenia działa�, w szczególno�ci 
do okre�lania i realizacji programów; jednak�e wykonywanie tej 
kompetencji nie mo�e doprowadzi� do uniemo�liwienia Pa�stwom 
Członkowskim wykonywania ich kompetencji. 
 

Współpraca na rzecz 
rozwoju i pomocy 
humanitarnej. 
  

4. W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej 
Unia ma kompetencj� do prowadzenia działa� i wspólnej polityki; jednak�e 
wykonywanie tej kompetencji nie mo�e doprowadzi� do uniemo�liwienia 
Pa�stwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji. 
 

Koordynacja polityk 
gospodarczych 

Artykuł I-15: 
Koordynacja polityk gospodarczych i zatrudnienia 

 
Szczególne zasady dla 
pa�stw, których walut� 
jest euro I-14.1c; III-
185ff; III194f.  
 

1. Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swe polityki gospodarcze w ramach 
Unii. W tym celu Rada Ministrów przyjmuje �rodki, w szczególno�ci 
ogólne wytyczne dotycz�ce tych polityk.  
 

- dla pa�stw, których 
walut� nie jest euro I-
30.4. 
 

Do Pa�stw Członkowskich, których walut� jest euro, stosuje si� 
postanowienia szczególne  


rodki w celu 
zapewnienia 
koordynacji polityk 
zatrudnienia.  
 

2. Unia podejmuje �rodki w celu zapewnienia koordynacji polityk 
zatrudnienia Pa�stw Członkowskich, w szczególno�ci okre�laj�c wytyczne 
dla tych polityk. 
 

Koordynacja polityk 
społecznych.  
 

3. Unia mo�e podejmowa� inicjatywy w celu zapewnienia koordynacji 
polityk społecznych Pa�stw Członkowskich. 
 

Polityka zagraniczna i 
bezpiecze�stwa: 

Artykuł I-16: 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa 

 
Unia posiada 
kompetencje w zakresie 
wszelkich dziedzin 
polityki zagranicznej, 

1. Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpiecze�stwa obejmuj� wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i 
wszelkie sprawy dotycz�ce bezpiecze�stwa Unii, w tym stopniowe 
okre�lanie wspólnej polityki obrony, która mo�e prowadzi� do wspólnej 
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bezpiecze�stwa i 
obrony. 
 

obrony 
 

Lojalno� i wzajemna 
solidarno�. Pa�stwa 
Członkowskie 
powstrzymuj� si� od 
wszelkich działa� 
sprzecznych z interesem 
Unii.  

2. Pa�stwa Członkowskie popieraj�, aktywnie i bez zastrze�e�, polityk� 
zagraniczn� i bezpiecze�stwa Unii w duchu lojalno�ci i wzajemnej 
solidarno�ci, z poszanowaniem działa� Unii w tej dziedzinie. 
Powstrzymuj� si� od wszelkich działa�, które byłyby sprzeczne z 
interesami Unii lub mogłyby zaszkodzi� jej skuteczno�ci. 
 

 
Działania wspieraj�ce  

Artykuł I-17: 
Dziedziny działa� wspieraj�cych, koordynuj�cych i uzupełniaj�cych 

 
 Unia ma kompetencj� do podejmowania działa� wspieraj�cych, 

koordynuj�cych i uzupełniaj�cych. Do dziedzin takich działa� o wymiarze 
europejskim nale��: 
 

Obszary obj�te 
działaniami 
wspieraj�cymi. 

a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego, 
b) przemysł, 
c) kultura, 
d) turystyka, 
e) edukacja, sprawy młodzie�y, sport i szkolenie zawodowe, 
f) obrona cywilna, 
g) współpraca administracyjna. 
 

 
Klauzula elastyczno�ci  
 

Artykuł I-18: 
Klauzula elastyczno�ci 

U*** 
Mo�liwe rozszerzenie 
uprawnie� Unii w 
przypadku 
jednomylnoci w 
Radzie Ministrów i po 
uzyskaniu zgody 
Parlamentu. 
Ratyfikacja przez 
parlamenty narodowe 
lub w drodze 
referendum nie jest 
konieczna. 
 

1 Je�eli działanie Unii oka�e si� niezb�dne do osi�gni�cia, w ramach 
polityk okre�lonych w cz��ci III, jednego z celów, o których mowa w 
Konstytucji, a Konstytucja nie przewidziała uprawnie� do działania 
wymaganego w tym celu, Rada Ministrów, stanowi�c jednomy�lnie na 
wniosek Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, przyjmuje wła�ciwe �rodki. 

Parlamenty narodowe 
powinny by� 
powiadamiane z 
wyprzedzeniem.  
 

2. W ramach procedury kontroli stosowania zasady pomocniczo�ci 
okre�lonej w artykule I-11 ust�p 3 Komisja Europejska zwraca uwag� 
parlamentów narodowych na wnioski oparte na niniejszym artykule 
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Nie ma harmonizacji, 
jeli jest to zabronione 
na mocy Konstytucji.  
 

3. �rodki, których podstaw� jest niniejszy artykuł, nie mog� prowadzi� do 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw 
Członkowskich, je�eli Konstytucja wyklucza tak� harmonizacj�. 
 

 
INSTYTUCJE 

TYTUŁ  IV: 
INSTYTUCJE I ORGANY UNII 

 
 Rozdział I – Ramy instytucjonalne 

 
 Artykuł I-19 : 

Instytucje Unii 
 

Jednolite ramy 
instytucjonalne dla 
wszystkich obszarów 
współpracy (nie ma ju� 
filarów).  
 
 
 

1. Unia ma jednolite ramy instytucjonalne słu��ce: 
 
- wspieraniu jej warto�ci, 
- realizacji jej celów, 
- jej interesom, interesom jej obywateli oraz Pa�stw Członkowskich, 
- zapewnianiu spójno�ci, skuteczno�ci i ci�gło�ci jej polityk oraz działa�. 

Instytucje Unii... 
 

Ramy instytucjonalne obejmuj� 
   
- Parlament Europejski 
- Rad� Europejsk� 
- Rad� Ministrów (zwan� dalej „Rad�”), 
- Komisj� Europejsk� (zwan� dalej „Komisj�”), 
- Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 

...działaj� w granicach 
uprawnie� nadanych na 
mocy Konstytucji. 
 
Lojalna współpraca. 
 

2. Ka�da z tych instytucji działa w granicach uprawnie� przyznanych jej na 
mocy Konstytucji oraz zgodnie z procedurami i na warunkach w niej 
okre�lonych. Instytucje lojalnie ze sob� współpracuj�. 
 

 
Parlament Europejski  

Artykuł I-20: 
Parlament Europejski 

 
- wspólnie stanowi 
prawo, kontroluje 
wybiera 
przewodnicz�cego 
Komisji zgodnie z 
propozycj� premierów.  
 

1. Parlament Europejski pełni, wspólnie z Rad�, funkcje ustawodawcz� i 
bud�etow�. Pełni tak�e funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w Konstytucji. Wybiera przewodnicz�cego 
Komisji Europejskiej. 
 

Maksymalnie 750 
posłów do Parlamentu 

2. W skład Parlamentu Europejskiego wchodz� przedstawiciele obywateli 
Unii. Ich liczba nie mo�e przekroczy� siedmiuset pi��dziesi�ciu. 
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posłów do Parlamentu 
Europejskiego, miejsca 
b�d� dzielone według 
zasady degresywnej 
proporcjonalnoci.  
Minimum: 6 miejsc 
Maksimum: 96 miejsc 
 
 

Unii. Ich liczba nie mo�e przekroczy� siedmiuset pi��dziesi�ciu. 
Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z 
minimalnym progiem sze�ciu członków na Pa�stwo Członkowskie. 
�adnemu Pa�stwu Członkowskiemu nie mo�na przyzna� wi�cej ni� 
dziewi��dziesi�t sze�� miejsc. 
 
U*** Rada Europejska przyjmuje jednomy�lnie, z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzj� europejsk� okre�laj�c� 
skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa 
w ust�pie pierwszym. 
 

Posłowie Parlamentu 
Europejskiego s� 
wybierani w wyborach 
bezporednich na 5-
letni� kadencj�. 
 

3. Posłowie Parlamentu Europejskiego s� wybierani na pi�cioletni� 
kadencj� w powszechnych wyborach bezpo�rednich, w głosowaniu 
wolnym i tajnym. 
 

Przewodnicz�cy PE i 
prezydium. 
 

4. Parlament Europejski wybiera spo�ród swych członków 
przewodnicz�cego i prezydium. 
 

 
Rada Europejska  

Artykuł I-21: 
Rada Europejska 

 
Premierzy na 
„szczytach Unii”.  

1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezb�dne do jej rozwoju i okre�la 
ogólne polityczne kierunki i priorytety. Nie pełni funkcji ustawodawczej. 
 

Członkowie Rady 
Europejskiej.  
 

2. W skład Rady Europejskiej wchodz� szefowie pa�stw lub rz�dów 
Pa�stw Członkowskich, jej przewodnicz�cy oraz przewodnicz�cy Komisji. 
W jej pracach uczestniczy minister spraw zagranicznych Unii. 
 

Kwartalne posiedzenia.  
 
Przewodnicz�cy mo�e 
zwoła� dodatkowe 
posiedzenie.  
 

3. Rada Europejska zbiera si� co kwartał, zwoływana przez jej 
przewodnicz�cego. Je�eli wymaga tego porz�dek obrad, członkowie Rady 
Europejskiej mog� podj�� decyzj�, aby ka�demu z nich towarzyszył 
minister, a w przypadku przewodnicz�cego Komisji członek Komisji. 
Je�eli sytuacja tego wymaga, przewodnicz�cy zwołuje nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Europejskiej. 
 

Decyzje podejmowane 
w drodze konsensusu, a 
nie jednomylnie tak jak 
obecnie.  
 

4. Je�eli Konstytucja nie stanowi inaczej, Rada Europejska podejmuje 
decyzje w drodze konsensu. 
 

 
Przewodnicz�cy 

Artykuł I-22: 
Przewodnicz�cy Rady Europejskiej 

 
Premierzy wybieraj� 
przewodnicz�cego na 

1. Rada Europejska wybiera swego przewodnicz�cego wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� na okres dwóch i pół roku; mandat przewodnicz�cego jest 
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okres 2½ roku – 
jego/jej mandat jest 
jednokrotnie 
odnawialny.  
 

jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub powa�nego 
uchybienia Rada Europejska mo�e pozbawi� przewodnicz�cego mandatu, 
zgodnie z t� sam� procedur�. 

Zadania 
przewodnicz�cego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentacja Unii na 
zewn�trz w sprawach 
dotycz�cych wspólnej 
polityki zagranicznej i 
bezpiecze�stwa.  
 

2. Przewodnicz�cy Rady Europejskiej: 
 
a) przewodniczy Radzie i kieruje jej pracami, 
b) zapewnia odpowiednie przygotowanie i ci�gło�� prac Rady 
Europejskiej, we współpracy z przewodnicz�cym Komisji i na podstawie 
prac Rady do Spraw Ogólnych, 
c) ułatwia osi�ganie spójno�ci i konsensu w Radzie Europejskiej, 
d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka�dego 
posiedzenia Rady Europejskiej. 
 
Przewodnicz�cy Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie 
reprezentacj� Unii na zewn�trz w sprawach dotycz�cych wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpiecze�stwa, bez uszczerbku dla uprawnie� ministra 
spraw zagranicznych Unii. 

Nie ma mandatu 
narodowego. 
 

3. Przewodnicz�cy Rady Europejskiej nie mo�e sprawowa� mandatu 
narodowego 
 

 
Rada Ministrów  

Artykuł I-23: 
Rada Ministrów 

 
- stanowi prawo, 
- okrela polityk� i 
koordynuje.  
 

1. Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje 
ustawodawcz� i bud�etow�. Pełni funkcje okre�lania polityki i koordynacji 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w Konstytucji. 
 

Pracownicy słu�b 
cywilnych maj� cz�sto 
taki sam status jak 
ministrowie i mog� 
zaci�ga� zobowi�zania 
w imieniu danego 
Pa�stwa 
Członkowskiego.  
 

2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel na szczeblu ministerialnym 
z ka�dego Pa�stwa Członkowskiego, upowa�niony do zaci�gania 
zobowi�za� w imieniu rz�du Pa�stwa Członkowskiego, które reprezentuje, 
oraz do wykonywania prawa głosu. 
 

Kwalifikowana 
wi�kszo�; „kompromis 
luksemburski” nie 
stosowany od lat 
osiemdziesi�tych. 
 

3. Je�eli Konstytucja nie stanowi inaczej, Rada stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�. 
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Skład Rady Ministrów  

Artykuł I-24: 
Składy Rady Ministrów 

 
Ró�ny skład 1. Rada zbiera si� na posiedzenia w ró�nych składach. 

 
Rada do Spraw 
Ogólnych:  
- koordynuje działania 
Rady,  
- przygotowuje 
posiedzenia Rady 
Europejskiej. 
 

2. Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójno�� prac ró�nych składów 
Rady. 
 
Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich kontynuacj�, 
w powi�zaniu z przewodnicz�cym Rady Europejskiej i Komisj�. 

Rada do Spraw 
Zagranicznych  
opracowuje zewn�trzne 
działania UE na 
podstawie wytycznych.  
 

3. Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewn�trzne Unii na 
podstawie strategicznych wytycznych okre�lonych przez Rad� Europejsk� 
oraz zapewnia spójno�� działa� Unii. 
 

Inne składy 
ustanawiane s� 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� głosów. 
 

XX 4. Rada Europejska przyjmuje wi�kszo�ci� kwalifikowan� decyzj� 
europejsk� ustanawiaj�c� list� innych składów Rady. 
 

COREPER – 
przygotowuje prace 
Rady. 
 

5. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli 
Rz�dów Pa�stw Członkowskich. 
 

Rada w sposób jawny 
obraduje i głosuje nad 
aktami prawnymi – nie 
dotyczy to wielu grup 
roboczych. 
 

6. Posiedzenia Rady s� jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem 
aktu ustawodawczego. W tym celu ka�de posiedzenie Rady składa si� 
dwóch cz��ci, z których ka�da jest po�wi�cona odpowiednio obradom nad 
aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze 
nieustawodawczym. 
 
 

Prezydencja składów 
Rad jest sprawowana 
rotacyjnie. Radzie do 
Spraw Zagranicznych 
zawsze przewodniczy 
Minister Spraw 
Zagranicznych (I-28.3). 
 

XX 7. Prezydencj� składów Rady, z wyj�tkiem Rady do Spraw 
Zagranicznych, sprawuj� na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Pa�stw 
Członkowskich w Radzie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w decyzji 
europejskiej Rady Europejskiej. Rada Europejska stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�. 
 
 

Wi�kszo�� 
kwalifikowana: Do 
roku 2009: 232 z 321 
głosów z wi�kszoci 

Artykuł I-25: 
Definicja wi�kszo�ci kwalifikowanej w Radzie Europejskiej oraz Radzie 
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Pa�stw Członkowskich i 
62% ludnoci UE. 
 
1. 55% Pa�stw 
Członkowskich; co 
najmniej 15 Pa�stw 
Członkowskich. 
2. 65% ludno�ci Unii.  
3. Blokowanie wymaga 
co najmniej 4 Pa�stw 
Członkowskich. 
 

1. Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% członków Rady 
zawieraj�ce co najmniej 15 z nich i reprezentuj�cych Pa�stwa 
Członkowskie obejmuj�ce co najmniej 65% ludno�ci Unii. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca musi obejmowa� co najmniej czterech członków 
Rady, w przeciwnym razie uznaje si�, �e wi�kszo�� kwalifikowana została 
osi�gni�ta. 
 

Poszerzona wi�kszo�� 
kwalifikowana, gdy nie 
jest to wniosek Komisji 
lub ministra spraw 
zagranicznych.  
72% Pa�stw 
Członkowskich. 
65% ludno�ci Unii. 

2. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 1, gdy Rada nie stanowi na wniosek 
Komisji lub ministra spraw zagranicznych Unii, wymagan� wi�kszo�� 
kwalifikowan� stanowi co najmniej 72% członków Rady reprezentuj�cych 
Pa�stwa Członkowskie obejmuj�ce co najmniej 65% ludno�ci Unii. 

Szczyty - wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
(normalnie w drodze 
konsensusu).  
Przewodnicz�cy nie ma 
prawa głosu.  
  

3. Ust�py 1 i 2 maj� zastosowanie do Rady Europejskiej, je�eli stanowi ona 
wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
 
4. W Radzie Europejskiej, jej przewodnicz�cy oraz przewodnicz�cy 
Komisji nie bior� udziału w głosowaniu. 

Komisja Europejska Artykuł I-26: 
Komisja Europejska 

 
Rola:  
- wspieranie ogólnego 
interesu UE,  
- nadzorowanie 
stosowania prawa UE, 
- wykonanie bud�etu,  
- wdra�anie,  
- reprezentowanie Unii 
na zewn�trz.  
 

1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu 
odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem postanowie� 
Konstytucji i �rodków przyjmowanych przez instytucje na podstawie 
Konstytucji. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrol� Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. Wykonuje bud�et i zarz�dza 
programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarz�dzaj�ce, 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w Konstytucji. Z wyj�tkiem 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa oraz innych przypadków 
przewidzianych w Konstytucji, zapewnia reprezentacj� Unii na zewn�trz. 
Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania 
Unii w celu osi�gni�cia porozumie� mi�dzyinstytucjonalnych. 
 

Monopol na 
podejmowanie 
inicjatyw.  
 

2. Je�eli Konstytucja nie stanowi inaczej, akty ustawodawcze Unii mog� 
zosta� przyj�te wył�cznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty s� 
przyjmowane na wniosek Komisji, je�eli Konstytucja tak stanowi. 
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5-letnia kadencja.  3. Kadencja Komisji wynosi pi�� lat. 
 

Kryteria zostania 
komisarzem  

4. Członkowie Komisji s� wybierani ze wzgl�du na swe ogólne 
kwalifikacje i zaanga�owanie w sprawy europejskie spo�ród osobisto�ci, 
których niezale�no�� jest niekwestionowana.  
 

Do roku 2014 jeden 
komisarz z ka�dego 
Pa�stwa 
Członkowskiego. 

5. Pierwsza Komisja mianowana na mocy postanowie� Konstytucji składa 
si� z jednego obywatela ka�dego Pa�stwa Członkowskiego, w tym jej 
przewodnicz�cego i ministra spraw zagranicznych Unii, który jest jednym z 
jej wiceprzewodnicz�cych. 
 

Po roku 2014 tylko 2/3 
Pa�stw Członkowskich 
b�dzie miało swoich 
komisarzy, chyba �e 
Rada Europejska 
jednomy�lnie podejmie 
decyzj� o zmianie 
liczby. 
 
Rotacja na równych 
zasadach. 
 
Maksimum jedna 
kadencja bez 
komisarza.  
 
 
Skład Komisji 
odzwierciedla 
ró�norodno� 
demograficzn� i 
geograficzn�.  
 

U 6. Od zako�czenia kadencji Komisji, o której mowa w ust�pie 5, 
Komisja składa si� z takiej liczby członków, która odpowiada dwóm 
trzecim liczby Pa�stw Członkowskich, w tym z jej przewodnicz�cego i 
ministra spraw zagranicznych Unii, chyba �e Rada Europejska, stanowi�c 
jednomy�lnie, podejmie decyzj� o zmianie tej liczby. 
 
Członkowie Komisji s� wybierani spo�ród obywateli Pa�stw 
Członkowskich na podstawie systemu równej rotacji pomi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi. System ten jest ustanawiany na mocy decyzji europejskiej 
przyj�tej jednomy�lnie przez Rad� Europejsk� i na podstawie 
nast�puj�cych zasad: 
 
a) Pa�stwa Członkowskie s� traktowane na zasadzie �cisłej równo�ci przy 
ustalaniu kolejno�ci i długo�ci obecno�ci ich obywateli w Komisji; w 
zwi�zku z tym ró�nica mi�dzy całkowit� liczb� kadencji pełnionych przez 
obywateli danych dwóch Pa�stw Członkowskich nie mo�e nigdy 
przewy�sza� jednej kadencji, 
 
b) z zastrze�eniem lit. a), skład ka�dej kolejnej Komisji odzwierciedla w 
zadowalaj�cy sposób ró�norodno�� demograficzn� i geograficzn� 
wszystkich Pa�stw Członkowskich. 

Niezale�no�� 7. Komisja jest całkowicie niezale�na w wykonywaniu swoich zada�. Bez 
uszczerbku dla artykułu I-28 ust�p 2, członkowie Komisji nie zwracaj� si� 
o instrukcje ani ich nie przyjmuj� od �adnego rz�du, instytucji, organu lub 
jednostki organizacyjnej. Powstrzymuj� si� oni od podejmowania 
wszelkich działa� niezgodnych z charakterem ich funkcji lub 
wykonywaniem ich zada�. 
 

Nieufno��: Parlament 
Europejski mo�e 
uchwali� wotum 
nieufnoci wobec całej 
Komisji, a nie 
poszczególnych jej 

8. Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialno�� przed Parlamentem 
Europejskim. Zgodnie z artykułem III-340, Parlament Europejski mo�e 
uchwali� wotum nieufno�ci w stosunku do Komisji. W przypadku 
uchwalenia wotum nieufno�ci, członkowie Komisji kolegialnie rezygnuj� 
ze swych funkcji, a minister spraw zagranicznych Unii rezygnuje z funkcji 
pełnionych w ramach Komisji. 
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członków. 
Zrezygnowa� musi 
tak�e unijny minister 
spraw zagranicznych.  

 
 

 
Przewodnicz�cy 
Komisji 

Artykuł I-27: 
Przewodnicz�cy Komisji Europejskiej 

XX*** 
Głowy pa�stw i rz�dów 
przedstawiaj� 
propozycje stanowi�c 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�.  
- PE zatwierdza 
wi�kszo�ci� posłów.  
- W razie odrzucenia 
nowy kandydat jest 
zgłaszany w terminie 
miesi�ca. 
 

1. Uwzgl�dniaj�c wybory do Parlamentu Europejskiego i po 
przeprowadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowi�c 
wi�kszo�ci� kwalifikowan�, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
swojego kandydata na przewodnicz�cego Komisji. Kandydat ten jest 
wybierany przez Parlament Europejski wi�kszo�ci� członków 
wchodz�cych w jego skład. Je�eli nie uzyska on wymaganej wi�kszo�ci, 
Rada Europejska, stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�, w terminie 
miesi�ca przedstawia nowego kandydata, który jest wybierany przez 
Parlament Europejski zgodnie z t� sam� procedur�. 
 

Członkowie Komisji  
- Rada i 
przewodnicz�cy 
Komisji przyjmuj� list� 
komisarzy.  
- PE zatwierdza 
stanowi�c wi�kszo�ci� 
zwykł�.  
- Rada Europejska 
mianuje stanowi�c 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�.  
 

2. Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodnicz�cym, 
przyjmuje list� pozostałych osób, które proponuje mianowa� członkami 
Komisji. S� oni wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez 
Pa�stwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w artykule I-
26 ust�p 4 i ust�p 6 akapit drugi. 
 
Przewodnicz�cy, minister spraw zagranicznych Unii i pozostali członkowie 
Komisji podlegaj� kolegialnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. 
Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisj�, 
stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
 

Przewodnicz�cy 
Komisji podejmuje 
decyzje w sprawie 
wytycznych i 
wewn�trznej 
organizacji Komisji, 
mianuje 
wiceprzewodnicz�cych i 
zwalnia członków 
Komisji.  
Minister spraw 
zagranicznych składa 
rezygnacj� jedynie za 
zgod� Rady 
Europejskiej. 

 
3. Przewodnicz�cy Komisji: 
a) okre�la wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania, 
 
b) decyduje o wewn�trznej organizacji Komisji, zapewniaj�c spójno��, 
skuteczno�� i kolegialno�� jej działa�, 
 
 
 
 
c) mianuje wiceprzewodnicz�cych, innych ni� minister spraw 
zagranicznych Unii, spo�ród członków Komisji. 
 
Członek Komisji składa rezygnacj�, je�eli przewodnicz�cy tego za��da. 
Minister spraw zagranicznych Unii składa rezygnacj� zgodnie z procedur� 
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 przewidzian� w artykule I-28 ust�p 1, je�eli przewodnicz�cy tego za��da. 
 

 
Minister spraw 
zagranicznych UE. 
Mianowany przez 
szefów pa�stw i rz�dów 
stanowi�cych  

Artykuł I-28: 
Minister spraw zagranicznych Unii 

XX*** 

wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� za 
zgod� 
przewodnicz�cego 
Komisji.  
 

1. Rada Europejska, stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�, za zgod� 
przewodnicz�cego Komisji mianuje ministra spraw zagranicznych Unii. 
Rada Europejska mo�e zako�czy� jego kadencj� zgodnie z t� sam� 
procedur�. 
 

Zadania ministra spraw 
zagranicznych.  
 

2. Minister spraw zagranicznych Unii prowadzi wspóln� polityk� 
zagraniczn� i bezpiecze�stwa Unii. Przyczynia si�, poprzez swoje wnioski, 
do opracowania tej polityki i realizuje j� z upowa�nienia Rady. Dotyczy to 
tak�e wspólnej polityki bezpiecze�stwa i obrony. 
 

Przewodniczy Radzie 
do Spraw 
Zagranicznych.  

3. Minister spraw zagranicznych Unii przewodniczy Radzie do Spraw 
Zagranicznych. 

Podwójna funkcja 
Minister spraw 
zagranicznych pełni 
tak�e funkcj� 
wiceprzewodnicz�cego 
Komisji i komisarza do 
spraw stosunków 
zewn�trznych. 
 

4. Minister spraw zagranicznych Unii jest jednym z wiceprzewodnicz�cych 
Komisji. Zapewnia spójno�� zewn�trznych działa� Unii. Odpowiada w 
ramach Komisji za jej obowi�zki w zakresie stosunków zewn�trznych i 
koordynacj� innych aspektów zewn�trznych działa� Unii. 
W wykonywaniu tych obowi�zków w Komisji, i tylko w odniesieniu do 
tych obowi�zków, minister spraw zagranicznych Unii podlega procedurom 
Komisji w zakresie, w jakim jest to zgodne z ust�pami 2 i 3. 
 

 
Trybunał UE 
 

Artykuł I-29: 
Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej 

 
Trybunał 
Sprawiedliwoci i s�d 
wy�szej instancji 
(obecnie S�d Pierwszej 
Instancji) 
 
 

1. Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej obejmuje Trybunał 
Sprawiedliwo�ci, S�d i s�dy wyspecjalizowane. Trybunał Sprawiedliwo�ci 
zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Konstytucji. 
 
Pa�stwa Członkowskie ustanawiaj� �rodki zaskar�enia niezb�dne do 
zapewnienia skutecznej ochrony s�dowej w dziedzinach obj�tych prawem 
Unii. 
 

Jeden s�dzia z ka�dego 
Pa�stwa 
Członkowskiego plus 

2. W skład Trybunału Sprawiedliwo�ci wchodzi jeden s�dzia z ka�dego 
Pa�stwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwo�ci jest wspomagany 
przez rzeczników generalnych. 
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rzecznicy generalni s� 
mianowani za wspóln� 
zgod� przez rz�dy 
Pa�stw Członkowskich.  
 

 
W skład S�du wchodzi co najmniej jeden s�dzia z ka�dego Pa�stwa 
Członkowskiego. 
 
S�dziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwo�ci oraz s�dziowie 
S�du s� wybierani spo�ród osobisto�ci o niekwestionowanej niezale�no�ci, 
spełniaj�cych warunki okre�lone w artykułach III-355 i III-356. S� oni 
mianowani za wspólnym porozumieniem przez rz�dy Pa�stw 
Członkowskich na okres sze�ciu lat. Ust�puj�cy s�dziowie i rzecznicy 
generalni mog� by� ponownie mianowani. 
 

Kompetencje Trybunału 
Sprawiedliwoci:  
- orzeka w zakresie 
skarg, 
- orzeka w trybie 
prejudycjalnym, 
- orzeka w innych 
sprawach. 
 

3. Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej zgodnie z cz��ci� III 
orzeka:  
a) w zakresie skarg wniesionych przez Pa�stwa Członkowskie, instytucje 
oraz osoby fizyczne i prawne, 
b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek s�dów Pa�stw Członkowskich, o 
wykładni prawa Unii lub wa�no�ci aktów przyj�tych przez instytucje, 
c) w innych sprawach przewidzianych w Konstytucji. 

  

Rozdział II: 

Inne instytucje i organy doradcze Unii 

 
 
Europejski Bank 
Centralny  
EBC kieruje  

Artykuł I-30: 
Europejski Bank Centralny 

 

Europejskim Systemem 
Banków Centralnych 
(ESBC) oraz prowadzi 
polityk� pieni��n� wraz 
z krajowymi bankami 
centralnymi.  
 

1. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowi� 
Europejski System Banków Centralnych. Europejski Bank Centralny i 
krajowe banki centralne Pa�stw Członkowskich, których walut� jest euro, 
tworz�ce Eurosystem, prowadz� polityk� pieni��n� Unii.  
 

Podstawowym celem 
jest stabilno� cen.  
 
 

2. Europejski System Banków Centralnych jest kierowany przez organy 
decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego. Podstawowym celem 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest utrzymywanie stabilno�ci 
cen. Bez uszczerbku dla tego celu wspiera on ogólne polityki gospodarcze 
Unii, tak aby si� przyczyni� do osi�gni�cia jej celów. Wykonuje inne 
zadania banku centralnego, zgodnie z cz��ci� III oraz Statutem 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego. 
 

EBC posiada 
osobowo� prawn�, ma 

3. Europejski Bank Centralny jest instytucj�. Ma on osobowo�� prawn�. 
Ma wył�czne prawo do upowa�niania do emisji euro. Jest niezale�ny w 
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osobowo� prawn�, ma 
wył�czne prawo do 
emisji euro i musi by� 
niezale�ny.  
 

Ma wył�czne prawo do upowa�niania do emisji euro. Jest niezale�ny w 
wykonywaniu swych uprawnie� oraz w zakresie zarz�dzania swymi 
finansami. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz rz�dy 
Pa�stw Członkowskich szanuj� t� niezale�no��. 
 

Pa�stwa Członkowskie, 
których walut� nie jest 
euro, zachowuj� swoje 
kompetencje w 
sprawach pieni��nych.  
 

4. Europejski Bank Centralny przyjmuje �rodki niezb�dne do wykonywania 
swych zada� zgodnie z artykułami III-185 - III-191 i artykułem III-196 
oraz z warunkami ustanowionymi w Statucie Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z tymi 
artykułami, Pa�stwa Członkowskie, których walut� nie jest euro, a tak�e 
ich banki centralne zachowuj� swoje kompetencje w kwestiach 
pieni��nych. 
 

EBC winien by� 
konsultowany w 
sprawie wszystkich 
projektów aktów 
prawnych, które le�� w 
zakresie jego 
kompetencji.  
 

5. W zakresie swych uprawnie� Europejski Bank Centralny jest 
konsultowany w sprawie ka�dego projektu aktu Unii i ka�dego projektu 
regulacji na poziomie krajowym oraz mo�e wydawa� opinie. 
 

EBC = Europejski Bank 
Centralny 
ESBC = cały system 
banków centralnych  

Organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego, ich skład i metody 
działania s� okre�lone w artykułach III-382 i III-383 oraz w Statucie 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego. 

 
Trybunał 
Obrachunkowy 

 
Artykuł I-31: 

Trybunał Obrachunkowy 
 

 1. Trybunał Obrachunkowy jest instytucj�. Sprawuje kontrol� rachunków 
Unii.  
 

Zadania 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i 
wydatków Unii oraz zapewnia nale�yte zarz�dzanie finansami. 
 

Jeden członek z 
ka�dego Pa�stwa 
Członkowskiego – w 
pełni niezale�ny. 
 

3. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z ka�dego 
Pa�stwa Członkowskiego. Członkowie Trybunału Obrachunkowego s� w 
pełni niezale�ni w wykonywaniu swych funkcji, w ogólnym interesie Unii. 
 

 
Organy doradcze 

Artykuł I-32: 
Organy doradcze Unii 

 
Komitet Regionów, 
Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 
 

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja s� wspomagane przez Komitet 
Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny, które pełni� funkcje 
doradcze. 
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Członkowie Komitetu 
Regionów  
 

2. W skład Komitetu Regionów wchodz� przedstawiciele wspólnot 
regionalnych i lokalnych posiadaj�cy mandat wyborczy społeczno�ci 
regionalnej lub lokalnej, b�d� odpowiedzialni politycznie przed wybranym 
zgromadzeniem. 
 

Członkowie Komitetu 
Ekonomiczno-
Społecznego  
 

3. W skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodz� przedstawiciele 
organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele 
społecze�stwa obywatelskiego, w szczególno�ci z dziedzin społeczno-
ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury. 
 

Przedstawiciele w 
organach doradczych 
musz� by� całkowicie 
niezale�ni. 
 

4. Członków Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
nie wi��� �adne instrukcje. S� w pełni niezale�ni w wykonywaniu swych 
funkcji, w ogólnym interesie Unii. 
 

Skład okrelony w art. 
III-386 do III-392. 
 
 
Regularny przegl�d 
zasad przez Rad�.  

5. Zasady reguluj�ce skład tych Komitetów, wyznaczanie ich członków, ich 
uprawnienia i funkcjonowanie s� okre�lone w artykułach III-386 - III-392. 
 
W regularnych odst�pach czasu Rada dokonuje przegl�du zasad, o których 
mowa w ust�pach 2 i 3, odnosz�cych si� do charakteru składu Komitetów, 
uwzgl�dniaj�c rozwój gospodarczy, społeczny i demograficzny w Unii. W 
tym celu Rada na wniosek Komisji przyjmuje decyzje europejskie. 
 

 
 
WYKONYWANIE 
KOMPETENCJI 

 
TYTUŁ  V: 

WYKONYWANIE KOMPETENCJI UNII 
 

 Rozdział I: 

Postanowienia wspólne 

 
 
Akty prawne 

Artykuł I-33: 
Akty prawne Unii 

 
 

Ustawy, ustawy 
ramowe, 
rozporz�dzenia, 
decyzje, zalecenia i 
opinie. 
 
Ustawa: w całoci 
wi���ca i bezporednio 
stosowana. 
 

1. W celu wykonywania kompetencji Unii instytucje wykorzystuj� jako 
instrumenty prawne, zgodnie z cz��ci� III, ustawy europejskie, europejskie 
ustawy ramowe, rozporz�dzenia europejskie, decyzje europejskie, zalecenia 
i opinie. 
 
 
Ustawa europejska jest aktem ustawodawczym o zasi�gu ogólnym. Wi��e 
w cało�ci i jest bezpo�rednio stosowana we wszystkich Pa�stwach 
Członkowskich. 
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Ustawa ramowa: 
wi���ca co do 
rezultatu, Pa�stwa 
Członkowskie j� 
transponuj�.  
 
Rozporz�dzenie teraz 
jest stosowane do 
wdra�ania 
ustawodawstwa. Ma 
wi�za� w całoci lub w 
odniesieniu do 
rezultatu, który ma 
zosta� osi�gni�ty. 
  
Decyzja: tak�e w 
całoci wi���ca, ale w 
tylko w stosunku do 
adresatów. 
  
Zalecenia i opinie: nie 
s� wi���ce.  
 

 
Europejska ustawa ramowa jest aktem ustawodawczym, który wi��e ka�de 
Pa�stwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do 
rezultatu, który ma zosta� osi�gni�ty, całkowicie pozostawiaj�c organom 
krajowym swobod� wyboru formy i �rodków. 
 
Rozporz�dzenie europejskie jest aktem o charakterze nieustawodawczym o 
zasi�gu ogólnym, słu��cym do wprowadzenia w �ycie aktów 
ustawodawczych i niektórych postanowie� Konstytucji Mo�e ono wi�za� w 
cało�ci i by� bezpo�rednio stosowane we wszystkich Pa�stwach 
Członkowskich albo wi�za� Pa�stwa Członkowskie, do których jest 
kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma zosta� osi�gni�ty, 
całkowicie pozostawiaj�c organom krajowym swobod� wyboru formy i 
�rodków. 
 
Decyzja europejska jest aktem o charakterze nieustawodawczym wi���cym 
w cało�ci. Decyzja, która wskazuje adresatów, wi��e tylko tych adresatów. 
 
Zalecenia i opinie nie maj� mocy wi���cej. 
 

Wyczerpuj�ca lista 
instrumentów 
prawnych.  

2. Rozpatruj�c projekt aktu ustawodawczego, Parlament Europejski i Rada 
powstrzymuj� si� od przyjmowania aktów nieprzewidzianych przez 
procedur� ustawodawcz� stosowan� w danej dziedzinie. 
 

Procedura 
ustawodawcza  
Ogólna zasada w art. 
III-396 = X**. 
 

Artykuł I-34: 
Akty ustawodawcze 

- wniosek Komisji 
- Rada podejmuje 
decyzj� stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, PE 
wi�kszoci� posłów lub 
głosów.  
 

1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane, na 
podstawie wniosków Komisji, wspólnie przez Parlament Europejski i Rad�, 
zgodnie ze zwykł� procedur� ustawodawcz� okre�lon� w artykule III-396. 
Je�eli obydwie te instytucje nie mog� osi�gn�� porozumienia, akt nie 
zostaje przyj�ty. 

Czasem ustawy 
przyjmowane s� tylko 
przez Rad� lub tylko 
przez PE – z udziałem 
tej drugiej instytucji.  
 

2. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Konstytucji ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane przez Parlament 
Europejski z udziałem Rady albo przez Rad� z udziałem Parlamentu 
Europejskiego, zgodnie ze specjalnymi procedurami ustawodawczymi. 
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W szczególnych 
przypadkach 
inicjatorem ustaw mo�e 
by� Pa�stwo 
Członkowskie lub 
Parlament Europejski.  

3. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Konstytucji ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe mog� zosta� przyj�te z 
inicjatywy grupy Pa�stw Członkowskich lub Parlamentu Europejskiego, na 
zalecenie Europejskiego Banku Centralnego, albo na wniosek Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej lub Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. 

 
Akty nieustawodawcze 

 
Artykuł I-35: 

Akty o charakterze nieustawodawczym 
  

„Rozporz�dzenia” i 
„decyzje” maj� by� 
stosowane do 
upowa�niania lub 
wykonywania. 
 
 
 
 
Rada, Komisja i EBC 
mog� przyjmowa� 
decyzje, rozporz�dzenia 
i zalecenia. 

1. Rada Europejska przyjmuje decyzje europejskie w przypadkach 
przewidzianych w Konstytucji 
 
2. Rada i Komisja, w szczególno�ci w przypadkach okre�lonych w 
artykułach I-36 i I-37, a tak�e Europejski Bank Centralny w szczególnych 
przypadkach przewidzianych w Konstytucji, przyjmuj� rozporz�dzenia 
europejskie i decyzje europejskie. 
 
3. Rada przyjmuje zalecenia. Rada stanowi na wniosek Komisji we 
wszystkich przypadkach, gdy Konstytucja przewiduje przyjmowanie aktów 
przez Rad� na wniosek Komisji. Rada stanowi jednomy�lnie w 
dziedzinach, w których jednomy�lno�� wymagana jest do przyj�cia aktu 
Unii. Komisja, jak równie� Europejski Bank Centralny przyjmuj� zalecenia 
w szczególnych przypadkach przewidzianych w Konstytucji. 
 

 
Rozporz�dzenia 
delegowane  

Artykuł I-36: 
Europejskie rozporz�dzenia delegowane 

X** 
Komisja mo�e by� 
upowa�niona do 
samodzielnego 
stanowienia prawa, 
je�eli dotyczy to 
nieistotnych elementów 
(co jest nieistotne?).  
 

1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe mog� upowa�nia� 
Komisj� do przyjmowania europejskich rozporz�dze� delegowanych 
stanowi�cych uzupełnienie lub zmian� niektórych nieistotnych elementów 
ustawy europejskiej lub europejskiej ustawy ramowej. 
 
Cele, tre��, zakres upowa�nienia oraz czas, na jaki je wydano, s� wyra�nie 
okre�lone w ustawach europejskich i w europejskich ustawach ramowych. 
Upowa�nienie nie mo�e obejmowa� istotnych elementów danej dziedziny, 
poniewa� s� one zastrze�one dla ustawy europejskiej lub europejskiej 
ustawy ramowej. 
 

Ustawa, która 
upowa�nia Komisj�, 
wyra�nie okrela w jaki 
sposób to upowa�nienie 
mo�e by� odwołane:  
- PE lub Rada mo�e 
zdecydowa� o 
odwołaniu 

2. Warunki, którym podlega upowa�nienie, s� wyra�nie okre�lone w 
ustawach europejskich lub europejskich ustawach ramowych i mog� by� 
nast�puj�ce: 
 
a) Parlament Europejski lub Rada mo�e zadecydowa� o odwołaniu 
upowa�nienia; 
 
b) europejskie rozporz�dzenie delegowane mo�e wej�� w �ycie tylko 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 32 - 

upowa�nienia, 
- PE lub Rada mo�e 
zablokowa� 
rozporz�dzenie. 
 
Wi�kszo� 
kwalifikowana głosów 
w Radzie i wi�kszo� 
absolutna w 
Parlamencie 
Europejskim.  
 

wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyra�� sprzeciwu w 
terminie przewidzianym przez ustaw� europejsk� lub europejsk� ustaw� 
ramow�. 
 
Do celów postanowie� lit. a) i b) Parlament Europejski stanowi 
wi�kszo�ci� swoich członków, a Rada wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 

 
Akty wykonawcze 

Artykuł I-37: 
Akty wykonawcze 

 
X** 

Lojalne wykonywanie 
przez Pa�stwa 
Członkowskie.  
 

1. Pa�stwa Członkowskie przyjmuj� wszelkie �rodki prawa krajowego 
niezb�dne do wprowadzenia w �ycie prawnie wi���cych aktów Unii. 
 

Komisja lub Rada mog� 
wykonywa�, jeli 
konieczne s� jednolite 
warunki.  
 

2. Je�eli konieczne s� jednolite warunki wykonywania prawnie wi���cych 
aktów Unii, akty te powierzaj� uprawnienia wykonawcze Komisji lub, w 
nale�ycie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadkach okre�lonych w 
artykule I-40, Radzie. 
 

Zasady kontroli przez 
Pa�stwa Członkowskie 
nad aktami 
wykonawczymi. 
 
 

3. Do celów ust�pu 2 ustawy europejskie ustanawiaj� z wyprzedzeniem 
przepisy i zasady ogólne dotycz�ce trybu kontroli przez Pa�stwa 
Członkowskie wykonywania uprawnie� wykonawczych przez Komisj�. 
 
 

Rozporz�dzenia 
wykonawcze i decyzje 
wykonawcze. 
 

4. Akty wykonawcze Unii maj� form� europejskich rozporz�dze� 
wykonawczych lub europejskich decyzji wykonawczych. 

 Artykuł I-38: 
Zasady wspólne dla aktów prawnych Unii 

 
Instytucje podejmuj� 
decyzje zgodnie z 
procedurami i zasad� 
proporcjonalnoci. 
 

1. Je�eli Konstytucja nie wskazuje rodzaju przyjmowanego aktu, instytucje 
dokonuj� wyboru jakiego rodzaju akt ma w danym przypadku by� przyj�ty, 
w poszanowaniu stosowanych procedur oraz zasady proporcjonalno�ci 
okre�lonej w artykule I-11. 

Ustawa musi okrela� 
podstawy, na których 
si� opiera.  

2. Akty prawne s� uzasadniane i odnosz� si� do wszelkich wniosków, 
inicjatyw, zalece�, wniosków lub opinii przewidzianych w Konstytucji. 
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 Artykuł I-39: 
Publikacja i wej�cie w �ycie 

 
Ustawy musz� zosta� 
podpisane przez 
przewodnicz�cych 
instytucji, które 
podejmuj� decyzje.  
 
 
 
Wejcie w �ycie zgodnie 
z treci� ustawy lub 20 
dni po opublikowaniu. 

1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe przyj�te zgodnie ze 
zwykł� procedur� ustawodawcz� s� podpisywane przez przewodnicz�cego 
Parlamentu Europejskiego i przewodnicz�cego Rady. 
 
W pozostałych przypadkach podpisuje je przewodnicz�cy instytucji, która 
je przyj�ła 
 
Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe s� publikowane w 
Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej i wchodz� w �ycie z dniem w 
nich okre�lonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich 
opublikowaniu. 
 

Rozporz�dzenia i 
decyzje, które nie maj� 
konkretnego adresata 
tak�e wchodz� w �ycie 
20 dni po 
opublikowaniu. 

2. Rozporz�dzenia europejskie i decyzje europejskie, które nie wskazuj� 
adresata, podpisuje przewodnicz�cy instytucji, która je przyj�ła. 
Je�eli rozporz�dzenia europejskie i decyzje europejskie nie wskazuj� 
adresata, s� one publikowane w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej i 
wchodz� w �ycie z dniem w nich okre�lonym lub, w jego braku, 
dwudziestego dnia po ich opublikowaniu. 
 

Inne decyzje staj� si� 
skuteczne z chwil� 
notyfikacji.  

3. Decyzje europejskie inne ni� te, o których mowa w ust�pie 2, s� 
notyfikowane ich adresatom i staj� si� skuteczne wraz z t� notyfikacj�. 
 

 Rozdział II: 
Postanowienia szczególne 

 
Wspólna polityka 
zagraniczna i 
bezpiecze�stwa  
  

Artykuł I-40: 
Postanowienia szczególne dotycz�ce wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpiecze�stwa 
 
 
W zasadzie U*, wyj�tki X*; XX* 

- solidarno� mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi,  
- okrelanie wspólnych 
obszarów 
zainteresowania, 
- zbie�no� działa�.  
 

1. Unia Europejska prowadzi wspóln� polityk� zagraniczn� i 
bezpiecze�stwa, opart� na rozwoju wzajemnej politycznej solidarno�ci 
mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi, okre�laniu kwestii stanowi�cych 
przedmiot ogólnego zainteresowania i osi�ganiu coraz wi�kszego stopnia 
zbie�no�ci działa� Pa�stw Członkowskich. 

Rada Europejska 
okrela interesy i cele 
Unii oraz przyjmuje 
decyzje.  
 

2. Rada Europejska okre�la strategiczne interesy Unii oraz ustala cele jej 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa. Rada opracowuje t� 
polityk� zgodnie ze strategicznymi wytycznym ustanowionymi przez Rad� 
Europejsk� oraz zgodnie z cz��ci� III. 
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Ministrowie spraw 
zagranicznych tak�e 
mog� przyjmowa� 
decyzje. 
 

3. Rada Europejska i Rada przyjmuj� niezb�dne decyzje europejskie. 

Wspólna 
odpowiedzialno� za 
realizowanie polityki.  

4. Wspóln� polityk� zagraniczn� i bezpiecze�stwa realizuj� minister spraw 
zagranicznych Unii oraz Pa�stwa Członkowskie, stosuj�c �rodki krajowe i 
unijne. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
konsultuj� si� mi�dzy 
sob� przed podj�ciem 
działa� na arenie 
mi�dzynarodowej.  
 
 
 
Wzajemna solidarno� 
mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi.  
 

5. W ramach Rady Europejskiej i Rady, Pa�stwa Członkowskie uzgadniaj� 
mi�dzy sob� wszystkie kwestie polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, 
stanowi�ce przedmiot ogólnego zainteresowania, w celu okre�lenia 
wspólnego podej�cia. Przed podj�ciem jakichkolwiek działa� na arenie 
mi�dzynarodowej lub zaci�gni�ciem zobowi�za�, które mogłyby wpłyn�� 
na interesy Unii, ka�de Pa�stwo Członkowskie konsultuje si� z 
pozostałymi Pa�stwami Członkowskimi w ramach Rady Europejskiej lub 
Rady. Pa�stwa Członkowskie zapewniaj�, poprzez zbie�ne działania, 
realizacj� interesów i warto�ci Unii na arenie mi�dzynarodowej. Pa�stwa 
Członkowskie s� wzgl�dem siebie solidarne. 
 

Jednomylno�, z 
wyj�tkiem przypadków 
okrelonych w cz�ci 
III; Pa�stwa 
Członkowskie i minister 
spraw zagranicznych 
Unii podejmuj� 
inicjatyw�. Ustawy i 
ustawy ramowe wył�cza 
si�.  
 

6. W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa decyzje 
europejskie s� przyjmowane przez Rad� Europejsk� i Rad� jednomy�lnie, z 
wyj�tkiem przypadków okre�lonych w cz��ci III. Rada Europejska i Rada 
stanowi� z inicjatywy Pa�stwa Członkowskiego, na wniosek ministra 
spraw zagranicznych Unii lub na wniosek tego ministra wspieranego przez 
Komisj�. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe wył�cza si�. 
 

Rada Europejska mo�e 
jednomylnie podj�� 
decyzj� o stanowieniu 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

7. Rada Europejska mo�e jednomy�lnie przyj�� decyzj� przewiduj�c�, �e 
Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan� w przypadkach innych ni� 
okre�lone w cz��ci III. 
 

Parlament Europejski 
jest konsultowany i 
informowany. 

8. Parlament Europejski jest regularnie konsultowany w zakresie głównych 
aspektów i podstawowych wyborów wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpiecze�stwa. Jest informowany o jej rozwoju. 

 
 
Polityka 
bezpiecze�stwa 

 
Artykuł I-41: 

Postanowienia szczególne dotycz�ce wspólnej polityki bezpiecze�stwa 
i obrony  
U* 
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Zdolno� operacyjna: 
rodki cywilne i 
wojskowe. 
Mo�e by� wykorzystana 
poza Uni� w celu 
utrzymania pokoju, 
zapobiegania 
konfliktom i 
wzmacniania 
bezpiecze�stwa 
mi�dzynarodowego. 
  

1. Wspólna polityka bezpiecze�stwa i obrony stanowi integraln� cz��� 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa. Zapewnia Unii zdolno�� 
operacyjn�, opieraj�c si� na �rodkach cywilnych i wojskowych. Unia mo�e 
z nich korzysta� w przeprowadzanych poza Uni� misjach utrzymania 
pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania mi�dzynarodowego 
bezpiecze�stwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. 
Zadania te s� wykonywane z wykorzystaniem potencjału jaki zapewniaj� 
Pa�stwa Członkowskie. 
 

Decyzje dotycz�ce 
wspólnej polityki 
bezpiecze�stwa 
podejmowane s� 
jednomylnie.  
Ratyfikowanie przez 
Pa�stwa Członkowskie 
mo�e okaza� si� 
konieczne.  
 
 
Nale�y uszanowa� 
specyficzny charakter 
polityki bezpiecze�stwa 
niektórych Pa�stw 
Członkowskich:  
- pa�stwa neutralne,  
- NATO. 
 

2. Wspólna polityka bezpiecze�stwa i obrony obejmuje stopniowe 
okre�lanie wspólnej polityki obronnej. Doprowadzi ona do stworzenia 
wspólnej obrony, je�li Rada Europejska, stanowi�c jednomy�lnie, tak 
zadecyduje. W takim przypadku Rada Europejska zaleca Pa�stwom 
Członkowskim przyj�cie decyzji w tym kierunku zgodnie z ich 
odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 
 
 
 
 
 
Polityka Unii, okre�lona w niniejszym artykule, nie ma wpływu na 
specyficzny charakter polityki bezpiecze�stwa i obrony niektórych Pa�stw 
Członkowskich, szanuje ona wynikaj�ce z Traktatu Północnoatlantyckiego 
zobowi�zania niektórych Pa�stw Członkowskich, które uwa�aj�, �e ich 
wspólna obrona jest wykonywana w ramach Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego oraz jest zgodna z przyj�t� w tych ramach wspóln� 
polityk� bezpiecze�stwa i obrony. 
 

Zobowi�zanie do 
oddania do dyspozycji 
UE swojego potencjału 
wojskowego, aby 
osi�gn�� uzgodnione 
cele. Wielonarodowe 
siły mog� sta� si� 
cz�ci� wspólnej 
obrony.  
 
Stopniowa poprawa 
zdolnoci obronnych.  
 
Europejska Agencja 
Obrony. 
 

3. Pa�stwa Członkowskie, w celu wprowadzenia w �ycie wspólnej polityki 
bezpiecze�stwa i obrony, oddaj� do dyspozycji Unii swój potencjał 
cywilny i wojskowy, aby przyczyni� si� do osi�gni�cia celów okre�lonych 
przez Rad�. Pa�stwa Członkowskie wspólnie tworz�ce siły wielonarodowe 
mog� równie� przekaza� je do dyspozycji wspólnej polityki 
bezpiecze�stwa i obrony. 
 
Pa�stwa Członkowskie zobowi�zuj� si� do stopniowej poprawy swych 
zdolno�ci obronnych. Ustanawia si� Agencj� do spraw Rozwoju Zdolno�ci 
Obronnych, Bada�, Zakupów i Uzbrojenia (Europejska Agencja Obrony) w 
celu okre�lenia wymogów operacyjnych, wspierania �rodków 
do ich realizacji, przyczyniania si� do okre�lania i, w stosownym 
przypadku, wprowadzania w �ycie wszelkich �rodków słu��cych 
wzmocnieniu bazy przemysłowej i technologicznej sektora obrony, udziału 
w okre�laniu europejskiej polityki w zakresie zdolno�ci obronnych i 
zbroje� oraz wspomagania Rady w ocenie poprawy zdolno�ci obronnych. 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 36 - 

 
Decyzje w kwestiach 
polityki bezpiecze�stwa 
i obrony podejmowane  
jednomylnie.  
 

4. Decyzje europejskie dotycz�ce wspólnej polityki bezpiecze�stwa i 
obrony, w tym decyzje w sprawie podj�cia misji, o której mowa w 
niniejszym artykule, s� przyjmowane przez Rad� stanowi�c� jednomy�lnie 
na wniosek ministra spraw zagranicznych Unii lub z inicjatywy Pa�stwa 
Członkowskiego. Minister spraw zagranicznych Unii, w stosownym 
przypadku wspólnie z Komisj�, mo�e zaproponowa� wykorzystanie 
zarówno �rodków krajowych, jak i instrumentów Unii. 
 

Grupa Pa�stw 
Członkowskich mo�e 
wykona� misj� Unii.  
 

5. Rada mo�e powierzy� wykonanie danej misji, w ramach Unii, grupie 
Pa�stw Członkowskich w celu ochrony warto�ci Unii i słu�enia jej 
interesom. Do wykonania takiej misji stosuje si� artykuł III-310.  

Nowe: współpraca 
strukturalna mo�e 
zosta� podj�ta w 
ramach Unii.  
 

6. Pa�stwa Członkowskie, których zdolno�ci obronne spełniaj� wy�sze 
kryteria i które zaci�gn�ły w tej dziedzinie bardziej wi���ce wzajemne 
zobowi�zania z uwagi na najbardziej wymagaj�ce misje, ustanawiaj� stał� 
współprac� strukturaln� w ramach Unii. Współpraca ta jest regulowana 
przez artykuł III-312. Nie narusza ona postanowie� artykułu III-309.  
 

Klauzula wzajemnej 
pomocy w stosunku do 
WSZYSTKICH Pa�stw 
Członkowskich, gdy 
dane Pa�stwo stanie si� 
ofiar� zbrojnej agresji. 
 
Nie ma to wpływu na 
zobowi�zania wobec 
NATO. 
 

7. Je�eli jakiekolwiek Pa�stwo Członkowskie stanie si� ofiar� zbrojnej 
agresji na jego terytorium, pozostałe Pa�stwa Członkowskie maj� w 
stosunku do niego obowi�zek udzielenia pomocy i wsparcia przy 
zastosowaniu wszelkich dost�pnych im �rodków, zgodnie z artykułem 51 
Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na specyficzny 
charakter polityki bezpiecze�stwa i obrony niektórych Pa�stw 
Członkowskich. 
 
Zobowi�zania i współpraca w tej dziedzinie s� zgodne z zobowi�zaniami 
wynikaj�cymi z uczestnictwa w Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, która dla w pa�stw b�d�cych jej członkami 
pozostaje podstaw� ich zbiorowej obrony i forum dla jej wykonywania. 
 

Parlament Europejski 
jest konsultowany i 
informowany. 

8. Parlament Europejski jest regularnie konsultowany co do głównych 
aspektów i podstawowych wyborów wspólnej polityki bezpiecze�stwa i 
obrony. Jest informowany o jej rozwoju. 
 

 
Sprawiedliwo�� i 
sprawy wewn�trzne 
 

Artykuł I-42: 
Postanowienia szczególne dotycz�ce przestrzeni wolno�ci, bezpiecze�stwa 

i sprawiedliwo�ci 
 
X** (zasada ogólna) 


rodki ustanowienia 
przestrzeni wolnoci , 
bezpiecze�stwa i 
sprawiedliwoci: 
 -przyjmowanie ustaw,  

1. Unia stanowi przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci 
poprzez: 
a) przyjmowanie ustaw europejskich i europejskich ustaw ramowych, 
maj�cych na celu, w miar� potrzeby, zbli�enie przepisów ustawowych i 
wykonawczych Pa�stw Członkowskich w dziedzinach, o których mowa w 
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- wzajemne uznawanie 
orzecze� s�dowych, 
- współpraca mi�dzy 
wszystkimi organami 
odpowiedzialnymi za 
bezpiecze�stwo 
wewn�trzne, 
 
- współpraca 
operacyjna wszystkich 
słu�b. 

cz��ci III, 
 
b) wzmacnianie wzajemnego zaufania mi�dzy wła�ciwymi organami 
Pa�stw Członkowskich, w szczególno�ci na podstawie wzajemnego 
uznawania orzecze� s�dowych i decyzji pozas�dowych, 
 
 
 
c) współprac� operacyjn� mi�dzy wła�ciwymi organami Pa�stw 
Członkowskich, w tym słu�bami policyjnymi, celnymi i innymi słu�bami 
wyspecjalizowanymi w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przest�pstw. 
 

Parlamenty narodowe 
s� zaanga�owane w 
kontrol� polityczn� nad 
Europolem i 
Eurojustem. 
 

2. W ramach przestrzeni wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci 
parlamenty narodowe mog� uczestniczy� w mechanizmach oceny 
przewidzianych w artykule III-260. Wł�czaj� si� one w kontrol� polityczn� 
Europolu i ocen� działa� Eurojust, zgodnie z artykułami II-276 I i III-273. 
 

Tutaj Pa�stwu 
Członkowskiemu i 
Komisji przysługuje 
prawo podejmowania 
inicjatywy. 

3. Pa�stwom Członkowskim przysługuje prawo inicjatywy w dziedzinie 
współpracy policyjnej i s�dowej w sprawach karnych, zgodnie z artykułem 
III-264. 
 
 

 
Klauzula dotycz�ca 
terroryzmu 
 

Artykuł I-43: 
Klauzula solidarno�ci 

X*/ U* 

Pa�stwa Członkowskie i 
Unia działaj� wspólnie 
przeciw terroryzmowi 
oraz w przypadku kl�sk 
�ywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez 
człowieka. 
 
 
Zapobieganie  
Ochrona  
 
 
Pomoc: terroryzm 
 
Pomoc: kl�ska 

1. Unia i jej Pa�stwa Członkowskie działaj� wspólnie w duchu 
solidarno�ci, je�eli jakiekolwiek Pa�stwo Członkowskie stanie si� 
przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiar� kl�ski �ywiołowej b�d� 
katastrofy spowodowanej przez człowieka. Unia mobilizuje wszystkie 
b�d�ce w jej dyspozycji instrumenty, w tym �rodki wojskowe udost�pnione 
przez Pa�stwa Członkowskie, w celu: 
 
a) - zapobiegania zagro�eniu terrorystycznemu na terytorium Pa�stw 
Członkowskich, 
- ochrony instytucji demokratycznych i ludno�ci cywilnej w przypadku 
ataku terrorystycznego, 
- wspierania Pa�stw Członkowskich na ich terytorium, na wniosek ich 
władz politycznych, w przypadku ataku terrorystycznego, 
b) niesienia pomocy Pa�stwu Członkowskiemu na jego terytorium, na 
wniosek jego władz politycznych, w przypadku kl�ski �ywiołowej lub 
katastrofy spowodowanej przez człowieka. 
 

Patrz art. III-329 2. Szczegółowe warunki stosowania niniejszego artykułu s� przewidziane 
w artykule III-329 
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Wzmocniona 
współpraca 

 

Rozdział III: 

Wzmocniona współpraca 

 
 

Wzmocniona 
współpraca 

 

Artykuł I-44: 
Wzmocniona współpraca 

X***/U* (do zatwierdzenia) 
X/XX/U (w stosunku do wszystkich Pa�stw Członkowskich w ju� istniej�cej 
WE) 

 
Mo�e zaistnie� w 
ramach kompetencji 
niewył�cznych i działa� 
wspieraj�cych.  
Mo�na korzysta� z 
unijnych instytucji.  
 
Powinno to dalej 
rozwin�� cele Unii i 
proces integracji. 

 
1. Pa�stwa Członkowskie, które pragn� ustanowi� mi�dzy sob� 
wzmocnion� współprac� w ramach kompetencji niewył�cznych Unii, mog� 
korzysta� w tym celu z jej instytucji i wykonywa� te kompetencje, stosuj�c 
odpowiednie postanowienia Konstytucji, z zastrze�eniem ogranicze� oraz 
zgodnie z procedur� okre�lon� w niniejszym artykule i w artykułach III-
416 – III-423. 
 
Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, 
ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Taka 
współpraca jest otwarta dla wszystkich Pa�stw Członkowskich w 
dowolnym czasie, zgodnie z artykułem III-418. 
 

Ostateczna decyzja 
 
1/3 Pa�stw 
Członkowskich musi 
bra� udział.  

2. Decyzj� europejsk� upowa�niaj�c� do podj�cia wzmocnionej 
współpracy przyjmuje ostatecznie Rada, po ustaleniu, �e cele takiej 
współpracy nie mog� zosta� osi�gni�te w rozs�dnym terminie przez Uni� 
jako cało��, oraz pod warunkiem, �e uczestniczy w niej co najmniej jedna 
trzecia Pa�stw Członkowskich. Rada stanowi zgodnie z procedur� 
przewidzian� w artykule III-419 
 

W głosowaniu bior� 
udział tylko 
uczestnicz�ce Pa�stwa 
Członkowskie i tylko 
one s� brane pod 
uwag� przy liczeniu, 
czy osi�gni�to 
jednomy�lno�� oraz 
wi�kszo�� 
kwalifikowan�.  
 
Wi�kszo� 
kwalifikowana to 55 % 
Pa�stw Członkowskich 
reprezentuj�cych 65% 
ludnoci Unii.  

3. W obradach Rady mog� uczestniczy� wszystkie Pa�stwa Członkowskie, 
jednak w głosowaniu bior� udział tylko członkowie Rady reprezentuj�cy 
Pa�stwa Członkowskie uczestnicz�ce we wzmocnionej współpracy. 
 
Jednomy�lno�� jest osi�gana wył�cznie głosami przedstawicieli 
uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
 
 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% członków Rady 
reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co 
najmniej 65% ludno�ci tych Pa�stw. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca musi obejmowa� co najmniej minimaln� liczb� 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
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Blokuje 35 % plus 
jedno Pa�stwo 
Członkowskie. 
 
 
 
Uwaga: 72 % Pa�stw 
Członkowskich i 65 % 
ludnoci je�eli Rada 
podejmuje inicjatyw�.  
Decyzje s� wi���ce 
wył�cznie dla 
uczestnicz�cych pa�stw. 
Pa�stwa wstrzymuj�ce 
si� nie musz� 
przyjmowa� decyzji 
podj�tych w ramach 
wzmocnionej 
współpracy.  

Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 
 
 
Na zasadzie odst�pstwa od akapitów trzeciego i czwartego, gdy Rada nie 
stanowi na wniosek Komisji lub ministra spraw zagranicznych Unii, 
wymagan� wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 72% członków 
Rady reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce 
co najmniej 65% ludno�ci tych Pa�stw 
 
4. Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wi��� wył�cznie 
uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie. Nie s� one uwa�ane za dorobek, 
który musi zosta� przyj�ty przez pa�stwa kandyduj�ce do przyst�pienia do 
Unii. 
 
 

 
�YCIE 
DEMOKRATYCZNE  

TYTUŁ  VI: 
�YCIE DEMOKRATYCZNE UNII 

 
 
Równo�� 

Artykuł I-45: 
Zasada demokratycznej równo�ci 

 
Zasada równoci 
wszystkich obywateli 
Unii.  
 

We wszystkich swych działaniach Unia przestrzega zasady równo�ci swych 
obywateli, którzy s� traktowani z jednakow� uwag� przez jej instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne. 
 

 Artykuł I-46: 
Zasada demokracji przedstawicielskiej 

 
Zasada demokracji 
przedstawicielskiej. 
 

1 Podstaw� funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska. 
 

PE bezporednio 
reprezentuje obywateli  
Przedstawiciele w 
radach odpowiadaj� 
przed swoimi 
parlamentami 
narodowymi lub 
obywatelami. 
 

2. Obywatele s� bezpo�rednio reprezentowani, na poziomie Unii, w 
Parlamencie Europejskim. 
 
Pa�stwa Członkowskie s� reprezentowane w Radzie Europejskiej przez 
szefów pa�stw lub rz�dów, a w Radzie przez ich rz�dy, demokratycznie 
odpowiedzialnych przed parlamentami narodowymi lub przed swymi 
obywatelami. 
 

Jak najbardziej otwarte 
i zbli�one do obywatela. 

3. Ka�dy obywatel ma prawo uczestniczy� w �yciu demokratycznym Unii. 
Decyzje s� przyjmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbli�ony do 
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 obywatela. 
 

Europejskie partie 
kształtuj� wiadomo� 
europejsk�.  
 

4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniaj� si� do 
kształtowania europejskiej �wiadomo�ci politycznej i wyra�ania woli 
obywateli Unii. 
 

Demokracja 
uczestnicz�ca.  

Artykuł I-47: 
Zasada demokracji uczestnicz�cej 

X** 
Prawo do wymiany 
opinii z instytucjami. 

1. Za pomoc� odpowiednich �rodków instytucje umo�liwiaj� obywatelom i 
stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie si� i publiczn� 
wymian� pogl�dów we wszystkich dziedzinach działania Unii. 
 
 

Dialog ze 
społecze�stwem 
obywatelskim. 
 

2. Instytucje utrzymuj� otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze 
stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społecze�stwem obywatelskim. 

Komisja prowadzi 
konsultacje ze 
wszystkimi 
zainteresowanymi 
stronami.  
 

3. Komisja prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w 
celu zapewnienia spójno�ci i przejrzysto�ci działa� Unii. 

Inicjatywa obywateli: 
- mog� zwróci� si� do 
Komisji o przedło�enie 
wniosku, 
- milion podpisów,  
- Komisja mo�e 
odmówi�,  
- szczegółowe przepisy 
ustanawiane s� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 
 

4. Obywatele Unii, w liczbie nie mniejszej ni� milion, maj�cy 
przynale�no�� pa�stwow� znacznej liczby Pa�stw Członkowskich, mog� 
podj�� inicjatyw� zwrócenia si� do Komisji o przedło�enie, w ramach jej 
uprawnie�, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do 
których, zdaniem obywateli, wykonanie Konstytucji wymaga aktu 
prawnego Unii. Ustawa europejska okre�la przepisy dotycz�ce procedur i 
warunków wymaganych dla takiej inicjatywy obywatelskiej, w tym 
minimaln� liczb� Pa�stw Członkowskich, z których musz� pochodzi� 
obywatele, którzy wyst�puj� z tak� inicjatyw�. 
 

 
Dialog społeczny 

Artykuł I-48: 
Partnerzy społeczni i niezale�ny dialog społeczny 

 
Unia uznaje i wspiera 
niezale�ny dialog 
społeczny.  

Unia uznaje i wspiera rol� partnerów społecznych na swoim poziomie, 
uwzgl�dniaj�c ró�norodno�� systemów krajowych. Ułatwia ona dialog 
mi�dzy nimi, szanuj�c ich niezale�no��. 
 
 
Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia przyczynia si� do 
dialogu społecznego. 
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Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Artykuł I-49: 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

 
 

Wybrany przez PE, 
przyjmuje, bada i 
sporz�dza 
sprawozdania na temat 
skarg dotycz�cych 
niewłaciwego 
administrowania.  
 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybrany przez Parlament 
Europejski, przyjmuje skargi dotycz�ce niewła�ciwego administrowania w 
działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii na 
warunkach przewidzianych w Konstytucji; Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich bada te skargi i sporz�dza sprawozdanie na ich temat. 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni niezale�ny w 
wykonywaniu swoich funkcji. 
 

 
Przejrzysto�� -  
„ jak najbardziej 
otwarty” . 
 

Artykuł I-50: 
Przejrzysto�� prac instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii 

 
X** 

Obrady jawne – co nie 
obejmuje grup 
roboczych, gdzie 
podejmowana jest  

1. W celu wspierania dobrego rz�dzenia i zapewnienia uczestnictwa 
społecze�stwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii wykonuj� swoje prace w sposób jak najbardziej otwarty. 
 

wi�kszo� decyzji. 
 

2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obraduj�cej i głosuj�cej 
nad projektem aktu ustawodawczego, s� jawne. 
 

Prawo dost�pu do 
dokumentów... 
 
 
... zgodnie z ustawami 
uchwalonymi przez PE i 
Rad�.  
 

3. Ka�dy obywatel Unii oraz ka�da osoba fizyczna lub prawna, maj�ca 
miejsce zamieszkania lub siedzib� statutow� w Pa�stwie Członkowskim, 
ma prawo dost�pu, na warunkach przewidzianych w cz��ci III, do 
dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, 
niezale�nie od ich formy. 
 
Zasady ogólne i ograniczenia, które ze wzgl�du na interes publiczny lub 
prywatny, reguluj� korzystanie z prawa dost�pu do dokumentów, okre�la 
ustawa europejska. 
 

Ka�dy organ tworzy 
swój własny regulamin. 
 

4. Ka�da instytucja, organ lub jednostka organizacyjna okre�la w swoim 
regulaminie wewn�trznym przepisy szczególne dotycz�ce dost�pu do 
swych dokumentów, zgodnie ustaw� z europejsk�, o której mowa w 
ust�pie 3. 
 

 
Dane osobowe 

Artykuł I-51: 
Ochrona danych osobowych 

X** 
Ochrona danych 
osobowych.  
 

1. Ka�da osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotycz�cych.  

Przetwarzanie danych 
osobowych podlega 

2. Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa okre�la zasady 
dotycz�ce ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
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kontroli niezale�nego 
organu.  
 

osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz 
przez Pa�stwa Członkowskie w wykonywaniu działa� wchodz�cych w 
zakres zastosowania prawa Unii, a tak�e zasady dotycz�ce swobodnego 
przepływu takich danych. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli 
niezale�nych organów. 
 

Ko�cioły, Unia szanuje 
status nadany im na 
mocy prawa krajowego, 
ale nie zezwala na  

Artykuł I-52: 
Status ko�ciołów i organizacji niewyznaniowych 

 

dyskryminacj� mi�dzy 
chrzecijanami, 
muzułmanami czy 
ateistami. 
 

1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego ko�ciołom i 
stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Pa�stwach Członkowskich 
i nie narusza tego statusu. 
 

 2. Unia szanuje na równi status organizacji �wiatopogl�dowych i 
niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego. 
 

Dialog UE z kociołami 
i innymi organizacjami. 
 

3. Uznaj�c to�samo�� i szczególny wkład tych ko�ciołów i organizacji, 
Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog. 
 

 
FINANSE 

TYTUŁ  VII: 
FINANSE UNII 

 
 
Bud�et UE  

Artykuł I-53: 
Zasady bud�etowe i finansowe 

U* 
Bud�et Unii obejmuje 
wszystkie dochody i 
wydatki. 

1. Wszystkie dochody i wydatki Unii musz� by� uj�te w preliminarzu na 
ka�dy rok bud�etowy i wpisane do bud�etu Unii, zgodnie z 
postanowieniami cz��ci III. 
 

Zrównowa�ony bud�et.  
 

2. Bud�et musi by� zrównowa�ony w odniesieniu do dochodów i 
wydatków. 
 

Roczne wydatki 
wpisane do bud�etu 
zatwierdzane s� 
ustaw�.  
 

3. Wydatki wpisane do bud�etu s� dozwolone w czasie trwania rocznego 
okresu bud�etowego, zgodnie z ustaw� europejsk�, o której mowa w 
artykule III-412. 
 

Wydatki wymagaj� 
zarówno rodków w 
bud�ecie jak i ustawy.  
 

4. Dokonanie wydatków wpisanych do bud�etu wymaga uprzedniego 
przyj�cia prawnie wi���cego aktu Unii stanowi�cego podstaw� prawn� jej 
działania oraz dokonania odpowiednich wydatków zgodnie z ustaw� 
europejsk�, o której mowa w artykule III-412, z zastrze�eniem wyj�tków 
przez ni� okre�lonych. 
 

Unia musi mie� 
pewno�, �e mo�e 

5. W celu zapewnienia dyscypliny bud�etowej Unia nie przyjmuje �adnego 
aktu, który mo�e mie� odczuwalny wpływ na bud�et, bez 
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pewno�, �e mo�e 
finansowa�, w 
granicach własnych 
zasobów, akty prawne, 
które przyjmuje.  
 

aktu, który mo�e mie� odczuwalny wpływ na bud�et, bez 
zagwarantowania, �e wydatki wynikaj�ce z takich aktów mog� by� 
finansowane w granicach zasobów własnych Unii i w poszanowaniu 
wieloletnich ram finansowych, o których mowa w artykule I-55. 
 

Zasada nale�ytego 
zarz�dzania finansami.  
 

6. Bud�et jest wykonywany zgodnie z zasad� nale�ytego zarz�dzania 
finansami. Pa�stwa Członkowskie współpracuj� z Uni� w celu 
zagwarantowania, �e �rodki wpisane do bud�etu b�d� wykorzystywane 
zgodnie z t� zasad�. 
 

Przepisy zwalczaj�ce 
nadu�ycia finansowe.  
 

7. Unia i Pa�stwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami artykułu III-
415, zwalczaj� nadu�ycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne 
naruszaj�ce interesy finansowe Unii. 
 
 

 Artykuł I-54: 
Zasoby własne Unii 

 
U*/X*** 

Unia pozyskuje 
wystarczaj�ce rodki.  
 

1. Unia pozyskuje �rodki niezb�dne do osi�gni�cia swych celów i 
nale�ytego prowadzenia swych polityk. 

Unia jest finansowana z 
własnych zasobów.  

2. Bez uszczerbku dla innych dochodów, bud�et Unii jest finansowany w 
cało�ci z jej zasobów własnych. 
 

Ustawa okrela granice 
zasobów własnych Unii 
i kategorie bud�etu, co 
musi zosta� 
zatwierdzone przez 
Pa�stwa Członkowskie. 
 

U* 3. Ustawa europejska Rady okre�la przepisy dotycz�ce systemu 
zasobów własnych Unii. W tym kontek�cie mo�e ona ustanawia� nowe i 
uchyla� istniej�ce kategorie zasobów własnych. Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Ustawa 
europejska wchodzi w �ycie po jej zatwierdzeniu przez Pa�stwa 
Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 
 
 

Szczegółowe przepisy 
stanowione wi�kszoci� 
kwalifikowan� w Radzie 
oraz po uzyskaniu 
zgody Parlamentu.  

X*** 4. Ustawa europejska Rady ustanawia �rodki wykonawcze w 
odniesieniu do systemu zasobów własnych Unii w zakresie, w jakim 
zostało to przewidziane w ustawie europejskiej przyj�tej na podstawie 
ust�pu 3. Rada stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 
 

 Artykuł I-55: 
Wieloletnie ramy finansowe 

U***/U 
Wieloletnie ramy 
finansowe okrelaj� 
kwoty rocznych 
pułapów dla ka�dej 
kategorii wydatków.  

1. Wieloletnie ramy finansowe zmierzaj� do zapewnienia dokonywania 
wydatków Unii w sposób usystematyzowany i w granicach jej własnych 
zasobów. Ramy te okre�laj� kwoty roczny pułapów �rodków 
przeznaczonych na zobowi�zania z podziałem na kategorie wydatków, 
zgodnie z artykułem III-402. 
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Jednomylno� w 
Radzie i zgoda PE 
udzielona przez 
wi�kszo� jego 
członków.  
 

U*** 2. Ustawa europejska Rady okre�la wieloletnie ramy finansowe. 
Rada stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, 
udzielonej przez wi�kszo�� jego członków. 
 
 

Bud�et respektuje 
wieloletnie ramy 
finansowe. 
 

3. Roczny bud�et Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi. 
 

Rada Europejska mo�e, 
stanowi�c 
jednomylnie, przyj�� 
decyzj� o stanowieniu 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� - 
klauzula „ passerelle” . 

U 4. Rada Europejska mo�e jednomy�lnie przyj�� decyzj� europejsk� 
upowa�niaj�c� Rad� do stanowienia wi�kszo�ci� kwalifikowan� przy 
przyjmowaniu ustawy europejskiej Rady, o której mowa w ust�pie 2. 
 

 Artykuł I-56: 
Bud�et Unii 

X** 
Bud�et okrela PE i 
Rada.  

Ustawa europejska ustanawia roczny bud�et Unii zgodnie z artykułem III-
404. 
 

 
OTOCZENIE 

 TYTUŁ  VIII:  
UNIA I JEJ BEZPO�REDNIE OTOCZENIE 

 
 Artykuł I-57: 

Unia i jej bezpo�rednie otoczenie 
 

Polityka w stosunku do 
s�siaduj�cych pa�stw.  

1. Unia rozwija szczególne stosunki z pa�stwami b�d�cymi jej s�siadami, 
d���c do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego s�siedztwa, opartej na 
warto�ciach Unii i charakteryzuj�cej si� bliskimi, pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. 
 

Umowy zawarte mi�dzy 
Uni� i s�siaduj�cymi 
pa�stwami:  
- wzajemne prawa,  
- wspólne działania,  
- konsultacje. 
 

2. Do celów ust�pu 1 Unia mo�e zawiera� specjalne umowy z 
zainteresowanymi pa�stwami. Umowy te mog� obejmowa� wzajemne 
prawa i obowi�zki oraz przewidywa� mo�liwo�� podejmowania wspólnych 
działa�. Ich wykonanie stanowi przedmiot okresowego uzgadniania. 
 

 
CZŁONKOSTWO W 
UE  

TYTUŁ  IX: 
CZŁ ONKOSTWO W UNII 
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Wymogi członkostwa  
 

 
Artykuł I-58: 

Kryteria kwalifikacji i procedura przyst�pienia do Unii 
 
U*** 

Poszanowanie unijnych 
wartoci (art. I-2). 

1. Unia jest otwarta dla wszystkich pa�stw europejskich, które szanuj� 
warto�ci okre�lone w artykule I-2 i zobowi�zuj� si� wspólnie je wspiera�. 
 

Pa�stwa, które chc� 
zosta� członkami 
musz�: 
- skierowa� wniosek do 
Rady,  
- poinformowa� PE i 
parlamenty narodowe. 
 
Jednomylna decyzja 
Rady, zgoda PE 
wi�kszoci� głosów 
swoich członków.  

2. Ka�de pa�stwo europejskie, które pragnie zosta� członkiem Unii, kieruje 
wniosek do Rady. Wniosek ten jest notyfikowany Parlamentowi 
Europejskiemu i parlamentom narodowym. Rada stanowi jednomy�lnie po 
konsultacji z Komisj� i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, 
udzielonej wi�kszo�ci� głosów członków wchodz�cych w jego skład. 
Warunki oraz tryb przyj�cia s� przedmiotem umowy mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi a pa�stwem kandyduj�cym. Umowa ta podlega ratyfikacji 
przez wszystkie umawiaj�ce si� pa�stwa, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. 
 

 
Zawieszenie praw  

Artykuł I-59: 
Zawieszenie niektórych praw wynikaj�cych z członkostwa w Unii 

 
Po uzyskaniu zgody PE, 
Rada podejmuje decyzje 
wi�kszoci� 4/5 swych 
członków o tym, �e 
istnieje powa�ne 
ryzyko, �e Pa�stwo 
Członkowskie naruszyło 
wartoci Unii (klauzula 
lex-Austria) 
 
 
 
Regularna weryfikacja.  
 

XX*** 1. Na podstawie uzasadnionej inicjatywy jednej trzeciej Pa�stw 
Członkowskich lub uzasadnionej inicjatywy Parlamentu Europejskiego, lub 
na wniosek Komisji, Rada mo�e przyj�� decyzj� europejsk� stwierdzaj�c� 
istnienie wyra�nego ryzyka powa�nego naruszenia przez Pa�stwo 
Członkowskie warto�ci, o których mowa w artykule I-2. Rada stanowi 
wi�kszo�ci� czterech pi�tych swych członków, po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego. 
 
Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje danego Pa�stwa 
Członkowskiego i, stanowi�c zgodnie z t� sam� procedur�, mo�e skierowa� 
do tego Pa�stwa zalecenia. 
 
Rada regularnie bada, czy powody, które doprowadziły do takiego 
stwierdzenia pozostaj� wa�ne 
 

Po uzyskaniu zgody PE, 
Rada Europejska mo�e 
stwierdzi�, stanowi�c 
jednomylnie, �e 
wyst�puje powa�ne i 
trwałe naruszenie 
wartoci Unii. 
 

U*** 2. Rada Europejska, z inicjatywy jednej trzeciej Pa�stw 
Członkowskich lub na wniosek Komisji, mo�e, po wezwaniu tego Pa�stwa 
Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag w sprawie, przyj�� 
decyzj� europejsk� stwierdzaj�c� istnienie powa�nego i trwałego 
naruszania przez Pa�stwo Członkowskie warto�ci wymienionych w 
artykule I-2. Rada Europejska stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego. 
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Rada mo�e, stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, zawiesi� 
niektóre prawa 
Pa�stwa 
Członkowskiego, w tym 
prawo do głosowania. 
 
 
Obowi�zki nadal wi��� 
Pa�stwo Członkowskie.  

X/XX 3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ust�pu 2, Rada, stanowi�c 
wi�kszo�ci� kwalifikowan�, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� zawieszaj�c� 
niektóre prawa wynikaj�ce ze stosowania Konstytucji w stosunku do tego 
Pa�stwa Członkowskiego, ł�cznie z prawem do głosowania członka Rady 
reprezentuj�cego to pa�stwo. Rada uwzgl�dnia mo�liwe konsekwencje 
takiego zawieszenia dla praw i obowi�zków osób fizycznych i prawnych. 
 
 
 
Obowi�zki, które ci��� na tym pa�stwie na mocy Konstytucji, pozostaj� 
ka�dym w przypadku, wi���ce dla tego pa�stwa. 
 

Zawieszenie mo�e 
zosta� uchylone 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 
 

XX 4. Rada mo�e, stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�, przyj�� decyzj� 
europejsk� zmieniaj�c� lub uchylaj�c� �rodki przyj�te na podstawie 
ust�pu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do 
zastosowania tych �rodków. 
 

Pa�stwo Członkowskie, 
wobec którego 
zastosowano sankcje, 
nie ma prawa głosu.  
Wstrzymanie si� od 
głosu nie liczy si�. 
 
 
Definicja rozszerzonej 
wi�kszoci 
kwalifikowanej.  
 
 
Zawieszenie prawa do 
głosowania mo�e 
wymaga� rozszerzonej 
wi�kszoci 
kwalifikowanej. 

5. Do celów niniejszego artykułu członek Rady Europejskiej lub Rady 
reprezentuj�cy dane Pa�stwo Członkowskie nie bierze udziału w 
głosowaniu, a dane Pa�stwo Członkowskie nie jest uwzgl�dniane przy 
obliczaniu jednej trzeciej lub czterech pi�tych Pa�stw Członkowskich 
przewidzianych w ust�pach 1 i 2. Wstrzymanie si� od głosu członków 
obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyj�ciu 
decyzji europejskich, o których mowa w ust�pie 2. 
 
Do przyj�cia decyzji europejskich, o których mowa w ust�pach 3 i 4, 
wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 72% członków Rady 
reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co 
najmniej 65% ludno�ci tych pa�stw. 
 
Je�eli w wyniku podj�cia decyzji o zawieszeniu prawa do głosowania 
zgodnie z ust�pem 3 Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan� na 
podstawie jednego z postanowie� Konstytucji, wi�kszo�� kwalifikowan� 
okre�la si� tak, jak w akapicie drugim, natomiast je�eli Rada stanowi na 
wniosek Komisji lub ministra spraw zagranicznych Unii, wi�kszo�� 
kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% członków Rady reprezentuj�cych 
uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 65% 
ludno�ci tych pa�stw. W ostatnim przypadku mniejszo�� blokuj�ca 
obejmuje co najmniej minimaln� liczb� członków Rady reprezentuj�cych 
wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich, plus 
jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, �e wi�kszo�� kwalifikowana 
została osi�gni�ta. 
 

PE: wi�kszo� 2/3 
oddanych głosów i 
wi�kszo� jego 
członków.  

6. Do celów niniejszego artykułu Parlament Europejski stanowi 
wi�kszo�ci� dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentuj�cych wi�kszo�� 
członków wchodz�cych w jego skład. 
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Wyst�pienie 

Artykuł I-60: 
Dobrowolne wyst�pienie z Unii 

XX*** 
Ka�de Pa�stwo 
Członkowskie mo�e 
opuci� Uni�.  
 

1. Ka�de Pa�stwo Członkowskie mo�e, zgodnie ze swoimi wymogami 
konstytucyjnymi, podj�� decyzj� o wyst�pieniu z Unii. 
 

Decyzja o umowie o 
wyst�pieniu zawarta 
pomi�dzy Rad� a 
Pa�stwem 
Członkowskim zostaje 
podj�ta: 
- przez Rad� 
stanowi�c� wi�kszoci� 
kwalifikowan�,  
- po uzyskaniu zgody 
PE.  
 

2. Pa�stwo Członkowskie, które podj�ło decyzj� o wyst�pieniu, notyfikuje 
swój zamiar Radzie Europejskiej. W �wietle wytycznych Rady 
Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym pa�stwem umow� 
okre�laj�c� warunki jego wyst�pienia, uwzgl�dniaj�c ramy jego przyszłych 
stosunków z Uni�. Umow� t� negocjuje si� zgodnie z artykułem III-325 
ust�p 3. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Rad�, stanowi�c� 
wi�kszo�ci� kwalifikowan� po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 

Pa�stwo mo�e wyst�pi� 
z Unii po 2 latach 
nawet bez zawierania 
umowy. 

3. Konstytucja przestaje mie� zastosowanie do tego Pa�stwa 
Członkowskiego od dnia wej�cia w �ycie umowy o wyst�pieniu lub, w 
przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ust�pie 2, 
chyba �e Rada Europejska w porozumieniu z danym Pa�stwem 
Członkowskim podejmie jednomy�lnie decyzj� o przedłu�eniu tego okresu. 
 

Wyst�puj�ce Pa�stwo 
Członkowskie nie bierze 
udziału w obradach. 
 
 
Rozszerzona wi�kszo� 
kwalifikowana (72% -
65%). 

4. Do celów ust�pów 2 i 3 członek Rady Europejskiej lub Rady 
reprezentuj�cy wyst�puj�ce Pa�stwo Członkowskie nie bierze udziału w 
obradach i przyjmowaniu decyzji europejskich Rady Europejskiej lub Rady 
dotycz�cych tego pa�stwa. 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 72% członków Rady 
reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co 
najmniej 65% ludno�ci tych pa�stw. 
 
 

Procedura ponownego 
przyj�cia taka sama jak 
dla nowych pa�stw.  
  

5. Je�eli Pa�stwo, które wyst�piło z Unii, zwraca si� o ponowne przyj�cie, 
jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule I-58. 
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 CZ��� II 

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII 
 

 PREAMBUŁ A 
 

Wartoci i cele Unii  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem jest wzmocnienie 
ochrony praw 
podstawowych. 

Narody Europy, tworz�c mi�dzy sob� coraz �ci�lejszy zwi�zek, s� 
zdecydowane dzieli� ze sob� pokojow� przyszło�� opart� na wspólnych 
warto�ciach. 
 
�wiadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest 
zbudowana na niepodzielnych, powszechnych warto�ciach godno�ci osoby 
ludzkiej, wolno�ci, równo�ci i solidarno�ci; opiera si� na zasadach 
demokracji i pa�stwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 
oraz stworzenie przestrzeni wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci 
stawia jednostk� w centrum swych działa�. 
 
 
Unia przyczynia si� do ochrony i rozwoju tych wspólnych warto�ci, 
szanuj�c przy tym ró�norodno�� kultur i tradycji narodów Europy, jak 
równie� to�samo�� narodow� Pa�stw Członkowskich i organizacj� ich 
władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; d��y 
do wspierania zrównowa�onego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny 
przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobod� przedsi�biorczo�ci. 
 
W tym celu, w obliczu zmian w społecze�stwie, post�pu społecznego oraz 
rozwoju naukowego i technologicznego, niezb�dne jest wzmocnienie 
ochrony praw podstawowych poprzez wyszczególnienie tych praw w Karcie 
i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi. 
 
Niniejsza Karta potwierdza, szanuj�c kompetencje i zadania Unii oraz 
zasad� pomocniczo�ci, prawa wynikaj�ce zwłaszcza z tradycji 
konstytucyjnych i zobowi�za� mi�dzynarodowych wspólnych Pa�stwom 
Członkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolno�ci, Kart Społecznych przyj�tych przez Uni� i Rad� 
Europy oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym kontek�cie, s�dy Unii i 
Pa�stw Członkowskich b�d� interpretowały Kart� z nale�ytym 
uwzgl�dnieniem wyja�nie� sporz�dzonych pod kierownictwem Prezydium 
Konwentu, który opracował Kart� i za których uaktualnienie odpowiada 
Prezydium Konwentu Europejskiego. 
 
Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialno�� i nakłada obowi�zki wobec 
innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokole�. 
 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 49 - 

Unia uznaje zatem prawa, wolno�ci i zasady wymienione poni�ej. 
 
 

 TYTUŁ  I: 
GODNO�� 

 
 Artykuł II-61: 

Godno�� osoby ludzkiej 
 

Szacunek i ochrona 
godnoci człowieka. 
 

Godno�� osoby ludzkiej jest nienaruszalna. Musi by� szanowana 
i chroniona. 
 
 

 Artykuł II-62 
Prawo do �ycia 

 
Prawo do �ycia 
 

1. Ka�dy ma prawo do �ycia. 
 

Nie ma kary mierci.  
 

2. Nikt nie mo�e by� skazany na kar� �mierci ani poddany jej wykonaniu. 
 

 
Fizyczna i psychiczna 
integralno�� człowieka.  

Artykuł II-63: 
Prawo do integralno�ci człowieka 

 1. Ka�dy ma prawo do poszanowania swej integralno�ci fizycznej i 
psychicznej.  

W dziedzinie medycyny: 
- zgoda osoby, 
- zakaz selekcji osób w 
oparciu o praktyki 
eugeniczne,  
- zakaz zarabiania na 
ciele ludzkim, 
- zakaz 
reprodukcyjnego 
klonowania istot 
ludzkich.  
 

2. W dziedzinie medycyny i biologii, musz� by� szanowane w 
szczególno�ci:  
a) swobodna i �wiadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyra�ona zgodnie z 
procedurami okre�lonymi przez ustaw�, 
b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególno�ci tych, których celem jest 
selekcja osób,  
c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych cz��ci jako 
�ródła zysku, 
d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich. 
 

 Artykuł II-64: 
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poni�aj�cego traktowania albo karania 

 
Zakaz tortur lub 
nieludzkiego 
traktowania/karania,  

Nikt nie mo�e by� poddany torturom ani nieludzkiemu lub poni�aj�cemu 
traktowaniu albo karaniu. 
 
 

 Artykuł II-65: 
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej 
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- zakaz niewolnictwa, 1. Nikt nie mo�e by� trzymany w niewoli lub w podda�stwie. 
 

- zakaz pracy 
przymusowej, 

2. Nikt nie mo�e by� zmuszony do �wiadczenia pracy przymusowej lub 
obowi�zkowej.  
 

- zakaz handlu lud�mi.  
 

3. Handel lud�mi jest zakazany. 
 

 
Prawo do: 

TYTUŁ  II 
WOLNO�� 

 
 
 

Artykuł II-66: 
Prawo do wolno�ci i bezpiecze�stwa 

 
- wolnoci i 
bezpiecze�stwa, 

Ka�dy ma prawo do wolno�ci i bezpiecze�stwa osobistego. 
 

 Artykuł II-67: 
Poszanowanie �ycia prywatnego i rodzinnego 

 
- �ycia prywatnego i 
rodzinnego i 
komunikowania si�, 

Ka�dy ma prawo do poszanowania �ycia prywatnego i rodzinnego, domu i 
komunikowania si�. 
 

 Artykuł II-68: 
Ochrona danych osobowych 

 
- ochrony danych 
osobowych,  

1. Ka�da osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotycz�. 
 

- nieograniczonego 
dost�pu do danych 
osobowych.  

2. Dane te musz� by� przetwarzane rzetelnie w okre�lonych celach i za 
zgod� osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie 
przewidzianej ustaw�. Ka�da osoba ma prawo dost�pu do zebranych danych, 
które jej dotycz� i prawo do dokonania ich sprostowania. 
 

Niezale�nie 
kontrolowane.  

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezale�nego organu 

 
Mał�e�stwo i rodzina.  

Artykuł II-69: 
Prawo do zawarcia mał�e�stwa i prawo do zało�enia rodziny 

 
- Mał�e�stwa chronione 
zgodnie z prawem 
krajowym. 
 

Prawo do zawarcia mał�e�stwa i prawo do zało�enia rodziny s� 
gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi reguluj�cymi korzystanie z 
tych praw. 
 

 
Wolno��: 

Artykuł II-70: 
Wolno�� my�li, sumienia i religii 

 
- myli, 1. Ka�dy ma prawo do wolno�ci my�li, sumienia i religii. Prawo to obejmuje 
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- sumienia, 
- religii, 
 

wolno�� zmiany religii lub przekona� oraz wolno�� uzewn�trzniania, 
indywidualnie lub wspólne z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii 
lub przekona� poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i 
uczestniczenie w obrz�dach. 
 

- odmowy działania 
sprzecznego z własnym 
sumieniem. 

2. Uznaje si� prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, zgodnie z przepisami krajowymi reguluj�cymi korzystanie z 
tego prawa. 
 

 
Wolno�� wypowiedzi  

Artykuł II-71: 
Wolno�� wypowiedzi i informacji 

 
 
- informacji, 

1. Ka�dy ma prawo do wolno�ci wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolno�� 
posiadania pogl�dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 
bez ingerencji władz publicznych i bez wzgl�du na granice pa�stwowe. 
 

- pluralizm mediów, 2. Szanuje si� wolno�� i pluralizm mediów  
  

Artykuł II-72: 
Wolno�� zgromadzania si� i stowarzyszania si� 

 
- gromadzenia si�, 
- stowarzyszania si�, 
 
- zakładania zwi�zków 
zawodowych, 

1. Ka�dy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania si� i 
swobodnego stowarzyszania si� na wszystkich poziomach, zwłaszcza w 
sprawach politycznych, zwi�zkowych i obywatelskich, z którego wynika 
prawo ka�dego do tworzenia zwi�zków zawodowych i przyst�powania do 
nich dla obrony swoich interesów. 
 

- tworzenia partii 
politycznych na 
szczeblu unijnym, 

2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniaj� si� do wyra�ania woli 
politycznej jej obywateli. 
 

 Artykuł II-73: 
Wolno�� sztuki i nauki 

 
- sztuki, 
- nauki. 

Sztuka i badania naukowe s� wolne od ogranicze�. Wolno�� akademicka jest 
szanowana. 
 

 
Prawo do: 

Artykuł II-74: 
Prawo do nauki 

 
- dost�pu do nauki, 1. Ka�dy ma prawo do nauki i dost�pu do kształcenia zawodowego i 

ustawicznego. 
 

- bezpłatnej nauki 
obowi�zkowej. 
 

2. Prawo to obejmuje mo�liwo�� korzystania z bezpłatnej nauki 
obowi�zkowej. 
 

W granicach prawa 
krajowego, rodzicom 

3. Z wła�ciwym poszanowaniem zasad demokratycznych, wolno�� 
tworzenia placówek edukacyjnych i prawo rodziców do zapewnienia 
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przysługuje prawo do 
wykształcenia dzieci.  

wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami 
religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi s� szanowane, zgodnie z 
ustawami krajowymi reguluj�cymi korzystanie z tej wolno�ci i tego prawa. 

 
Wolno��: 

 
Artykuł II-75: 

Wolno�� wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy 
 

- podejmowania pracy, 1. Ka�dy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie 
wybranego lub zaakceptowanego zawodu. 
 

- przepływu 
pracowników, prawa 
przedsi�biorczoci i 
wiadczenia usług,  
 

2. Ka�dy obywatel Unii ma swobod� poszukiwania zatrudnienia, 
wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsi�biorczo�ci oraz 
�wiadczenia usług w ka�dym Pa�stwie Członkowskim. 
 

- te same warunki pracy 
dla obywateli pa�stw 
trzecich z jakich 
korzystaj� obywatele 
Unii,  
 

3. Obywatele pa�stw trzecich, którzy posiadaj� zezwolenie na prac� 
terytorium na Pa�stw Członkowskich, maja prawo do takich samych 
warunków pracy, z jakich korzystaj� obywatele Unii. 
 

 Artykuł II-76: 
Wolno�� prowadzenia działalno�ci gospodarczej 

 
- prowadzenia 
działalnoci 
gospodarczej. 

Uznaje si� wolno�� prowadzenia działalno�ci gospodarczej, zgodnie z 
prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi. 
 

 
Własno�� 

Artykuł II-77: 
Prawo do własno�ci 

 
Prawo do posiadania, 
u�ywania i 
rozporz�dzania 
własnoci�. 
Pozbawienie własnoci  
mo�liwe tylko, je�eli 
uczciwe odszkodowanie 
zostanie wypłacone.  
 

1. Ka�da osoba ma prawo do władania, u�ywania, rozporz�dzania i 
przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie 
mo�e by� pozbawiony swojej własno�ci, chyba �e w interesie publicznym, 
w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za uczciwym 
odszkodowaniem za jej utrat� wypłaconym we wła�ciwym terminie. 
Korzystanie z mienia mo�e podlega� regulacji ustawowej, w zakresie w 
jakim jest to konieczne ze wzgl�du na interes ogólny. 
 

Własno� intelektualna  
 

2. Własno�� intelektualna podlega ochronie. 
 

 
Azyl: 

Artykuł II-78: 
Prawo do azylu 

 
Unia szanuje 
Konwencj� Genewsk� w 
sprawie uchod�ców  

Gwarantuje si� prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji 
Genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku 
dotycz�cych statusu uchod�ców oraz zgodnie z Konstytucj�. 
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Usuni�cie, wydalenie 
lub ekstradycja: 
 

Artykuł II-79: 
Ochrona w przypadku usuni�cia z terytorium pa�stwa, wydalenia lub 

ekstradycji 
 

- zakaz wydale� 
zbiorowych,  
 

1. Wydalenia zbiorowe s� zakazane. 

- zakaz wydalania, jeli 
istnieje ryzyko tortur 
lub kary mierci.  

2. Nikt nie mo�e by� usuni�ty z terytorium pa�stwa, wydalony lub wydany 
w drodze ekstradycji do pa�stwa, w którym istnieje powa�ne ryzyko, i� 
mo�e by� poddany karze �mierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub 
poni�aj�cemu traktowaniu albo karaniu. 

  
TYTUŁ  III:  
RÓWNO�� 

 
 
Zasada równo�ci  

Artykuł II-80: 
Równo�� wobec prawa 

 
 Wszyscy s� równi wobec prawa. 

 
Niedyskryminacja ze 
wzgl�du na: 

Artykuł II-81: 
Niedyskryminacja 

 
płe�, ras�, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy 
genetyczne, j�zyk, 
religi�, przekonania lub 
opinie polityczne, 
mniejszo� narodow�, 
maj�tek, urodzenie, 
niepełnosprawno�, 
wiek, orientacj� 
seksualn�,  
 

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególno�ci ze wzgl�du na 
płe�, ras�, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, j�zyk, religi�, przekonania lub opinie polityczne lub wszelkie 
inne opinie, przynale�no�� do mniejszo�ci narodowej, maj�tek, urodzenie 
niepełnosprawno��, wiek lub orientacj� seksualn�. 
 

- narodowo�. 
 
 

2. W zakresie zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej 
postanowie� szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgl�du 
na przynale�no�� pa�stwow�. 
 

Poszanowanie dla 
ró�norodno�ci 
kulturowej, religijnej i 
j�zykowej.  

Artykuł II-82: 
Ró�norodno�� kulturowa, religijna i j�zykowa 

 Unia szanuje ró�norodno�� kulturow�, religijn� i j�zykow�. 
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Równo�� kobiet i 
m��czyzn.  
 

Artykuł II-83: 
Równo�� kobiet i m��czyzn 

Specyficzne korzyci s� 
dozwolone dla osób tej 
płci, która nie jest 
dostatecznie 
reprezentowana 
(pozytywna 
dyskryminacja). 
 

Nale�y zapewni� równo�� kobiet i m��czyzn we wszystkich dziedzinach, w 
tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. 
 
Zasada równo�ci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu �rodków zapewniaj�cych specyficzne korzy�ci dla osób płci 
niedostatecznie reprezentowanej. 
 

 
Prawa dzieci  

 
Artykuł II-84: 
Prawa dziecka 

 
Ochrona i opieka.  
 
Swobodne wyra�anie 
pogl�dów.  
 

1. Dzieci maj� prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. 
Mog� one swobodnie wyra�a� swoje pogl�dy. Pogl�dy te s� brane pod 
uwag� w sprawach, które ich dotycz�, stosownie do ich wieku i stopnia 
dojrzało�ci. 

Przede wszystkim 
nale�y uwzgl�dni� 
najlepszy interes 
dziecka.  
 

2. We wszystkich działaniach dotycz�cych dzieci, zarówno podejmowanych 
przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, nale�y przede wszystkim 
uwzgl�dni� najlepszy interes dziecka. 
 

Prawo do kontaktu z 
obojgiem rodziców.  

3. Ka�de dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego zwi�zku i 
bezpo�redniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba �e jest to sprzeczne z 
jego interesami. 

 
Prawa osób w 
podeszłym wieku. 

 
Artykuł II-85: 

Prawa osób w podeszłym wieku 
 

Godne i niezale�ne 
�ycie.  

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i 
niezale�nego �ycia oraz do uczestniczenia w �yciu społecznym i 
kulturalnym. 
 

Osoby 
niepełnosprawne. 
  

Artykuł II-86: 
Integracja osób niepełnosprawnych 

Prawo do udziału w 
zwykłym �yciu 
społecznoci. 
 

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze 
�rodków maj�cych zapewni� im niezale�no��, integracj� społeczn� i 
zawodow� oraz udział w �yciu społeczno�ci. 
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SOLIDARNO�	 

 
TYTUŁ  IV: 

SOLIDARNO�� 
 

 Artykuł II-87: 
Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsi�biorstwa 

 
Prawo pracowników do 
informacji i konsultacji.  

Pracownikom i ich przedstawicielom nale�y zagwarantowa�, na wła�ciwych 
poziomach, informacj� i konsultacj� we wła�ciwym czasie, w przypadkach i 
na warunkach przewidzianych w prawie Unii oraz ustawodawstwach i 
praktykach krajowych. 
 

 
Rokowania zbiorowe 

Artykuł II-88: 
Prawa do rokowa� i działa� zbiorowych 

 
Prawo do strajku  Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, maj�, zgodnie z 

prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do 
negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy na odpowiednich 
poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu interesów, 
działa� zbiorowych, w tym strajku w obronie swoich interesów. 
 

 
Po�rednictwo pracy  

Artykuł II-89: 
Prawo dost�pu do słu�b po�rednictwa pracy 

 
 Ka�dy ma prawo dost�pu do bezpłatnej słu�by po�rednictwa pracy. 

 
 Artykuł II-90: 

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy 
 

Ochrona przed 
nieuzasadnionym 
zwolnieniem z pracy. 

Ka�dy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego 
zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i 
praktykami krajowymi. 
 

 
Warunki pracy 

Artykuł II-91: 
Nale�yte i sprawiedliwe warunki pracy 

 
Zdrowie, 
bezpiecze�stwo i 
godno� pracownika.  
 

1. Ka�dy pracownik ma prawo do warunków pracy szanuj�cych jego 
zdrowie, jego bezpiecze�stwo i godno��. 
 

Odpoczynek i płatny 
urlop.  
 

2. Ka�dy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru 
czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do 
corocznego płatnego urlopu. 
 

 
Zakaz pracy dzieci  

Artykuł II-92:  
Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy 
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Minimalny wiek 
zatrudnienia dzieci to 
minimalny wiek 
zako�czenia obowi�zku 
szkolnego.  
 
Ochrona dzieci przed 
wyzyskiem.  
 

Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie mo�e 
by� ni�szy ni� minimalny wiek zako�czenia obowi�zku szkolnego, bez 
uszczerbku dla uregulowa� bardziej korzystnych dla młodocianych i z 
wyj�tkiem ograniczonych odst�pstw. 
 
Młodociani dopuszczeni do pracy musz� mie� zapewnione warunki pracy 
odpowiednie dla ich wieku oraz by� chronieni przed wykorzystywaniem 
ekonomicznym oraz jak�kolwiek prac�, która mogłaby szkodzi� ich 
bezpiecze�stwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, 
moralnemu i społecznemu albo utrudnia� im edukacj�. 
 

 
Współgranie �ycia 
rodzinnego z �yciem 
zawodowym.  
 

Artykuł II-93: 
�ycie rodzinne i zawodowe 

Ochrona rodziny:  
 

1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej 
 

- ochrona przed 
zwolnieniem osoby w 
ci��y,  
- płatny urlop 
macierzy�ski,  
- urlop dla obojga 
rodziców.  

2. W celu pogodzenia �ycia rodzinnego z zawodowym, ka�dy ma prawo do 
ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów zwi�zanych z 
macierzy�stwem i prawo do płatnego urlopu macierzy�skiego oraz do 
urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka. 
 

 
Zabezpieczenie 
społeczne  

Artykuł II-94: 
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna 

 
Zabezpieczenie 
społeczne w granicach 
prawa Unii.  

1. Unia uznaje i szanuje prawo do �wiadcze� z zabezpieczenia społecznego 
oraz do usług społecznych, zapewniaj�cych ochron� w takich przypadkach, 
jak: macierzy�stwo, choroba, wypadki przy pracy, zale�no�� lub podeszły 
wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach 
krajowych. 
 

Prawo do 
zabezpieczenia 
społecznego. 

2. Ka�dy, maj�cy miejsce zamieszkania i przemieszczaj�cy si� legalnie w 
obr�bie Unii Europejskiej, ma prawo do �wiadcze� z zabezpieczenia 
społecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem Unii oraz 
ustawodawstwami i praktykami krajowymi. 
 

Prawo do pomocy 
społecznej i 
mieszkaniowej dla 
wszystkich 
pozbawionych 
wystarczaj�cych 

3. W celu zwalczania wył�czenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i 
szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, 
zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i 
praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym 
wystarczaj�cych �rodków. 
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rodków.  
 
Prawo do opieki 
zdrowotnej. 
 

Artykuł II-95: 
Ochrona zdrowia 

 

 
Wysoki poziom 
zdrowia, a nie 
„ najwy�szy”  poziom 
ochrony.  
 

Ka�dy ma prawo dost�pu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia w warunkach ustanowionych w ustawodawstwach 
i praktykach krajowych. Przy okre�laniu i realizowaniu wszystkich polityk 
i działa� Unii zapewnia si� wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. 
 

 Artykuł II-96: 
Dost�p do usług �wiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 

 
Dost�p do usług 
wiadczonych w 
ogólnym interesie 
gospodarczym w 
ramach prawa 
unijnego.  
 

Unia uznaje i szanuje dost�p do usług �wiadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, 
zgodnie z Konstytucj�, w celu wspierania spójno�ci społecznej i terytorialnej 
Unii. 
 

 
�rodowisko 

Artykuł II-97: 
Ochrona �rodowiska 

 
Wysoki poziom 
ochrony, a nie 
„ najwy�szy” .  
  

Wysoki poziom ochrony �rodowiska i poprawa jego jako�ci musz� by� 
zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasad� stałego 
rozwoju. 
 

 
Ochrona konsumentów 

Artykuł II-98: 
Ochrona konsumentów 

 
„ Wysoki poziom”  
 

Zapewnia si� wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii. 
 

  
TYTUŁ  V: 

PRAWA OBYWATELSKIE 
 
 

 
Wybory do PE. 

Artykuł II-99: 
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego 
 

Głosowanie i 
kandydowanie w 
wyborach do PE na 
takich samym zasadach 

1. Ka�dy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w Pa�stwie Członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego 
Pa�stwa. 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 58 - 

jak w kraju 
zamieszkania.  
 

 

Głosowanie 
bezporednie i tajne.  

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego s� wybierani w powszechnych 
wyborach bezpo�rednich, w głosowaniu wolnym i tajnym. 
 

Prawo głosowania i 
kandydowania w 
wyborach lokalnych 
 

Artykuł II-100: 
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych 

 

- nie ma zastosowania 
do wyborów na 
szczeblu krajowym.  
 

Ka�dy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do 
władz lokalnych w Pa�stwie Członkowskim, w którym ma miejsce 
zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego Pa�stwa. 
 

 
Dobra administracja 

Artykuł II-101 
Prawo do dobrej administracji 

 
Rozpatrzenie 
bezstronne, 
sprawiedliwie i w 
rozs�dnym terminie.  
 

1. Ka�da osoba ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia jej 
sprawy w rozs�dnym terminie przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii. 
 

Obejmuje to: 
- prawo do bycia 
wysłuchanym,  
- prawo dost�pu do 
osobistych akt,  
 
- prawo do 
uzasadnienia.  
 

2. Prawo to obejmuje: 
a) prawo ka�dej osoby do bycia wysłuchan�, zanim zostan� podj�te 
indywidualne �rodki mog�ce negatywnie wpłyn�� na jej sytuacj�, 
b) prawo ka�dej osoby do dost�pu do akt jej sprawy, z zastrze�eniem 
poszanowania uprawnionych interesów poufno�ci oraz tajemnicy 
zawodowej i handlowej, 
c) obowi�zek administracji uzasadniania swoich decyzji. 

Prawo do 
odszkodowania za 
szkody spowodowane 
przez Uni�.  

3. Ka�da osoba ma prawo domagania si� od Unii naprawienia, zgodnie z 
zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Pa�stw Członkowskich, szkody 
wyrz�dzonej przez instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich 
funkcji. 
 

Pisanie do instytucji w 
ka�dym j�zyku Unii i 
otrzymywanie 
odpowiedzi w tym 
samym j�zyku. 

4. Ka�da osoba mo�e zwróci� si� pisemnie do instytucji Unii w jednym z 
j�zyków Konstytucji i musi otrzyma� odpowied� w tym samym j�zyku. 
 
 
 

 
 
Dost�p do dokumentów  

 
Artykuł II-102: 

Prawo dost�pu do dokumentów 
 

(Chyba �e prawo 
europejskie zabrania 

Ka�dy obywatel Unii i ka�da osoba fizyczna lub prawna maj�ca miejsce 
zamieszkania lub statutow� siedzib� w Pa�stwie Członkowskim, ma prawo 
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tego lub to ogranicza.) dost�pu do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych i 
Unii, niezale�nie od ich formy. 

 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

 
Artykuł II-103: 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

- Bada przypadki 
niewłaciwego 
administrowania  
(patrz te� art. I-49 o 
Rzeczniku Praw 
Obywatelskich). 

Ka�dy obywatel Unii i ka�da osoba fizyczna lub prawna maj�ca miejsce 
zamieszkania lub statutow� siedzib� w Pa�stwie Członkowskim ma prawo 
zwraca� si� do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 
przypadkach niewła�ciwego administrowania w działaniach instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wył�czeniem Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej wykonuj�cego swoje funkcje s�dowe. 
 

 
Petycja do PE 

Artykuł II-104: 
Prawo petycji 

 
Obywatele UE maj� 
prawo zło�enia petycji 
do PE.  
  

Ka�dy obywatel Unii i ka�da osoba fizyczna lub prawna maj�ca miejsce 
zamieszkania lub statutow� siedzib� w Pa�stwie Członkowskim ma prawo 
petycji do Parlamentu Europejskiego. 
 

Swoboda 
przemieszczania si� i 
pobytu  

Artykuł II-105: 
Swoboda przemieszczania si� i pobytu 

 
- prawo wszystkich 
obywateli Unii.  
 

1. Ka�dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si� i 
przebywania na terytorium Pa�stw Członkowskich. 

Obywatelom pa�stw 
trzecich mo�e to samo 
prawo zosta� 
przyznane.  

2. Swoboda przemieszczania si� i pobytu mo�e zosta� przyznana, zgodnie z 
Konstytucj�, obywatelom pa�stw trzecich przebywaj�cym legalnie na 
terytorium Pa�stwa Członkowskiego. 
 

 Artykuł II-106: 
Opieka dyplomatyczna i konsularna 

 
Ochrona słu�b 
dyplomatycznych 
wszystkich Pa�stw 
Członkowskich.  

Ka�dy obywatel Unii korzysta na terytorium pa�stwa trzeciego, w którym 
Pa�stwo Członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego 
przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej ka�dego z 
pozostałych Pa�stw Członkowskich na takich samych warunkach jak 
obywatele tego pa�stwa. 
 
 
 

 
Prawa s�dowe  

TYTUŁ  VI: 
WYMIAR SPRAWIEDLIWO�CI 

 
 
 

Artykuł II-107: 
Prawo do skutecznego �rodka prawnego i dost�pu do bezstronnego s�du 
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Dost�p do:  
 
- skutecznego rodka 
prawnego, 
 
- bezstronnego s�du, 
 
 
- pomocy obro�cy, 
 
 
- pomocy prawnej. 

Ka�da osoba, której prawa i wolno�ci zagwarantowane przez prawo Unii 
zostały naruszone, ma prawo do skutecznego �rodka prawnego przed s�dem, 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. 
 
Ka�da osoba ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jej 
sprawy w rozs�dnym terminie przez niezawisły i bezstronny s�d 
ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Ka�da osoba ma mo�liwo�� 
uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obro�cy i 
przedstawiciela. 
 
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadaj� wystarczaj�cych 
�rodków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia 
skutecznego dost�pu do wymiaru sprawiedliwo�ci. 

  
Artykuł II-108: 

Domniemanie niewinno�ci i prawo do obrony 
 

Domniemanie 
niewinnoci. 

1. Ka�dego oskar�onego uwa�a si� za niewinnego, dopóki jego wina nie 
zostanie stwierdzona zgodnie z prawem. 
 

Prawo do obrony. 2. Ka�demu oskar�onemu gwarantuje si� poszanowanie prawa do obrony.  
 

 
Zasada legalno�ci 

Artykuł II-109: 
Zasady legalno�ci oraz proporcjonalno�ci czynów zabronionych pod gro�b� 

kary i kar 
 

Nie działa wstecz.  1. Nikt nie mo�e zosta� skazany za popełnienie czynu polegaj�cego na 
działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa 
mi�dzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod gro�b� kary w 
czasie jego popełnienia. Nie wymierza si� równie� kary surowszej od tej, 
któr� mo�na było wymierzy� w czasie, gdy czyn zabroniony pod gro�b� 
kary został popełniony. Je�li ustawa, która weszła w �ycie po popełnieniu 
czynu zabronionego pod gro�b� kary, przewiduje kar� łagodniejsz�, ta 
wła�nie kara ma zastosowanie. 
 

Nie przeszkadza 
s�dzeniu czynów 
opartych na zasadach 
ogólnych.  
 

2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w s�dzeniu i karaniu osoby za 
działanie lub zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn 
zabroniony pod gro�b� kary, zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez 
wspólnot� narodów. 
 

Kara proporcjonalna 
do przest�pstwa.  
 

3. Surowo�� kar nie mo�e by� nieproporcjonalna w stosunku do czynu 
zabronionego pod gro�b� kary. 
 

 
Za ten sam czyn 
zabroniony mo�na by� 

Artykuł II-110: 
Zakaz ponownego s�dzenia lub karania w post�powaniu karnym za ten sam 

czyn zabroniony pod gro�b� kary 
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karanym tylko raz. 
  

 

Osoba skazana nie 
mo�e by� ponownie 
ukarana za ten sam 
czyn.  

Nikt nie mo�e by� ponownie s�dzony lub ukarany w post�powaniu karnym 
za ten sam czyn zabroniony pod gro�b� kary, w odniesieniu do którego 
zgodnie z ustaw� został ju� uprzednio uniewinniony lub za który został ju� 
uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii. 
 
 

 
WYKŁADNIA KARTY  

TYTUŁ  VII: 
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ�CE WYKŁ ADNI 

I STOSOWANIA KARTY 
 

 
Zakres: 

Artykuł II-111: 
Zakres stosowania 

 
Karta ma zastosowanie 
do instytucji, organów i 
jednostek 
organizacyjnych Unii 
oraz do Pa�stw 
Członkowskich, gdy 
wdra�ane jest prawo 
unijne. 
  

1. Postanowienia niniejszej Karty maj� zastosowanie do instytucji, organów 
jednostek i organizacyjnych Unii w poszanowaniu zasady pomocniczo�ci 
oraz do Pa�stw Członkowskich wył�cznie w zakresie, w jakim wdra�aj� one 
prawo Unii. Pa�stwa te szanuj� zatem prawa, przestrzegaj� zasad i popieraj� 
ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami 
i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w innych 
cz��ciach Konstytucji. 
 

Karta nie modyfikuje i 
nie ustanawia nowych 
kompetencji lub zada� 
Unii.  
 

2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii poza 
kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji lub zada� dla Unii ani 
nie zmienia kompetencji i zada� okre�lonych w innych cz��ciach 
Konstytucji. 

 Artykuł II-112: 
Zakres i wykładnia praw i zasad 

 
Ograniczenie praw jest 
dozwolone jedynie ze 
wzgl�du na interes 
ogólny i jeli jest to 
przewidziane ustaw�. 
Istota tych praw nie 
mo�e zosta� naruszona.  
 

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolno�ci uznanych w 
niniejszej Karcie musz� by� przewidziane ustaw� i szanowa� istot� tych 
praw i wolno�ci. Z zastrze�eniem zasady proporcjonalno�ci, ograniczenia 
mog� by� wprowadzone wył�cznie wtedy, gdy s� konieczne i rzeczywi�cie 
odpowiadaj� celom interesu ogólnego uznawanym przez Uni� lub 
potrzebom ochrony praw i wolno�ci innych osób. 
 

Prawa s� 
zagwarantowane w 
granicach okrelonych 
w niniejszym Traktacie. 

2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które s� przedmiotem postanowie� 
innych cz��ci Konstytucji, s� wykonywane na warunkach i w granicach w 
niej okre�lonych. 
 

 
Interpretowana w 

 
3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadaj� 
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oparciu o Konwencj� o 
ochronie praw 
człowieka, ale Unia 
mo�e przyzna� szersz� 
ochron�. 
 

prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolno�ci, ich znaczenie i zakres s� takie same 
jak praw przyznanych przez t� Konwencj�. Niniejsze postanowienie nie 
stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szersz� ochron�. 
 

Zgodnie ze wspólnymi 
tradycjami 
konstytucyjnymi Pa�stw 
Członkowskich.  
 

4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe, 
wynikaj�ce ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Pa�stw Członkowskich, 
prawa te interpretuje si� zgodnie z tymi tradycjami. 

Unia mo�e wprowadza� 
zasady. S�d mo�e 
orzeka� o legalnoci 
aktów Unijnych. 

5. Postanowienia niniejszej Karty zawieraj�ce zasady mog� by� 
wprowadzane w �ycie przez akty ustawodawcze i wykonawcze przyj�te 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty 
Pa�stw Członkowskich, je�li stanowi� wykonanie prawa Unii, w 
wykonywaniu ich odpowiednich uprawnie�. Mo�na si� na nie powoływa� w 
s�dzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalno�ci. 
 

Ustawodawstwa i 
praktyki krajowe s� w 
pełni uwzgl�dniane.  
 

6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzgl�dnia si� w pełni, jak 
przewiduje to niniejsza Karta. 
 

Przy dokonywaniu 
interpretacji nale�y 
korzysta� z wyjanie� 
(deklaracja nr 12). 

7. Wyja�nienia sporz�dzone w celu wskazania wykładni Karty Praw 
Podstawowych s� nale�ycie uwzgl�dniane przez s�dy Unii i Pa�stw 
Członkowskich. 
 

  
Artykuł II-113: 

Poziom ochrony 
 

Karta mo�e by� 
interpretowana jedynie 
w taki sposób, który 
słu�y ochronie praw 
człowieka.  
 

�adne z postanowie� niniejszej Karty nie b�dzie interpretowane jako 
ograniczaj�ce lub naruszaj�ce prawa człowieka i podstawowe wolno�ci 
uznane, we wła�ciwych im obszarach zastosowania, przez prawo Unii i 
prawo mi�dzynarodowe oraz konwencje mi�dzynarodowe, których Unia lub 
wszystkie Pa�stwa Członkowskie s� stronami, w szczególno�ci przez 
europejsk� Konwencj� o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno�ci 
oraz przez konstytucje Pa�stw Członkowskich. 
 

 Artykuł II-114: 
Zakaz nadu�ycia praw 

 
Nie mo�e by� 
interpretowana w celu 
zniszczenia praw i 
wolnoci 
zagwarantowanych w 
tej Karcie. 

�adne z postanowie� niniejszej Karty nie mo�e by� interpretowane jako 
przyznaj�ce prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalno�ci lub 
dokonywania jakiegokolwiek czynu zmierzaj�cego do zniweczenia praw i 
wolno�ci uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia w wi�kszym 
stopniu, ani�eli jest to przewidziane w niniejszej Karcie. 
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 CZ��� III 

 
Cz�� III dotyczy 
poprzednich polityk 
Wspólnoty. 
Mog� one zosta� 
zmienione 
jednomy�lnie.  
  

POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII 
 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 
DOTYCZ
CE 
WSZYSTKICH 
POLITYK 

TYTUŁ  I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

 Artykuł III-115 (nowy) 
 

Spójno� ró�nych 
polityk. 

Unia zapewnia spójno�� ró�nych polityk i działa�, o których mowa w 
niniejszej cz��ci uwzgl�dniaj�c wszystkie jej cele i zgodnie z zasad� 
przyznania kompetencji. 
 

 Artykuł III-116 (dawny art. 3 ust. 2 TWE) 
 

Zniesienie nierównoci, 
wspieranie równoci.  
 

We wszystkich działaniach, o których mowa w niniejszej cz��ci, Unia 
zmierza do zniesienia nierówno�ci kobiet i m��czyzn oraz wspierania 
równo�ci mi�dzy nimi. 
 

Ochrona socjalna musi 
bra� pod uwag�:  

Artykuł III-117 (nowy) 
 

- zatrudnienie,  
- ochron� socjaln�,  
- wył�czenie społeczne, 
- kształcenie, szkolenie  
- zdrowie ludzkie. 
 

Przy okre�laniu i realizacji polityk i działa�, o których mowa w niniejszej 
cz��ci, Unia bierze pod uwag� wymogi zwi�zane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wył�czenia społecznego, a tak�e z wysokim 
poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. 
 

Zwalczanie 
dyskryminacji 

Artykuł III-118 (nowy) 
 

 Przy okre�laniu i realizacji polityk i działa�, o których mowa w niniejszej 
cz��ci, Unia d��y do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze wzgl�du na 
płe�, ras� lub pochodzenie etniczne, religi� lub �wiatopogl�d, 
niepełnosprawno��, wiek lub orientacj� seksualn�. 
 

Ochrona �rodowiska i 
stały rozwój  

Artykuł III-119 (dawny art. 6 TWE) 

 Przy okre�laniu i realizacji polityk i działa�, o których mowa w niniejszej 
cz��ci, w szczególno�ci w celu wspierania stałego rozwoju, brane s� pod 
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uwag� wymogi ochrony �rodowiska naturalnego. 
 
 

Ochrona konsumentów  Artykuł III-120 (dawny art. 153 ust. 2 TWE) 
 

 Przy okre�laniu i realizacji innych polityk i działa� brane s� pod uwag� 
wymogi ochrony konsumentów. 
 

Dobrostan zwierz�t Artykuł III-121 (Protokół w sprawie ochrony i opieki nad zwierz�tami)  
 

uwzgl�dniony we 
wszystkich politykach.  
 
Uszanowa� nale�y 
jednak: 
- obrz�dy religijne, 
- tradycje kulturalne,  
- dziedzictwo 
regionalne  
(np. walki byków). 
  

Unia i Pa�stwa Członkowskie okre�laj�c i realizuj�c polityk� Unii w 
dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, transportu, rynku wewn�trznego, bada� 
i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej w pełni 
uwzgl�dniaj� wymogi dobrostanu zwierz�t, jako istot zdolnych do 
odczuwania, przestrzegaj�c jednocze�nie przepisów ustawowych lub 
administracyjnych oraz praktyk Pa�stw Członkowskich, zwłaszcza w 
zakresie obrz�dów religijnych, tradycji kulturalnych oraz dziedzictwa 
regionalnego. 
 

Usługi �wiadczone w 
ogólnym interesie 
gospodarczym.  

Artykuł III-122 (dawny art. 16 TWE) 
XX** 

Wspólna 
odpowiedzialno� Unii i 
Pa�stw Członkowskich. 
 
 
Ustawa przyj�ta 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
okrela zasady. 
 

Bez uszczerbku dla artykułów I-5, III-166, III-167 i III-238 oraz 
zwa�ywszy na miejsce, jakie usługi �wiadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym zajmuj� w�ród wspólnych warto�ci Unii, jak równie� ich 
znaczenie we wspieraniu jej spójno�ci społecznej i terytorialnej, Unia i 
Pa�stwa Członkowskie, ka�de w granicach swych odpowiednich 
kompetencji i w granicach stosowania Konstytucji, zapewniaj�, aby usługi 
te funkcjonowały na podstawie zasad na i warunkach, w szczególno�ci 
gospodarczych i społecznych, które pozwol� im wypełnia� ich zadania. 
Ustawy europejskie ustanawiaj� te zasady i okre�laj� warunki, bez 
uszczerbku dla kompetencji, które Pa�stwa Członkowskie maj�, w 
poszanowaniu Konstytucji, do �wiadczenia, zlecania i finansowania takich 
usług. 
 

 
OBYWATELSTWO 

TYTUŁ  II 
NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO 

 
Zakaz dyskryminacji ze 
wzgl�du na 
przynale�no�� 
pa�stwow�  

Artykuł III-123 (dawny art. 12 TWE) 
X** 

- zasady okrelone w 
drodze ustawy.  

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� regulowa� zakaz 
dyskryminacji ze wzgl�du na przynale�no�� pa�stwow�, o którym mowa w 
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artykule I-4 ust�p 2. 
 

 Artykuł III-124 (dawny art. 13 TWE) 
U***/X** 


rodki przeciw 
dyskryminacji. 
 
Rada stanowi 
jednomylnie, PE 
wydaje zgod�. 
  

Bez uszczerbku dla innych postanowie� Konstytucji i w granicach 
kompetencji przyznanych przez ni� Unii, ustawa europejska lub europejska 
ustawa ramowa Rady mo�e ustanowi� �rodki niezb�dne w celu zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji ze wzgl�du na płe�, ras� lub pochodzenie 
etniczne, religi� lub �wiatopogl�d, niepełnosprawno��, wiek lub orientacj� 
seksualn�. Rada stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego. 
 


rodki zach�caj�ce a 
nie harmonizacja 
ustanawiane 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów i 
zwykła procedura 
ustawodawcza. 
 

X** 2. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 1, ustawa europejska lub 
europejska ustawa ramowa mo�e ustanowi� podstawowe zasady dla 
�rodków zach�caj�cych Unii i okre�li� takie �rodki, w celu wsparcia 
działa� przedsi�wzi�tych przez Pa�stwa Członkowskie, aby przyczynia� 
si� do osi�gni�cia celów okre�lonych w ust�pie 1, z wył�czeniem 
harmonizacji ich przepisów ustawowych i wykonawczych. 
 

Swobodne 
przemieszczanie i 
przebywanie. 
  

Artykuł III-125 (dawny art. 18 TWE) 
X**/U* 

Je�eli Unia nie mo�e 
osi�gn�� celów art. I-
10, jej uprawnienia 
mog� by� rozszerzone 
jednomylnie. 
 

X** 1. Je�eli działanie Unii okazuje si� niezb�dne do ułatwienia 
wykonywania prawa ka�dego obywatela Unii do swobodnego 
przemieszczania si� i przebywania, o którym mowa w artykule I-10 ust�p 2 
lit. a), a Konstytucja nie przewiduje uprawnie� do działania, ustawa 
europejska lub europejska ustawa ramowa mo�e ustanowi� �rodki w tym 
celu. 
 

Obejmuje to: 
- paszporty, 
- dowody to�samoci,  
- dokumenty pobytowe, 
- zabezpieczenie 
społeczne. 
 

U* 2. W tych samych celach, jak te okre�lone w ust�pie 1 i je�eli 
Konstytucja nie przewiduje uprawnie� do działania, ustawa europejska lub 
europejska ustawa ramowa Rady mo�e ustanowi� �rodki dotycz�ce 
paszportów, dowodów to�samo�ci, dokumentów pobytowych lub 
jakichkolwiek innych podobnych dokumentów, a tak�e �rodki dotycz�ce 
zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej. Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

Zasady wyborcze Artykuł III-126 (dawny art. 19 TWE) 
U* 

Jednomylno� w 
Radzie  
 
 
 
Konsultowanie PE 

Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady okre�la warunki 
wykonywania prawa, o którym mowa w artykule I-10 ust�p 2 lit. b), 
ka�dego obywatela Unii do głosowania i kandydowania w wyborach 
lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w Pa�stwie 
Członkowskim, w którym ma on miejsce zamieszkania, nie b�d�c jego 
obywatelem. Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem 
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Narodowe odst�pstwa  

Europejskim. Warunki te mog� przewidywa� odst�pstwa, je�eli 
uzasadniaj� to problemy wła�ciwe dla Pa�stwa Członkowskiego. 
 
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego jest wykonywane bez uszczerbku dla artykułu III-330 
ust�p 1 i �rodków przyj�tych w celu jego stosowania. 
 

Ochrona 
dyplomatyczna  
 

Artykuł III-127 (dawny art. 20 TWE) 
X* 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawy europejskie 
uchwalane wi�kszoci� 
kwalifikowan� w 
Radzie, po konsultacji z 
PE.  
 

Pa�stwa Członkowskie przyjmuj� przepisy niezb�dne do zapewnienia 
dyplomatycznej i konsularnej ochrony obywateli Unii w pa�stwach 
trzecich, o której mowa w artykule I-10 ust�p 2 lit. c). 
 
 
Pa�stwa Członkowskie podejmuj� rokowania mi�dzynarodowe wymagane 
do zapewnienia tej ochrony. 
 
Ustawa europejska Rady mo�e ustanowi� �rodki niezb�dne do ułatwienia 
tej ochrony. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

J�zyki Artykuł III-128 (dawny art. 21 TWE) 
 

Urz�dowe j�zyki Unii to 
te, które zostały 
wymienione w art. IV-
448 ust. 1. 

J�zyki, w których ka�dy obywatel Unii ma prawo zwraca� si� do instytucji 
lub organów na mocy artykułu I-10 ust�p 2 lit. d) i otrzymywa� odpowied�, 
s� wymienione w artykule IV-448 ust. 1. Instytucjami i organami, o 
których mowa w artykule I-10 ust�p 2 lit. d), s� instytucje i organy 
wymienione w artykule I-19 ust�p 1 drugi akapit oraz w artykułach I-30, I-
31 i I-32 oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. 
 

 Artykuł III-129 (dawny art. 22) 
U*** 

Sprawozdanie w 
sprawie rozwoju 
obywatelstwa Unii co 
trzy lata.  
 
Nowe prawa 
obywatelskie.  
 
Rada stanowi 
jednomylnie, zgoda 
PE, zatwierdzenie 
Pa�stw Członkowskich. 

Co trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Komitetowi Ekonomiczno Społecznemu sprawozdanie w sprawie 
stosowania artykułu I-10 oraz niniejszego tytułu. Sprawozdanie to 
uwzgl�dnia rozwój Unii. 
 
Na podstawie tego sprawozdania i bez uszczerbku dla innych postanowie� 
Konstytucji, ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady mo�e 
uzupełnia� prawa przewidziane w artykule I-10. Rada stanowi 
jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Ta ustawa 
lub ustawa ramowa wchodzi w �ycie jedynie po jej zatwierdzeniu przez 
Pa�stwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi. 
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 TYTUŁ  III 

POLITYKI I DZIAŁ ANIA WEWN�TRZNE 
 

ROZDZIAŁ  I 

RYNEK WEWN�TRZNY 

SEKCJA 1 

USTANOWIENIE I FUNKCJONOWANIE 

RYNKU WEWN�TRZNEGO 

 
Rynek wewn�trzny Artykuł III-130 (dawne art. 14 i 15 TWE) 

X 
 1. Unia przyjmuje �rodki w celu ustanowienia lub zapewnienia 

funkcjonowania rynku wewn�trznego zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami Konstytucji. 
 

Obszar bez granic 
wewn�trznych 
umo�liwiaj�cy 
swobodny przepływ. 
  

2. Rynek wewn�trzny obejmuje obszar bez granic wewn�trznych, w 
którym jest zapewniony swobodny przepływ osób, usług, towarów i 
kapitału, zgodnie z Konstytucj�. 

Rada podejmuje decyzje 
w drodze rozporz�dze� 
i decyzji stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporz�dzenia europejskie i 
decyzje europejskie okre�laj�ce wytyczne i warunki niezb�dne do 
zapewnienia zrównowa�onego post�pu we wszystkich odpowiednich 
sektorach. 
 
 

Mo�liwo� 
tymczasowych 
odst�pstw od zasad 
rynku wewn�trznego. 
 
 
Odst�pstwa musz� 
spowodowa� jak 
najmniejsze zakłócenia.  
 

4. Podczas opracowywania wniosków zmierzaj�cych do osi�gni�cia celów 
wymienionych w ust�pach 1 i 2, Komisja uwzgl�dnia rozmiar wysiłku, jaki 
b�d� musiały podj�� niektóre gospodarki o zró�nicowanym rozwoju dla 
ustanowienia rynku wewn�trznego i mo�e przedstawia� wnioski odno�nie 
do odpowiednich �rodków. 
 
Je�eli przepisy te przyjmuj� posta� odst�pstw, musz� mie� charakter 
przej�ciowy oraz powodowa� mo�liwie najmniejsze zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku wewn�trznego. 
 

 Artykuł III-131 (dawny art. 297 TWE) 
 

Zaburzenia 
wewn�trzne. 
 

Pa�stwa Członkowskie konsultuj� si� ze sob� w celu wspólnego podj�cia 
działa� niezb�dnych, aby �rodki, do podj�cia których Pa�stwo 
Członkowskie mo�e by� skłonione w przypadku powa�nych zaburze� 
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Wojna 
 

wewn�trznych zagra�aj�cych porz�dkowi publicznemu, w przypadku 
wojny, powa�nego napi�cia mi�dzynarodowego stanowi�cego gro�b� 
wojny lub w celu wypełnienia zobowi�za� przyj�tych przez nie w celu 
utrzymania pokoju i bezpiecze�stwa mi�dzynarodowego nie miały wpływu 
na funkcjonowanie rynku wewn�trznego. 
 

 Artykuł III-132 (dawny art. 298 TWE) 
 

Je�eli rodki zakłócaj� 
konkurencj�, kwesti� t� 
bada Komisja i 
Pa�stwo Członkowskie.  
 
Kwestia nadu�ycia 
mo�e zosta� skierowana 
bezporednio do 
Trybunału 
Sprawiedliwoci.  

Je�eli �rodki podj�te w przypadkach przewidzianych w artykułach III-131 i 
III-436 powoduj� zakłócenie warunków konkurencji na rynku 
wewn�trznym, Komisja bada z zainteresowanym Pa�stwem Członkowskim 
warunki, na jakich te �rodki mog� by� dostosowane do reguł 
ustanowionych w Konstytucji. 
 
Na zasadzie odst�pstwa od procedury przewidzianej w artykułach III-360 i 
III-361, Komisja lub ka�de Pa�stwo Członkowskie mog� wnie�� 
bezpo�rednio do Trybunału Sprawiedliwo�ci skarg� je�eli uznaj�, �e inne 
Pa�stwo Członkowskie nadu�ywa uprawnie� przewidzianych w artykułach 
III-131 i III-436. Trybunał Sprawiedliwo�ci orzeka z wył�czeniem 
jawno�ci. 
 
 
 
 

 SEKCJA 2 

SWOBODNY PRZEPŁ YW OSÓB I USŁ UG 

 
 
Pracownicy 

Podsekcja 1: 
Pracownicy 

 
 Artykuł III-133 (dawny art. 39 TWE) 

 
Swobodne 
przemieszczanie si� 
pracowników.  
 

1. Pracownicy maj� prawo swobodnego przemieszczania si� wewn�trz 
Unii. 
 

Zakazana jest 
dyskryminacja ze 
wzgl�du na 
przynale�no� 
pa�stwow�... 
 

2. Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgl�du na przynale�no�� 
pa�stwow� mi�dzy pracownikami Pa�stw Członkowskich w zakresie 
zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. 
 

...z zastrze�eniem 
ogranicze� dotycz�cych 
porz�dku publicznego, 

3. Z zastrze�eniem ogranicze� uzasadnionych wzgl�dami porz�dku 
publicznego, bezpiecze�stwa publicznego i zdrowia publicznego, 
pracownicy maj� prawo do: 
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bezpiecze�stwa lub 
zdrowia.  
Prawo do: 

 

- ubiegania si� o oferty 
pracy, 

a) ubiegania si� o rzeczywi�cie oferowane miejsca pracy, 
 

- swobodnego 
przemieszczania si�, 

b) swobodnego przemieszczania si� w tym celu po terytorium Pa�stw 
Członkowskich, 
 

- przebywania, c) przebywania w jednym z Pa�stw Członkowskich w celu podj�cia tam 
pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi dotycz�cymi zatrudniania pracowników tego Pa�stwa, 
 

- pozostania w nowym 
pa�stwie, przy czym 
warunki okrela 
Komisja. 
 

d) pozostawania na terytorium Pa�stwa Członkowskiego po ustaniu 
zatrudnienia, na warunkach okre�lonych w rozporz�dzeniach europejskich 
przyj�tych przez Komisj�. 
 

Nie dotyczy słu�by 
cywilnej.  

4. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do zatrudnienia w administracji 
publicznej.  
 

 Artykuł III-134 (dawny art. 40 TWE) 
X** 

Swobodny przepływ 
pracowników 
regulowany w drodze 
wi�kszoci 
kwalifikowanej.  
 

�rodki niezb�dne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w 
rozumieniu artykułu III-133 s� ustanawiane na mocy ustaw europejskich 
lub europejskich ustaw ramowych. Ustawy europejskie i europejskie 
ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Cele: Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe maj� na celu, w 
szczególno�ci: 
 

- współpraca mi�dzy 
organami administracji 
właciwymi do spraw 
pracy,  

a) zapewnienie �cisłej współpracy mi�dzy organami administracji krajowej 
wła�ciwymi do spraw pracy, 
 

- zniesienie ogranicze� 
administracyjnych 
mi�dzy Pa�stwami,  

b) zniesienie procedur i praktyk administracyjnych, jak równie� terminów 
dost�pu do wolnych miejsc pracy wynikaj�cych z ustawodawstwa 
krajowego b�d� z wcze�niejszych umów zawartych mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowiłoby przeszkod� w 
liberalizacji przepływu pracowników, 

 
- zniesienie wszelkich 
terminów 
ograniczaj�cych 
swobodny wybór 
zatrudnienia,  

 
c) zniesienie wszelkich terminów i innych ogranicze� przewidzianych w 
ustawodawstwie krajowym lub wcze�niej zawartych umowach mi�dzy 
Pa�stwami Członkowskimi, które ustanawiaj� w stosunku do pracowników 
z innych Pa�stw Członkowskich odmienne warunki co do swobodnego 
wyboru zatrudnienia ni� w stosunku do własnych pracowników, 
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- ustanowienie 
ponadnarodowych 
kontaktów mi�dzy 
pracodawc� a 
pracownikiem.  

d) ustanowienie mechanizmów wła�ciwych do zapewnienia wymiany 
poda� o prac� i ofert zatrudnienia oraz ułatwienie zachowania równowagi 
na rynku pracy, na warunkach, które zapobiegaj� powa�nym zagro�eniom 
dla poziomu �ycia i zatrudnienia w ró�nych regionach i gał�ziach 
przemysłu. 
 

Wymiana młodych 
pracowników  

Artykuł III-135 (dawny art. 41) 

 Pa�stwa Członkowskie popieraj�, w ramach wspólnego programu, 
wymian� młodych pracowników. 
 

Ochrona socjalna Artykuł III-136 (dawny art. 42 TWE) 
X** 

Ochrona socjalna dla 
migruj�cych 
pracowników 
najemnych i osób 
pozostaj�cych na ich 
utrzymaniu, przy czym 
decyzje podejmuje si� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
  

1. W dziedzinie zabezpieczenia społecznego, ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki niezb�dne do realizacji 
swobodnego przepływu pracowników przez wprowadzenie systemu 
umo�liwiaj�cego migruj�cym pracownikom najemnym i osobom 
prowadz�cym działalno�� na własny rachunek oraz uprawnionym osobom 
od nich zale�nym: 
 

Okresy pracy w ró�nych 
krajach uwzgl�dniane 
przy naliczaniu 
wiadcze�.  
 

a) zaliczenie wszystkich okresów uwzgl�dnianych w ustawodawstwie 
poszczególnych pa�stw, w celu nabycia i zachowania prawa do 
�wiadczenia oraz naliczenia wysoko�ci �wiadczenia, 
 

System wypłacania 
wiadcze�.  

b) wypłat� �wiadcze� osobom maj�cym miejsce zamieszkania na 
terytoriach Pa�stw Członkowskich. 
 

Zawieszenie 
procedury: 
Je�eli projekt narusza 
równowag� finansow� 
kwestia ta mo�e zosta� 
skierowana do Rady 
Europejskiej, która w 
terminie 4 miesi�cy 
mo�e: 

2. W przypadku gdy członek Rady uwa�a, �e projekt ustawy europejskiej 
lub europejskiej ustawy ramowej, o której mowa w ust�pie 1, mógłby 
narusza� podstawowe aspekty jego systemu zabezpieczenia społecznego, w 
szczególno�ci jego zakres stosowania, koszty lub struktur� finansow� lub 
mógłby narusza� równowag� finansow� tego systemu, mo�e za��da� 
przedło�enia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku, 
procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje zawieszona. Po 
przeprowadzeniu dyskusji, w terminie 4 miesi�cy od takiego zawieszenia, 
Rada Europejska: 
 
 

- odesła� projekt do 
Rady,  

a) odsyła projekt do Rady, co oznacza zako�czenie zawieszenia procedury, 
o której mowa w artykule III-396, lub 

 
- wyst�pi� do Komisji o 
przedstawienie nowego 

 
b) wyst�puje z wnioskiem do Komisji o przedstawienie nowego wniosku, 
w tym przypadku, akt pocz�tkowo proponowany uwa�a si� za nieprzyj�ty. 
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projektu.  
 

Swoboda 
przedsi�biorczo�ci  
 

Podsekcja 2:  
Swoboda przedsi�biorczo	ci 

 
 Artykuł III-137 (dawny art. 43 TWE) 

 
Zakaz ogranicze� 
dotycz�cych swobody 
przedsi�biorczoci, 
prowadzenia 
działalnoci na własny 
rachunek i zarz�dzania.  

Ograniczenia swobody przedsi�biorczo�ci obywateli jednego Pa�stwa 
Członkowskiego na terytorium innego Pa�stwa Członkowskiego s� 
zakazane w ramach niniejszej podsekcji. Zakaz ten obejmuje równie� 
ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub spółek zale�nych przez 
obywateli danego Pa�stwa Członkowskiego, maj�cych swe 
przedsi�biorstwo na terytorium innego Pa�stwa Członkowskiego. 
 
Z zastrze�eniem postanowie� sekcji 4 niniejszego rozdziału dotycz�cej 
kapitału i płatno�ci, obywatele jednego Pa�stwa Członkowskiego maj� 
prawo podejmowania i wykonywania na terytorium innego Pa�stwa 
Członkowskiego działalno�ci prowadzonej na własny rachunek, jak 
równie� zakładania i zarz�dzania przedsi�biorstwami, a zwłaszcza 
spółkami w rozumieniu artykułu III-142 akapit drugi, na warunkach 
okre�lonych przez ustawodawstwo Pa�stwa przyjmuj�cego dla własnych 
obywateli. 

  
Artykuł III-138 (dawny art. 44 TWE) 

X** 
Ustawy ramowe 1. �rodki maj�ce na celu realizacj� swobody przedsi�biorczo�ci w 

odniesieniu do okre�lonego rodzaju działalno�ci s� ustanawiane na mocy 
europejskich ustaw ramowych. Europejskie ustawy ramowe s� 
przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

 2. Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonuj� funkcje powierzone im 
na podstawie ust�pu 1, w szczególno�ci: 
 

 a) traktuj�c co do zasady priorytetowo działalno�ci, w których swoboda 
przedsi�biorczo�ci wnosi szczególnie korzystny wkład w rozwój produkcji 
i handlu, 
 

 b) zapewniaj�c �cisł� współprac� mi�dzy wła�ciwymi organami 
administracyjnymi Pa�stw Członkowskich w celu poznania szczególnych 
sytuacji w ró�nych dziedzinach działalno�ci wewn�trz Unii, 
 

 c) znosz�c takie procedury i praktyki administracyjne wynikaj�ce z 
ustawodawstwa krajowego b�d� z wcze�niej zawartych umów mi�dzy 
Pa�stwami Członkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowiłoby 
przeszkod� dla swobody przedsi�biorczo�ci, 
 

Pozostanie na d) czuwaj�c, by pracownicy jednego z Pa�stw Członkowskich zatrudnieni 
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terytorium.  na terytorium innego Pa�stwa Członkowskiego mogli pozosta� na tym 
terytorium w celu podj�cia tam działalno�ci na własny rachunek, na tych 
samych warunkach, które musieliby spełnia�, gdyby przybyli do tego 
Pa�stwa w chwili, kiedy zamierzali podj�� tak� działalno��, 
 

Nabycie gruntów i 
budowli ograniczone 
przez III-227 ust. 2 –
rolnictwo. 
 

e) umo�liwiaj�c nabycie i korzystanie z własno�ci gruntu znajduj�cego si� 
na terytorium danego Pa�stwa Członkowskiego przez obywateli Pa�stwa 
Członkowskiego w zakresie, jakim w nie narusza to zasad, o których mowa 
w artykule III-227 ust�p 2, 

Zniesienie ogranicze� w 
niektórych dziedzinach 
działalnoci.  

f) znosz�c stopniowo ograniczenia swobody przedsi�biorczo�ci w ka�dej 
wchodz�cej w gr� dziedzinie działalno�ci, z jednej strony, w odniesieniu do 
warunków tworzenia na terytorium Pa�stwa Członkowskiego agencji, 
oddziałów i spółek zale�nych, a z drugiej, w stosunku do warunków 
wjazdu personelu głównego przedsi�biorstwa do organów zarz�dzaj�cych 
lub nadzorczych agencji, oddziałów i spółek zale�nych, 
 

Ochrona interesów 
Pa�stw Członkowskich.  

g) koordynuj�c w niezb�dnym zakresie, w celu zapewnienia ich 
równowa�no�ci, zabezpieczenia wymagane w Pa�stwach Członkowskich 
od spółek w rozumieniu artykułu III-142 akapit drugi, dla ochrony 
interesów wspólników i osób trzecich, 
 

Brak zakłóce� 
spowodowanych przez 
pomoc przyznan� przez 
Pa�stwo Członkowskie.  
 

h) zapewniaj�c, �e warunki przedsi�biorczo�ci nie b�d� zakłócane przez 
pomoc przyznan� przez Pa�stwo Członkowskie. 
 

 Artykuł III-139 (dawny art. 45 TWE) 
X** 

Władze publiczne 
wył�czone.  
 
 
Mo�liwo� wył�czenia 
innych rodzajów 
działalnoci w drodze 
ustawy.  

Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania do działalno�ci, która w jednym z 
Pa�stw Członkowskich jest zwi�zana, cho�by przej�ciowo, z 
wykonywaniem władzy publicznej. 
 
Niektóre rodzaje działalno�ci mog� zosta� wył�czone z zakresu stosowania 
niniejszej podsekcji na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw 
ramowych. 
 

 Artykuł III-140 (dawny art. 46 TWE) 
X** 

Szczególne traktowanie 
cudzoziemców 
uzasadnione wzgl�dami 
porz�dku publicznego, 
bezpiecze�stwa lub 
zdrowia publicznego. 
 

1. Niniejsza podsekcja oraz �rodki podj�te na jej podstawie nie przes�dzaj� 
o zastosowaniu w Pa�stwach Członkowskich przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych przewiduj�cych szczególne 
traktowanie cudzoziemców, uzasadnione wzgl�dami porz�dku 
publicznego, bezpiecze�stwa publicznego lub zdrowia publicznego. 
 

Koordynacja poprzez 2. Przepisy krajowe, o których mowa w ust�pie 1, s� koordynowane przez 
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procedur� 
ustawodawcz�.  
 

europejskie ustawy ramowe. 
 

Działalno�� 
prowadzona na własny 
rachunek. 
 

Artykuł III-141 (dawny art. 47 TWE) 
X**/X** 

Cel: ułatwienie 
prowadzenia 
działalnoci na własny 
rachunek poprzez: 

1. Europejskie ustawy ramowe ułatwiaj� podejmowanie i wykonywanie 
działalno�ci prowadzonej na własny rachunek. Obejmuj� one: 
 

- wzajemne uznawanie 
dyplomów,  

a) wzajemne uznawanie dyplomów, �wiadectw i innych dokumentów 
potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji, 
 

- koordynacj� 
przepisów.  

b) koordynacj� przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Pa�stw Członkowskich dotycz�cych podejmowania i 
wykonywania działalno�ci prowadzonej na własny rachunek. 
 

Koordynacja warunków 
obowi�zuj�cych w 
zawodach medycznych i 
farmaceutycznych.  

2. W odniesieniu do zawodów medycznych i pokrewnych oraz 
farmaceutycznych stopniowe znoszenie ogranicze� zale�y od koordynacji 
warunków wykonywania tych zawodów w ró�nych Pa�stwach 
Członkowskich. 
 

 Artykuł III-142 (dawny art. 48 TWE) 
 

Spółki traktowane jak 
osoby fizyczne  

Na potrzeby niniejszej podsekcji, spółki zało�one zgodnie z 
ustawodawstwem Pa�stwa Członkowskiego i maj�ce swoj� statutow� 
siedzib�, zarz�d lub główne przedsi�biorstwo wewn�trz Unii s� traktowane 
jak osoby fizyczne maj�ce przynale�no�� Pa�stwa Członkowskiego. 
 
Przez „ spółki”  rozumie si� spółki prawa cywilnego lub handlowego, a 
tak�e spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub 
prywatnego, z wyj�tkiem spółek, których działalno�� nie jest 
nastawiona na osi�ganie zysków. 
 

 Artykuł III-143 (dawny art. 294 TWE) 
X** 

Zakaz dyskryminacji 
wobec obywateli innego 
Pa�stwa 
Członkowskiego w 
odniesieniu do 
inwestycji  

Pa�stwa Członkowskie przyznaj� traktowanie narodowe obywatelom 
innych Pa�stw Członkowskich w odniesieniu do udziału finansowego w 
kapitale spółek w rozumieniu akapitu drugiego artykułu III-142, bez 
uszczerbku dla stosowania innych postanowie� Konstytucji. 

 
Swoboda �wiadczenia 
usług  

Podsekcja 3: 
Swoboda 	wiadczenia usług 

 
 Artykuł III-144 (dawny art. 49 TWE) 
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X** 
Ograniczenia s� 
zakazane 
 
 
 
Prawa mog� by� 
rozszerzone na 
obywateli pa�stwa 
trzeciego wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów.  
 

W ramach niniejszej podsekcji ograniczenia w swobodnym �wiadczeniu 
usług wewn�trz Unii s� zakazane w odniesieniu do obywateli Pa�stw 
Członkowskich maj�cych swe przedsi�biorstwo w Pa�stwie Członkowskim 
innym ni� Pa�stwo odbiorcy �wiadczenia. 
 
Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� rozszerzy� 
korzy�ci wynikaj�ce z niniejszej podsekcji na obywateli pa�stwa trzeciego 
�wiadcz�cych usługi i maj�cych swe przedsi�biorstwa wewn�trz Unii. 

Definicja usług Artykuł III-145 (dawny art. 50 TWE) 
 

Usługi wykonywane za 
wygrodzeniem, które 
nie mieszcz� si� w 
kategorii swobodnego 
przepływu towarów, 
kapitału i osób. 
 
Definicja obejmuje: 

Do celów Konstytucji, przez usługi rozumie si� �wiadczenia wykonywane 
zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie s� obj�te 
postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. 
 
Usługi obejmuj� w szczególno�ci: 
 

- działalno� 
przemysłow�,  

a) działalno�� o charakterze przemysłowym, 
 

- działalno� handlow�, b) działalno�� o charakterze handlowym, 
 

- działalno� 
rzemielnicz�, 

c) działalno�� rzemie�lnicz�, 
 

- wolne zawody. d) wykonywanie wolnych zawodów. 
 

Na tych samych 
warunkach, jakie 
pa�stwo nakłada na 
własnych obywateli.  
 

Z zastrze�eniem podsekcji 2 dotycz�cej swobody przedsi�biorczo�ci, 
�wiadcz�cy usług� mo�e, w celu spełnienia �wiadczenia, wykonywa� 
przej�ciowo działalno�� w Pa�stwie Członkowskim, w którym usługa jest 
�wiadczona, na tych samych warunkach, jakie pa�stwo to nakłada na 
własnych obywateli. 
 

 Artykuł III-146 (dawny art. 51 TWE) 
 

Transport 1. Swobod� przepływu usług w dziedzinie transportu reguluj� 
postanowienia rozdziału III sekcji 7 dotycz�cej transportu. 
 

Bankowo� i 
ubezpieczenia  

2. Liberalizacja usług bankowych i ubezpieczeniowych zwi�zanych z 
przepływem kapitału jest realizowana w zgodzie z liberalizacj� przepływu 
kapitału. 
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Artykuł III-147 (dawny art. 52 TWE) 
X** 

Liberalizacja w drodze 
zwykłej procedury 
ustawodawczej.  

1. Europejska ustawa ramowa ustanawia �rodki maj�ce na celu 
zapewnienie liberalizacji okre�lonej usługi. Ustawa ramowa jest 
przyjmowana po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

 2. W odniesieniu do europejskich ustaw ramowych, o których mowa w 
ust�pie 1, w zasadzie nale�y dawa� pierwsze�stwo usługom, które 
bezpo�rednio wpływaj� na koszty produkcji lub których liberalizacja 
przyczynia si� do ułatwienia handlu towarami. 
 

 Artykuł III-148 (dawny art. 53 TWE) 
 

Mo�liwo� przyj�cia 
rodków w szybszym 
tempie.  
 
 
Zalecenia 

Pa�stwa Członkowskie d��� do liberalizacji usług w zakresie 
wykraczaj�cym poza zobowi�zanie wynikaj�ce z europejskich ustaw 
ramowych przyjmowanych na podstawie artykułu III-147 ust�p 1, je�li ich 
ogólna sytuacja gospodarcza i sytuacja w danym sektorze na to pozwalaj�. 
 
W tym celu Komisja kieruje zalecenia do zainteresowanych Pa�stw 
Członkowskich.  
 

 Artykuł III-149 (dawny art. 54 TWE) 
 

Zakaz dyskryminacji ze 
wzgl�du na 
przynale�no� 
pa�stwow�.  

Dopóki ograniczenia w swobodnym �wiadczeniu usług nie zostan� 
zniesione, Pa�stwa Członkowskie stosuj� je do wszystkich �wiadcz�cych 
usługi, o których mowa w artykule III-144 akapit pierwszy, bez wzgl�du na 
przynale�no�� pa�stwow� lub miejsce zamieszkania. 
 
 

 Artykuł III-150 (dawny art. 55 TWE) 
 

 Artykuły III-139 – III-142 maj� zastosowanie do spraw uregulowanych w 
niniejszej podsekcji. 

 
Swobodny przepływ 
towarów  

SEKCJA 3: 

SWOBODNY PRZEPŁ YW TOWARÓW 

 

 
Unia celna  

Podsekcja 1:  
Unia celna  

 
 Artykuł III-151 (dawne art. 23/24/25/26/27 TWE) 

X 
Zakaz wprowadzania 
ceł i wszelkich opłat o 
skutku równowa�nym.  

1. Unia obejmuje uni� celn�, która rozci�ga si� na cał� wymian� towarow� 
i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równowa�nym, jak równie� 
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Wspólna taryfa celna.  
 

przyj�cie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z pa�stwami trzecimi. 

 
  

2. Ust�p 4 i podsekcja 3 dotycz�ce zakazu ogranicze� ilo�ciowych stosuj� 
do si� produktów pochodz�cych z Pa�stw Członkowskich oraz do 
produktów pochodz�cych z pa�stw trzecich znajduj�cych si� w 
swobodnym obrocie w Pa�stwach Członkowskich. 
 

Produkty pochodz�ce z 
pa�stw trzecich 
znajduj� si� „ w 
swobodnym obrocie” , z 
chwil� gdy znajd� si� 
na terytorium Unii.  
 

3. Produkty pochodz�ce z pa�stw trzecich s� uwa�ane za b�d�ce w 
swobodnym obrocie w jednym z Pa�stw Członkowskich, je�eli dopełniono 
wobec nich formalno�ci przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane 
cła i opłaty o skutku równowa�nym w tym Pa�stwie Członkowskim i je�eli 
nie skorzystały z całkowitego lub cz��ciowego zwrotu tych ceł lub opłat. 
 

Zakazane wszelkie 
opłaty celne mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi.  
 

4. Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równowa�nym s� 
zakazane mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje si� równie� 
do ceł o charakterze fiskalnym. 
 

Rada podejmuje decyzje 
w sprawie taryfy celnej 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

5. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporz�dzenia europejskie i 
decyzje europejskie okre�laj�ce cła wspólnej taryfy celnej. 
 
 

Komisja musi: 
 

6. Wykonuj�c zadania powierzone jej na mocy niniejszego artykułu, 
Komisja kieruje si�: 
 

- wspiera� handel, 
 

a) potrzeb� popierania wymiany handlowej mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi i pa�stwami trzecimi, 
 

- poprawia� 
konkurencyjno�,  
 

b) zmianami warunków konkurencji wewn�trz Unii, je�eli skutkiem tych 
zmian jest wzrost konkurencyjno�ci przedsi�biorstw, 
 

- zapewni� 
zaopatrzenie, 
 
- unika� zakłóce� 
warunków konkurencji,  
 

c) potrzebami zaopatrzenia Unii w surowce i półprodukty, zwracaj�c przy 
tym uwag�, by nie zakłóci� warunków konkurencji mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi co do produktów ko�cowych, 

- unika� zaburze� w 
�yciu gospodarczym,  
- działa� na rzecz 
wzrostu konsumpcji. 

d) potrzeb� unikania powa�nych zaburze� w �yciu gospodarczym Pa�stw 
Członkowskich oraz zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji i 
wzrostu konsumpcji w Unii. 
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Współpraca celna 

Podsekcja 2: 
Współpraca celna 

 
 Artykuł III-152 (dawny art. 135 TWE) 

X** 
Współpraca celna w 
drodze procedury 
ustawodawczej 
 
 

W zakresie stosowania Konstytucji, ustawy europejskie lub europejskie 
ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki w celu wzmocnienia współpracy celnej 
mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi i mi�dzy nimi a Komisj�. 
 

 
Ograniczenia ilo�ciowe  

Podsekcja 3:  
Zakaz ogranicze
 ilo	ciowych 

 
 Artykuł III-153 (dawne art. 28 i 29 TWE) 

 
Zakaz wprowadzania 
ogranicze� ilociowych 
i rodków o skutku 
równowa�nym.  
 

Ograniczenia ilo�ciowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie �rodki o 
skutku równowa�nym s� zakazane mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. 
 
 
 

 
Wyj�tki: 

Artykuł III-154 (dawny art. 30 TWE) 
 

- moralno�, 
- porz�dek publiczny, 
- bezpiecze�stwo 
publiczne, 
- ochrona zdrowia i 
�ycia ludzi, zwierz�t i 
ochrony rolin, 
narodowych dóbr 
kultury, własnoci 
przemysłowej lub 
handlowej.  
  

Artykuł III-153 nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub 
ogranicze� przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, 
uzasadnionych wzgl�dami moralno�ci publicznej, porz�dku publicznego, 
bezpiecze�stwa publicznego, ochrony zdrowia i �ycia ludzi i zwierz�t lub 
ochrony ro�lin, ochrony narodowych dóbr kultury o warto�ci artystycznej, 
historycznej lub archeologicznej b�d� ochrony własno�ci przemysłowej i 
handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowi� �rodka 
arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ogranicze� w handlu mi�dzy 
Pa�stwami Członkowskimi. 

Monopole pa�stwowe  Artykuł III-155 (dawny art. 31 TWE) 
 

Pa�stwa Członkowskie 
nie dyskryminuj�.  
 
 
 
(Artykuł ten stosuje si� 
tak�e porednio.)  

1. Pa�stwa Członkowskie dostosowuj� monopole pa�stwowe o charakterze 
handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka dyskryminacja 
mi�dzy obywatelami Pa�stw Członkowskich w stosunku do warunków 
zaopatrzenia i zbytu. 
 
Niniejszy artykuł stosuje si� do ka�dego podmiotu, za po�rednictwem 
którego Pa�stwo Członkowskie z mocy prawa lub faktycznie, bezpo�rednio 
lub po�rednio, kontroluje, kieruje lub wpływa w stopniu odczuwalnym na 
przywóz lub wywóz w stosunkach mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. 
Artykuł ten stosuje si� tak�e do monopoli delegowanych przez pa�stwo 
innym podmiotom. 
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Pa�stwa Członkowskie 
powstrzymaj� si� od 
nowych rodków 
sprzecznych z tymi 
zasadami. 
  

2. Pa�stwa Członkowskie powstrzymuj� si� od wszelkich nowych �rodków 
sprzecznych z zasadami, o których mowa w ust�pie 1 lub ograniczaj�cych 
zakres stosowania artykułów dotycz�cych zakazu ceł i ogranicze� 
ilo�ciowych mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. 
 

Specjalne zasady dla 
monopoli zwi�zanych z 
produktami rolnymi.  

3. W przypadku monopolu o charakterze handlowym, obejmuj�cego 
regulacj� zmierzaj�c� do ułatwienia zbywania lub podnoszenia warto�ci 
produktów rolnych, w stosowaniu niniejszego artykułu nale�y zapewni� 
równowa�ne gwarancje w zakresie zatrudnienia i poziomu �ycia 
zainteresowanych producentów. 
 

Swobodny przepływ 
kapitału  

SEKCJA 4: 

KAPITAŁ  I PŁ ATNO�CI 

 
 Artykuł III-156 (dawny art. 56 TWE) 

 
Zakaz stosowania 
ogranicze� zarówno 
mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi jak i 
pa�stwami trzecimi.  

W ramach niniejszej sekcji zakazane s� wszelkie ograniczenia w 
przepływie kapitału i w płatno�ciach mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi 
oraz mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi a pa�stwami trzecimi. 
 

 Artykuł III-157 (dawny art. 57 TWE) 
X**/U* 

Ograniczenia w 
stosunku do pa�stw 
trzecich wprowadzone 
przed rokiem 1993 
pozostaj� w mocy.  

1. Artykuł III-156 nie narusza stosowania ogranicze� istniej�cych w dniu 
31 grudnia 1993 roku w stosunku do pa�stw trzecich na mocy prawa 
krajowego lub prawa Unii w odniesieniu do przepływu kapitału do lub z 
pa�stw trzecich, gdy dotycz� inwestycji bezpo�rednich, w tym inwestycji w 
nieruchomo�ci, zwi�zanych z przedsi�biorczo�ci�, �wiadczeniem usług 
finansowych lub dopuszczaniem papierów warto�ciowych na rynki 
kapitałowe. W odniesieniu do ogranicze� istniej�cych na mocy prawa 
krajowego w Estonii i na W�grzech, odno�n� dat� jest 31 grudnia 
1999 roku. 
 

Cel: swobodny 
przepływ do lub z 
pa�stw trzecich w jak 
najszerszym zakresie.  
 
 
Liberalizacja poprzez 
procedur� 
ustawodawcz�. 

X** 2. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
�rodki dotycz�ce przepływu kapitału do lub z pa�stw trzecich, gdy dotycz� 
inwestycji bezpo�rednich, w tym inwestycji w nieruchomo�ci, zwi�zanych 
z przedsi�biorczo�ci�, �wiadczeniem usług finansowych lub 
dopuszczaniem papierów warto�ciowych na rynki kapitałowe. 
 
Parlament Europejski i Rada d��� do realizacji w mo�liwie najszerszym 
zakresie celu swobodnego przepływu kapitału mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi a pa�stwami trzecimi i bez uszczerbku dla innych 
postanowie� Konstytucji. 
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Kroki wstecz wymagaj� 
jednomy�lno�ci w 
Radzie. 
 

U* 3. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 2, jedynie ustawa europejska lub 
europejska ustawa ramowa Rady mo�e ustanawia� �rodki, które w prawie 
Unii stanowi� krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu 
kapitału do lub z pa�stw trzecich. Rada stanowi jednomy�lnie po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

Podatki i nadzór  Artykuł III-158 (dawny art. 58 TWE) 
U 

 1. Artykuł III-156 nie narusza prawa Pa�stw Członkowskich do: 

Systemy podatkowe 
mog� odmiennie 
traktowa� podatników 
ze wzgl�du na ró�ne 
miejsce zamieszkanie 
lub inwestowania 
kapitału.  
 

a) stosowania odpowiednich przepisów ich ustawodawstwa podatkowego 
traktuj�cych odmiennie podatników ze wzgl�du na ró�ne miejsce 
zamieszkania lub inwestowania kapitału, 
 
 

Pa�stwa Członkowskie 
mog� podejmowa� 
wszelkie kroki 
zapobiegaj�ce 
naruszeniu przepisów 
podatkowym. 

b) podejmowania �rodków niezb�dnych do zapobiegania naruszeniom ich 
przepisów ustawowych i wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej i 
w dziedzinie nadzoru ostro�no�ciowego nad instytucjami finansowymi lub 
ustanowienia procedur deklarowania przypływu kapitału do celów 
informacji administracyjnej b�d� statystycznej, lub podejmowania �rodków 
uzasadnionych wzgl�dami zwi�zanymi z porz�dkiem publicznym lub 
bezpiecze�stwem publicznym. 
 

Brak ogranicze� w 
stosunku do prawa 
przedsi�biorczoci. 
 

2. Niniejsza sekcja nie przes�dza o mo�liwo�ci stosowania ogranicze� w 
dziedzinie prawa przedsi�biorczo�ci zgodnych z Konstytucj�. 
 

Brak arbitralnej 
dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia.  

3. �rodki i procedury okre�lone w ust�pach 1 i 2 nie powinny stanowi� 
arbitralnej dyskryminacji, ani ukrytego ograniczenia w swobodnym 
przepływie kapitału i płatno�ci w rozumieniu artykułu III-156. 
 

Komisja lub Rada mo�e 
uzna� za legalne 
ograniczaj�ce rodki 
podatkowe w stosunku 
do pa�stwa trzeciego.  
 
Rada stanowi 
jednomylnie.  

4. W przypadku braku ustawy europejskiej lub europejskiej ustawy 
ramowej przewidzianej w artykule III-157 ust�p 3 Komisja, a w przypadku 
braku decyzji europejskiej Komisji w terminie 3 miesi�cy od dnia zło�enia 
wniosku przez odno�ne Pa�stwo Członkowskie, Rada, mo�e przyj�� 
decyzj� europejsk� stwierdzaj�c�, �e ograniczaj�ce �rodki podatkowe 
przyj�te przez Pa�stwo Członkowskie, dotycz�ce jednego lub wi�kszej 
liczby pa�stw trzecich uwa�a si� za zgodne z Konstytucj�, o ile s� one 
uzasadnione ze wzgl�du na jeden z celów Unii i s� zgodne z prawidłowym 
funkcjonowaniem rynku wewn�trznego. Rada stanowi jednomy�lnie na 
wniosek Pa�stwa Członkowskiego. 
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 Artykuł III-159 (dawny art. 59 TWE) 
X 

Wyj�tkowe rodki 
ochronne obejmuj�ce 
Europejsk� Uni� 
Walutow� – 
maksymalny czas 
trwania to 6 miesi�cy. 
 
Rada podejmuje decyzj� 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

Je�eli, w wyj�tkowych okoliczno�ciach, przepływ kapitału do lub z pa�stw 
trzecich powoduje lub mo�e spowodowa� powa�ne trudno�ci w 
funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Rada mo�e, na wniosek 
Komisji, przyj�� rozporz�dzenia europejskie lub decyzje europejskie 
wprowadzaj�ce wobec pa�stw trzecich �rodki ochronne na okres 
nieprzekraczaj�cy sze�ciu miesi�cy, o ile �rodki te s� bezwzgl�dnie 
konieczne. Rada stanowi po konsultacji z Europejskim Bankiem 
Centralnym. 
 

 Artykuł III-160 (nowy) 
X** 

W walce z terroryzmem 
dopuszcza si� 
zamro�enie funduszy, 
aktywów finansowych i 
zysków z działalnoci – 
ustawy uchwala si� w 
drodze zwykłej 
procedury 
ustawodawczej. 
Wykonanie: Rada 
stanowi wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 
 
Niezb�dne gwarancje 
prawne.  

Je�eli realizacja celów, o których mowa w artykule III-257, tego wymaga, 
w odniesieniu do zapobiegania i zwalczania terroryzmu i działa� 
powi�zanych, ustawy europejskie okre�laj� ramy �rodków 
administracyjnych dotycz�cych przepływu kapitału i płatno�ci, takich jak 
zamro�enie funduszy, aktywów finansowych lub zysków z działalno�ci 
gospodarczej, które nale�� do osób fizycznych lub prawnych, grup lub 
innych podmiotów innych ni� pa�stwa, albo s� w ich posiadaniu lub 
dyspozycji. 
 
Rada przyjmuje, na wniosek Komisji, rozporz�dzenia europejskie lub 
decyzje europejskie w celu wykonania ustaw europejskich, o których mowa 
w pierwszym akapicie. 
 
Akty, o których mowa w niniejszym artykule, zawieraj� niezb�dne 
przepisy w zakresie gwarancji prawnych. 
 
 
 

 
 
Konkurencja  

SEKCJA 5 

REGUŁ Y KONKURENCJI 

 
 Podsekcja 1: 

Reguły maj�ce zastosowanie do przedsi�biorstw 
 

 Artykuł III-161 (dawny art. 81 TWE) 
 

Zakaz: 
- porozumie� mi�dzy 
przedsi�biorstwami,  
- decyzji zwi�zków 
przedsi�biorstw,  

1. Niezgodne z rynkiem wewn�trznym i zakazane s� wszelkie 
porozumienia mi�dzy przedsi�biorstwami, wszelkie decyzje zwi�zków 
przedsi�biorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mog� wpływa� na 
handel mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem 
jest zapobie�enie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na rynku 
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- uzgodnionych praktyk, 
 

wewn�trznym, a w szczególno�ci te, które polegaj� na: 
 
 

- ustalania cen, 
 

a) ustalaniu w sposób bezpo�redni lub po�redni cen zakupu lub sprzeda�y 
albo innych warunków transakcji,  
 

- ograniczania 
mechanizmów rynku,  
 

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju 
technicznego lub inwestycji, 
 

- dzielenia si� rynkiem,  c) podziale rynków lub �ródeł zaopatrzenia, 
 

- dyskryminowania 
partnerów handlowych,  
 

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do 
�wiadcze� równowa�nych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych 
warunków konkurencji, 
 

- ��dania spełnienia 
zobowi�za� 
dodatkowych, które nie 
s� zwi�zane z 
przedmiotem kontraktu.  
 

e) uzale�nianiu zawarcia kontraktów od przyj�cia przez partnerów 
zobowi�za� dodatkowych, które ze wzgl�du na swój charakter lub 
zwyczaje handlowe nie maj� zwi�zku przedmiotem z tych kontraktów. 
 

Działania sprzeczne z 
postanowieniami 
niniejszego artykułu s� 
automatycznie 
niewa�ne z mocy 
prawa...  
 

2. Porozumienia lub decyzje zakazane na podstawie niniejszego artykułu s� 
niewa�ne z mocy prawa. 
 

... chyba �e: 3. Jednak�e ust�p 1 mo�e zosta� uznany za nie maj�cy zastosowania do: 
 

 - ka�dego porozumienia lub kategorii porozumie� mi�dzy 
przedsi�biorstwami,  
 

 - ka�dej decyzji lub kategorii decyzji zwi�zków przedsi�biorstw, 
 

 - ka�dej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych, 
 

-przyczyniaj� si� do 
polepszenia produkcji 
lub dystrybucji 
produktów, 
- wspieraj� post�p 
techniczny lub 
gospodarczy i nie 
prowadz� do: 

które przyczyniaj� si� do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów 
b�d� do popierania post�pu technicznego lub gospodarczego, przy 
zastrze�eniu dla u�ytkowników słusznej cz��ci zysku, który z tego wynika, 
oraz bez: 
 

- ogranicze�, które nie 
s� niezb�dne,  

a) nakładania na zainteresowane przedsi�biorstwa ogranicze�, które s� nie 
niezb�dne do osi�gni�cia tych celów, 
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- wyst�pienia 
mo�liwoci 
eliminowania 
konkurencji.  
 

b) dawania przedsi�biorstwom mo�liwo�ci eliminowania konkurencji w 
stosunku do znacznej cz��ci danych produktów. 

Zakaz nadu�ywania 
pozycji dominuj�cej  

Artykuł III-162 (dawny art. 82 TWE) 
 

 
Formy nadu�ywania: 

Niezgodne z rynkiem wewn�trznym i zakazane jest nadu�ywanie przez 
jedno lub wi�ksz� liczb� przedsi�biorstw pozycji dominuj�cej na rynku 
wewn�trznym lub na znacznej jego cz��ci, w zakresie, w jakim mo�e to 
wpływa� na handel mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. 
 
Nadu�ywanie takie mo�e polega� w szczególno�ci na: 
 

- niesłuszne ceny, 
 

a) narzucaniu w sposób bezpo�redni lub po�redni niesłusznych cen zakupu 
lub sprzeda�y albo innych niesłusznych warunków transakcji, 
 

- niesłuszne 
ograniczenia,  
 

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkod� dla 
konsumentów, 
 

- nierówne warunki do 
wiadcze� 
równowa�nych, 
 

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do 
�wiadcze� równowa�nych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych 
warunków konkurencji, 
 

- stosowanie 
zobowi�za� 
dodatkowych, które nie 
maj� zwi�zku z 
przedmiotem kontraktu.  

d) uzale�nianiu zawarcia kontraktów od przyj�cia przez partnerów 
zobowi�za� dodatkowych, które ze wzgl�du na swój charakter lub 
zwyczaje handlowe nie maj� zwi�zku z przedmiotem tych kontraktów. 
 
 

Podejmowanie decyzji Artykuł III-163 (dawny art. 83 TWE) 
X* 

Rozporz�dzenia s� 
przyjmowane przez 
Rad�, która stanowi 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporz�dzenia europejskie w celu 
zastosowania zasad okre�lonych w artykułach III-161 i III-162. Rada 
stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
 

Cel rozporz�dze�: Rozporz�dzenia te maj� na celu w szczególno�ci: 
 

- zapewnienie 
poszanowania w drodze 
kar pieni��nych,  

a) zapewnienie poszanowania zakazów, o których mowa w artykule III-161 
ust�p 1 i w artykule III-162 przez wprowadzenie grzywien i okresowych 
kar pieni��nych, 
 

- skuteczny nadzór,  
 
- uproszczenie 
administracji,  

b) ustanowienie szczegółowych zasad stosowania artykułu III-161 ust�p 3, 
przy uwzgl�dnieniu potrzeby, z jednej strony, zapewnienia skutecznego 
nadzoru, a z drugiej – uproszczenia w najwi�kszym mo�liwym stopniu 
kontroli administracyjnej, 
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- okrelenie zakresu 
konkurencji, 
 

c) okre�lenie, w razie potrzeby, w ró�nych gał�ziach gospodarki, zakresu 
zastosowania artykułów III-161 i III-162, 
 

- okrelenie roli 
Komisji i Trybunału 
Sprawiedliwoci UE,  

d) okre�lenie roli Komisji i Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej 
w stosowaniu postanowie� przewidzianych w niniejszym akapicie, 
 

- okrelenie relacji 
mi�dzy Uni� a 
ustawodawstwami 
krajowymi.  
 

e) okre�lenie relacji mi�dzy ustawodawstwami Pa�stw Członkowskich, z 
jednej strony, a niniejsz� podsekcj� oraz rozporz�dzeniami europejskimi 
przyj�tymi w zastosowaniu niniejszego artykułu, z drugiej strony. 
 

 Artykuł III-164 (dawny art. 84 TWE) 
 

Do chwili wejcia w 
�ycie rozporz�dzenia 
rozstrzygaj� Pa�stwa 
Członkowskie  

Do chwili wej�cia w �ycie rozporz�dze� europejskich przyj�tych w 
zastosowaniu artykułu III-163 władze Pa�stw Członkowskich rozstrzygaj� 
o dopuszczalno�ci porozumie�, decyzji i praktyk uzgodnionych oraz w 
sprawie nadu�ywania pozycji dominuj�cej na rynku wewn�trznym, zgodnie 
z ich prawem krajowym i z artykułem III-161, a w szczególno�ci z jego 
ust�pem 3, i artykułem III-162. 
 

 Artykuł III-165 (dawny art. 85 TWE) 
 

Komisja czuwa nad 
stosowaniem zasad 
poprzez: 
- prowadzenie 
post�powania w 
poszczególnych 
przypadkach,  
- składanie propozycji,  
 

1. Bez uszczerbku dla artykułu III-164, Komisja czuwa nad stosowaniem 
zasad okre�lonych w artykułach III-161 i III-162. Na wniosek Pa�stwa 
Członkowskiego lub z urz�du oraz we współpracy z wła�ciwymi władzami 
Pa�stw Członkowskich, które udzielaj� jej pomocy, Komisja wszczyna 
post�powanie w przypadkach podejrzenia naruszenia tych zasad. Je�eli 
stwierdzi, �e doszło do naruszenia, proponuje �rodki wła�ciwe do jego 
zaprzestania. 
 
 

- przyj�cie uzasadnionej 
decyzji stwierdzaj�cej 
wyst�pienie naruszenia.  
 

2. Je�eli nie zaprzestano naruszania, o którym mowa w ust�pie 1, Komisja 
przyjmuje uzasadnion� decyzj� europejsk� stwierdzaj�c� naruszenie zasad. 
Komisja mo�e opublikowa� t� decyzj� i upowa�ni� Pa�stwa Członkowskie 
do podj�cia niezb�dnych �rodków w celu zaradzenia sytuacji, których 
warunki i szczegóły okre�la. 
 

Komisja przyjmuje 
rozporz�dzenie w 
kwestii nadzoru i 
administracji.  

3. Komisja mo�e przyjmowa� rozporz�dzenia europejskie dotycz�ce 
kategorii porozumie�, w odniesieniu do których Rada przyj�ła 
rozporz�dzenie europejskie zgodnie z artykułem III-163 akapit drugi lit. b). 
 

 Artykuł III-166 (dawny art. 86 TWE) 
 

Monopole pa�stwowe 
musz� tak�e 
przestrzega� zasad 

1. Pa�stwa Członkowskie, w odniesieniu do przedsi�biorstw publicznych i 
przedsi�biorstw którym przyznaj� prawa specjalne lub wył�czne, nie 
wprowadzaj� ani nie utrzymuj� �adnego �rodka sprzecznego z Konstytucja, 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 84 - 

konkurencji,... w szczególno�ci z artykułem I-4 ust�p 2 oraz artykułami III-161 – III-169. 
 
 

...o ile nie stanowi to 
przeszkody w ich 
działaniu.  

2. Przedsi�biorstwa zobowi�zane do zarz�dzania usługami �wiadczonymi 
w ogólnym interesie gospodarczym lub maj�ce charakter monopolu 
skarbowego podlegaj� postanowieniom Konstytucji, zwłaszcza regułom 
konkurencji, w zakresie, w jakim stosowanie tych postanowie� nie stanowi 
prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zada� 
im powierzonych. Rozwój handlu nie mo�e by� naruszony w zakresie 
sprzecznym z interesami Unii. 
 

Komisja przyjmuje 
rozporz�dzenia i 
decyzje. 
 

3. Komisja czuwa nad stosowaniem niniejszego artykułu i w miar� 
potrzeby przyjmuje stosowne rozporz�dzenia europejskie lub decyzje 
europejskie. 
 
 
 

 
Pomoc pa�stwowa  

Podsekcja 2:  
Pomoc przyznawana przez Pa
stwa Członkowskie 

 
 Artykuł III-167 (dawny art. 87 TWE) 

 
Zakaz pomocy 
pa�stwowej 
wpływaj�cej na 
wymian� handlow� 
mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi.  

1. Z zastrze�eniem odst�pstw przewidzianych w Konstytucji, wszelka 
pomoc przyznawana przez Pa�stwo Członkowskie lub przy u�yciu 
zasobów pa�stwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsi�biorstwom 
lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewn�trznym 
w zakresie, w jakim wpływa na wymian� handlow� mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi. 
 

Zezwala si� na: 2. Zgodna z rynkiem wewn�trznym jest: 
 

- pomoc socjaln� dla 
osób indywidualnych, 

a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym 
konsumentom, pod warunkiem, �e jest przyznawana bez dyskryminacji 
zwi�zanej z pochodzeniem produktów, 
 

- pomoc w celu 
naprawienia szkód 
spowodowanych 
zdarzeniami 
nadzwyczajnymi lub 
kl�skami �ywiołowymi, 
 

b) pomoc maj�ca na celu naprawienie szkód spowodowanych kl�skami 
�ywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 
 

- pomoc Niemcom 
Wschodnim  
(Zapis ten mo�e zosta� 
uchylony pi�� lat po 

c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki 
Federalnej Niemiec dotkni�tych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim 
jest niezb�dna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych 
spowodowanych tym podziałem. Pi�� lat po wej�ciu w �ycie Traktatu 
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wejciu w �ycie 
Konstytucji wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów). 
 

ustanawiaj�cego Konstytucj� dla Europy Rada, stanowi�c na wniosek 
Komisji, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� uchylaj�c� postanowienia 
niniejszej litery. 
 

Mo�na zezwoli� na: 3. Za zgodn� z rynkiem wewn�trznym mo�e zosta� uznana: 
 

- pomoc przeznaczon� 
na rozwój obszarów 
znajduj�cych si� w 
szczególnej sytuacji,  

a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, 
w których poziom �ycia jest nienormalnie niski lub regionów, w których 
istnieje powa�ny stan niedostatecznego zatrudnienia, oraz regionów, o 
których mowa w artykule III-424, ze wzgl�du na ich sytuacj� strukturaln�, 
gospodarcz� i społeczn�, 
 

- wspieranie projektów 
wspólnego 
europejskiego 
zainteresowania,  

b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji wa�nych projektów 
stanowi�cych przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub 
maj�ca na celu zaradzenie powa�nym zaburzeniom gospodarki Pa�stwa 
Członkowskiego, 
 

- niektóre działania 
gospodarcze lub 
zwi�zane z pewnymi 
regionami 
gospodarczymi, które 
nie maj� wpływu na 
warunki wymiany 
handlowej, 

c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działa� 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia 
warunków wymiany handlowej w sposób sprzeczny ze wspólnym 
interesem, 
 

- pomoc na kultur� i 
zachowanie 
dziedzictwa, które nie 
maj� wpływu na 
warunki wymiany 
handlowej, 

d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i 
konkurencji w Unii w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem, 
 

- inne wyj�tki, o których 
decyduje Rada 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

e) inne kategorie pomocy okre�lone w rozporz�dzeniach europejskich lub 
decyzjach europejskich przyjmowanych przez Rad� na wniosek Komisji. 
 

 Artykuł III-168 (dawny art. 88 TWE) 
U 

Komisja stale bada 
systemy pomocy w 
Pa�stwach 
Członkowskich.  

1. Komisja we współpracy z Pa�stwami Członkowskimi stale bada systemy 
pomocy istniej�ce w tych Pa�stwach. Proponuje im ona stosowne �rodki 
konieczne ze wzgl�du na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku 
wewn�trznego. 
 
 

Komisja mo�e przyj�� 
decyzj� o zniesieniu 
pomocy.  

2. Je�eli Komisja stwierdzi, po wezwaniu zainteresowanych stron do 
przedstawienia swych uwag, �e pomoc przyznawana przez Pa�stwo 
Członkowskie lub przy u�yciu zasobów pa�stwowych nie jest zgodna z 
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Sprawy mog� zosta� 
wniesione do Trybunału 
Sprawiedliwoci UE.  
 
 
 
Pa�stwa mog� zwróci� 
si� do Rady o uznanie 
ich działa� 
pomocowych za zgodne 
z prawem.  
 
 
 
 
 
 
Wniosek ten zawiesza 
powy�sz� procedur� na 
trzy miesi�ce.  
 

rynkiem wewn�trznym w rozumieniu artykułu III-167, lub �e pomoc ta jest 
nadu�ywana, przyjmuje decyzj� europejsk� nakazuj�c� danemu Pa�stwu 
Członkowskiemu zniesienie lub zmian� tej pomocy w okre�lonym przez 
ni� terminie. 
 
Je�li dane Pa�stwo Członkowskie nie zastosuje si� do tej decyzji 
europejskiej w wyznaczonym terminie, Komisja lub ka�de inne 
zainteresowane Pa�stwo Członkowskie mo�e, na zasadzie odst�pstwa od 
artykułów III-360 i III-361, wnie�� spraw� bezpo�rednio do Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 
Na wniosek Pa�stwa Członkowskiego Rada mo�e przyj�� jednomy�lnie 
decyzj� europejsk� uznaj�c�, �e pomoc, któr� to Pa�stwo przyznaje lub 
zamierza przyzna�, jest zgodna z rynkiem wewn�trznym, na zasadzie 
odst�pstwa od artykułu III-167 lub rozporz�dze� europejskich 
przewidzianych w artykule III-169, je�li wyj�tkowe okoliczno�ci 
uzasadniaj� tak� decyzj�. Je�li w odniesieniu do danej pomocy Komisja 
wszcz�ła procedur� przewidzian� w pierwszym akapicie niniejszego 
ust�pu, wyst�pienie zainteresowanego Pa�stwa Członkowskiego z 
wnioskiem skierowanym do Rady powoduje zawieszenie tej procedury do 
czasu zaj�cia stanowiska przez Rad�. 
 
Jednak�e je�li Rada nie zajmie stanowiska w terminie trzech miesi�cy od 
wyst�pienia z wnioskiem, Komisja wydaje decyzj� w sprawie. 
 
 

Komisja musi by� 
informowana i musi 
zatwierdzi� planowan� 
pomoc.  
 
Pa�stwo Członkowskie 
czeka na decyzj� 
ko�cow�.  

3. Komisja jest informowana przez Pa�stwa Członkowskie, w czasie 
odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach 
przyznania lub zmiany pomocy. Je�eli uznaje ona, �e plan nie jest zgodny z 
rynkiem wewn�trznym w rozumieniu artykułu III-167, wszczyna 
bezzwłocznie procedur� przewidzian� w ust�pie 2 niniejszego artykułu. 
Dane Pa�stwo Członkowskie nie mo�e wprowadza� w �ycie 
projektowanych �rodków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania 
decyzji ko�cowej. 

 
Komisja przyjmuje 
rozporz�dzenia.  
 

 
4. Komisja mo�e przyj�� rozporz�dzenia europejskie dotycz�ce kategorii 
pomocy pa�stwa, w odniesieniu do których Rada postanowiła, zgodnie z 
artykułem III-169, �e mog� zosta� zwolnione z procedury, przewidzianej w 
ust�pie 3. 
 

 Artykuł III-169 (dawny art. 89 TWE) 
X* 

Rada przyjmuje 
rozporz�dzenia 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� rozporz�dzenia europejskie w 
celu stosowania artykułów III-167 i III-168, a w szczególno�ci w celu 
okre�lenia warunków stosowania artykułu III-168 ust�p 3 i kategorii 
pomocy zwolnionych z procedury przewidzianej w tym ust�pie. Rada 
stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
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Zasady podatkowe  

SEKCJA 6: 

POSTANOWIENIA PODATKOWE 

 
 Artykuł III-170(dawne art. 90, 91 i 92 TWE) 

 
Zakaz dyskryminacji 
podatkowej  
- w tym podatków 
porednich. 
 

1. �adne Pa�stwo Członkowskie nie nakłada bezpo�rednio lub po�rednio 
na produkty innych Pa�stw Członkowskich podatków wewn�trznych 
jakiegokolwiek rodzaju wy�szych od tych, które nakłada bezpo�rednio lub 
po�rednio na podobne produkty krajowe. 
 
Ponadto �adne Pa�stwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych 
Pa�stw Członkowskich podatków wewn�trznych, które po�rednio chroni� 
inne produkty. 
 

W eksporcie: zwrot nie 
wy�szy ni� kwota 
podatku wewn�trznego.  
 

2. W przypadku gdy produkty s� wywo�one z jednego Pa�stwa 
Członkowskiego na terytorium jednego z Pa�stw Członkowskich, zwrot 
podatków wewn�trznych nie mo�e by� wy�szy od podatków, które zostały 
na nie nało�one bezpo�rednio lub po�rednio. 

 
Wył�czenia tymczasowe 
mog� by� zatwierdzone 
przez Rad�, która 
stanowi wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

 
3. W odniesieniu do opłat innych ni� podatek obrotowy, akcyza i inne 
podatki po�rednie, zwolnienia i zwroty w wywozie do innych Pa�stw 
Członkowskich nie mog� by� dokonywane, a wyrównawcze opłaty celne w 
przywozie z Pa�stw Członkowskich nie mog� by� ustanawiane, chyba �e 
projektowane �rodki były uprzednio zatwierdzone na czas ograniczony w 
decyzji europejskiej przyj�tej przez Rad� na wniosek Komisji. 
 

Podatki po�rednie  Artykuł III-171(dawny art. 93 TWE) 
U* 

Harmonizacja 
podatków porednich 
przez Rad� stanowi�c� 
jednomylnie. 
 

Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady ustanawia �rodki 
dotycz�ce harmonizacji ustawodawstw odnosz�cych si� do podatków 
obrotowych, akcyzy i innych podatków po�rednich w zakresie, w jakim 
harmonizacja ta jest niezb�dna do zapewnienia ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewn�trznego i unikni�cia zakłócenia konkurencji. 
Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim 
oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

 
 
Harmonizacja 

SEKCJA 7 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
Zbli�enie szczególnych 
przepisów ustaw 
dotycz�cych rynku 

Artykuł III-172 (dawny art. 95 TWE) 
X** 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 88 - 

wewn�trznego. 
Ustawy odnosz�ce si� 
do rynku wewn�trznego 
i ustawy ramowe 
przyjmuje si� w drodze 
zwykłej procedury 
ustawodawczej 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 
Nie stosuje si� do: 

1. Je�eli Konstytucja nie stanowi inaczej, niniejszy artykuł stosuje si� do 
realizacji celów okre�lonych w artykule III-130. Ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki dotycz�ce zbli�enia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa�stw 
Członkowskich, które maj� na celu ustanowienie lub funkcjonowanie 
rynku wewn�trznego. Ustawy te s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

- podatków, 
- swobodnego 
przepływu osób,  
- praw pracowników.  
 

2. Ust�p 1 nie stosuje si� do przepisów podatkowych, przepisów 
dotycz�cych swobodnego przepływu osób oraz odnosz�cych si� do praw i 
interesów pracowników najemnych. 

Wysoki, ale nie 
„ najwy�szy” , poziom 
ochrony w takich 
dziedzinach jak 
zdrowie, 
bezpiecze�stwo, 
rodowisko naturalne, 
ochrona konsumentów. 
  

3. Komisja w swoich wnioskach składanych na podstawie ust�pu 1 w 
dziedzinie ochrony zdrowia, bezpiecze�stwa, ochrony �rodowiska 
naturalnego i ochrony konsumentów przyjmuje jako podstaw� wysoki 
poziom ochrony, uwzgl�dniaj�c w szczególno�ci wszelkie zmiany oparte 
na faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich uprawnie� 
Parlament Europejski i Rada staraj� si� równie� osi�gn�� ten cel. 
 

Gwarancja 
�rodowiskowa 
 
Lepsze przepisy dla: 
- rodowiska 
naturalnego, 
- rodowiska pracy. 
 

4. Je�li po przyj�ciu �rodka harmonizuj�cego w drodze ustawy europejskiej 
lub europejskiej ustawy ramowej lub w drodze rozporz�dzenia 
europejskiego Komisji, Pa�stwo Członkowskie uzna za niezb�dne 
utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych wa�nymi wzgl�dami 
okre�lonymi w artykule III-154 lub dotycz�cymi ochrony �rodowiska 
naturalnego, lub �rodowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazuj�c 
powody ich utrzymania. 
 

Wprowadzenie lepszych 
przepisów dla: 
- rodowiska 
naturalnego, 
- rodowiska pracy, 
- specyficznych 
problemów 
pojawiaj�cych si� w 
danym Pa�stwie po 
harmonizacji. 
 

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ust�pu 4, je�li po przyj�ciu �rodka 
harmonizuj�cego w drodze ustawy europejskiej lub europejskiej ustawy 
ramowej lub w drodze rozporz�dzenia europejskiego Komisji, Pa�stwo 
Członkowskie uzna za niezb�dne wprowadzenie przepisów krajowych 
opartych na nowych dowodach naukowych dotycz�cych ochrony 
�rodowiska naturalnego lub �rodowiska pracy ze wzgl�du na specyficzny 
problem tego Pa�stwa, który pojawił si� po przyj�ciu �rodka 
harmonizuj�cego, notyfikuje ono Komisji projektowane przepisy oraz 
powody ich wprowadzenia. 
 
 

Komisja decyduje, czy 
dany rodek:  
- ma charakter 

6. W terminie sze�ciu miesi�cy od notyfikacji, o których mowa w ust�pach 
4 i 5, Komisja przyjmuje decyzj� europejsk� zatwierdzaj�c� lub 
odrzucaj�c� przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy s� one 
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dyskryminacyjny,  
- jest ukrytym 
ograniczeniem handlu,  
- stanowi przeszkod� w 
funkcjonowaniu rynku 
wewn�trznego.  
 
 
Przedłu�enie okresu do 
szeciu miesi�cy. 
 
 

�rodkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu 
mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi i czy stanowi� one przeszkod� w 
funkcjonowaniu rynku wewn�trznego. 
 
W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe, o 
których mowa w ust�pach 4 i 5, s� uwa�ane za zatwierdzone. 
 
 
W przypadku gdy jest to uzasadnione zło�ono�ci� sprawy i nie ma 
niebezpiecze�stwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja mo�e notyfikowa� 
danemu Pa�stwu Członkowskiemu, �e okres, o którym mowa w niniejszym 
ust�pie, jest przedłu�ony na kolejny okres trwaj�cy do sze�ciu miesi�cy. 
 
 

Je�eli odst�pienie od 
harmonizacji na 
poziomie narodowym 
zostanie zatwierdzone, 
Komisja mo�e to 
zaproponowa� 
wszystkim.  
 

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ust�pu 6 Pa�stwo Członkowskie 
zostaje upowa�nione do utrzymania lub wprowadzenia przepisów 
krajowych uchylaj�cych �rodek harmonizuj�cy, Komisja bada 
niezwłocznie, czy nale�y zaproponowa� dostosowanie tego �rodka. 
 

Wy�ej wymieniona tzw. 
gwarancja 
rodowiskowa nie 
obejmuje zdrowia.  
 

8. W przypadku gdy Pa�stwo Członkowskie zgłosi szczególny problem 
zdrowia publicznego w dziedzinie, która uprzednio stała si� przedmiotem 
�rodka harmonizuj�cego, informuje o tym Komisj�, która bada 
niezwłocznie, czy nale�y zaproponowa� wła�ciwe �rodki. 
 
 

Spraw� mo�na 
bezporednio kierowa� 
do Trybunału 
Sprawiedliwoci, je�eli 
Pa�stwo Członkowskie 
nadu�ywa uprawnie�.  
 

9. Na zasadzie odst�pstwa od procedury przewidzianej w artykułach III-
360 i III-361 Komisja i ka�de Pa�stwo Członkowskie mog� wnie�� spraw� 
bezpo�rednio do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, je�li 
uznaj�, �e inne Pa�stwo Członkowskie nadu�ywa uprawnie� 
przewidzianych w niniejszym artykule. 
 

Klauzula ochronna pod 
kontrol� Unii.  
 

10. �rodki harmonizuj�ce, o których mowa w niniejszym artykule, 
obejmuj�, w odpowiednich przypadkach, klauzul� ochronn� upowa�niaj�c� 
Pa�stwa Członkowskie do przyj�cia, z jednego lub wi�cej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule III-154, �rodków 
tymczasowych poddanych procedurze kontrolnej Unii. 
 

 
Ogólne zbli�enie 
przepisów ustawowych  

 
Artykuł III-173(dawny art. 94 TWE) 

U* 
Przepisy ustawowe s� 
harmonizowane w 
Radzie stanowi�cej 

Bez uszczerbku dla artykułu III-172 europejska ustawa ramowa Rady 
ustanawia �rodki dla zbli�enia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Pa�stw Członkowskich, które maj� bezpo�redni wpływ 
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jednomylnie, je�eli nie 
ma konkretnej podstawy 
prawnej.  
 

na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewn�trznego. Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 

Zakłócona 
konkurencja  

Artykuł III-174 (dawny art. 96 TWE) 
X** 

 
 
 
 
 
 
 
Ustawy ramowe 
eliminuj� zakłócenia.  

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, �e ró�nica mi�dzy przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi Pa�stw 
Członkowskich narusza warunki konkurencji na rynku wewn�trznym i 
powoduje w ten sposób zakłócenie, które powinno by� wyeliminowane, 
podejmuje ona konsultacje z zainteresowanymi Pa�stwami 
Członkowskimi. 
 
Je�eli konsultacje te nie doprowadz� do porozumienia, europejskie ustawy 
ramowe ustanawiaj� �rodki niezb�dne dla eliminowania tych zakłóce�. 
Mog� zosta� przyj�te wszelkie inne stosowne �rodki przewidziane w 
Konstytucji. 
 

 Artykuł III-175 (dawny art. 97 TWE) 
 

Obowi�zek 
konsultowania Komisji 
w kwestii ewentualnych 
zakłóce� konkurencji.  
 

1. W przypadku gdy istnieje obawa, �e przyj�cie lub zmiana krajowego 
przepisu ustawowego wykonawczego lub administracyjnego mo�e 
spowodowa� zakłócenia w rozumieniu artykułu III-174, Pa�stwo 
Członkowskie, które chce to uczyni�, podejmuje konsultacje z Komisj�. Po 
przeprowadzeniu konsultacji z Pa�stwami Członkowskimi, Komisja zaleca 
zainteresowanym Pa�stwom wła�ciwe �rodki w celu unikni�cia tego 
zakłócenia. 
 

 2. Je�li Pa�stwo Członkowskie, które chce przyj�� lub zmieni� przepisy 
krajowe, nie zastosuje si� do zalecenia Komisji, nie mo�na ��da� od innych 
Pa�stw Członkowskich, w zastosowaniu artykułu III-174, zmiany ich 
przepisów krajowych w celu wyeliminowania tego zakłócenia. Je�li 
Pa�stwo Członkowskie, które nie zastosowało si� do zalecenia Komisji, 
powoduje zakłócenie wył�cznie na własn� szkod�, artykuł III-174 nie ma 
zastosowania. 
 

Prawa własno�ci 
intelektualnej  

Artykuł III-176 (nowy) 
X**/U* 

Ustawy i ustawy 
ramowe przyj�te 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� w Radzie 
zapewniaj� jednolit� 
ochron� praw 
własnoci 
intelektualnej.  
 

X** W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewn�trznego, 
ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
dotycz�ce tworzenia europejskich tytułów prawnych w celu zapewnienia 
jednolitej ochrony praw własno�ci intelektualnej w Unii oraz utworzenie 
scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwole�, koordynacji i 
nadzoru. 
 
 
U* Ustawa europejska Rady ustanawia systemy j�zykowe dotycz�ce 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 91 - 

Zasady j�zykowe 
stanowione s� 
jednomylnie. 

europejskich tytułów prawnych Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim. 
 

 
POLITYKA 
GOSPODARCZA I 
EUROPEJSKA UNIA 
WALUTOWA  

ROZDZIAŁ  II 

POLITYKA GOSPODARCZA I PIENI��NA 

 
 Artykuł III-177 (dawny art. 4 TWE) 

U* 
Koordynacja 
gospodarcza  
 
 
Otwarta gospodarka 
rynkowa.  

Do celów artykułu I-3, działania Pa�stw Członkowskich i Unii obejmuj�, 
na warunkach przewidzianych w Konstytucji, przyj�cie polityki 
gospodarczej opartej na �cisłej koordynacji polityk gospodarczych Pa�stw 
Członkowskich, rynku wewn�trznym i ustaleniu wspólnych celów oraz 
prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z 
woln� konkurencj�. 

 
Polityka pieni��na i 
wprowadzenie jednej 
waluty stanowi� cz�� 
polityki gospodarczej.  
 

 
Równolegle, na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
Konstytucji, działania te obejmuj� jedn� walut�, euro, jak równie� 
okre�lenie oraz prowadzenie jednolitej polityki pieni��nej i polityki 
wymiany walut, których głównym celem jest utrzymanie stabilno�ci cen, 
oraz, bez uszczerbku dla tego celu, wspieranie ogólnych polityk 
gospodarczych w Unii, zgodnie z zasad� otwartej gospodarki rynkowej z 
woln� konkurencj�. 
 

Stabilne ceny. 
 
Zdrowe finanse 
publiczne. 
 

Te działania Pa�stw Członkowskich i Unii zakładaj� poszanowanie 
nast�puj�cych zasad przewodnich: stabilnych cen, zdrowych finansów 
publicznych i warunków pieni��nych oraz stabilnej równowagi płatniczej. 
 
 
 

 SEKCJA 1 

POLITYKA GOSPODARCZA 

 
 Artykuł III-178 (dawny art. 98 TWE) 

 
Cel: otwarta 
gospodarka rynkowa z 
woln� konkurencj�.  
 

Pa�stwa Członkowskie prowadz� swoje polityki gospodarcze, maj�c na 
wzgl�dzie przyczynianie si� do osi�gania celów Unii okre�lonych w 
artykule I-3 i w kontek�cie ogólnych kierunków, o których mowa w 
artykule III-179 ust�p 2. Pa�stwa Członkowskie i Unia działaj� w 
poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z woln� konkurencj�, 
sprzyjaj�c efektywnej alokacji zasobów, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w artykule III-177. 
 

Koordynacja polityki Artykuł III-179(dawny art. 99 TWE) 
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gospodarczej  X/X** 
 
 

1. Pa�stwa Członkowskie uznaj� swoje polityki gospodarcze za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i koordynuj� je w ramach Rady, zgodnie z 
artykułem III-178. 
 

Ogólne kierunki 
przyjmowane s� w 
Radzie stanowi�cej 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� w formie 
niewi���cych zalece�.  
 

X 2. Rada na zalecenie Komisji opracowuje projekt ogólnych kierunków 
polityk gospodarczych Pa�stw Członkowskich i Unii oraz składa 
sprawozdanie Radzie Europejskiej. 
 
Rada Europejska, na podstawie sprawozdania Rady, debatuje nad 
konkluzj� w sprawie ogólnych kierunków polityk gospodarczych Pa�stw 
Członkowskich i Unii. Na podstawie tej konkluzji Rada przyjmuje 
zalecenie okre�laj�ce ogólne kierunki. Informuje o nim Parlament 
Europejski. 
 

Rada nadzoruje 
gospodarki Pa�stw 
Członkowskich po 
otrzymaniu sprawozda� 
z Komisji.  
 

3. W celu zapewnienia �ci�lejszej koordynacji polityk gospodarczych i 
trwałej konwergencji dokona� gospodarczych Pa�stw Członkowskich, 
Rada, na podstawie sprawozda� przedstawionych przez Komisj�, nadzoruje 
rozwój sytuacji gospodarczej w ka�dym z Pa�stw Członkowskich i w Unii, 
jak równie� zgodno�� polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami 
okre�lonymi w ust�pie 2 oraz regularnie dokonuje oceny cało�ciowej. 
 
Dla potrzeb tego wielostronnego nadzoru Pa�stwa Członkowskie 
przesyłaj� Komisji informacje o wa�nych �rodkach, które przyj�ły w 
dziedzinie swej polityki gospodarczej oraz wszelkie inne informacje, które 
uznaj� za niezb�dne. 
 

Je�eli ogólne kierunki 
nie s� zachowywane, 
Komisja kieruje 
ostrze�enia a Rada, 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�, mo�e:  
- sporz�dza� zalecenia,  
- podawa� je do 
publicznej wiadomoci. 
 
Głos danego Pa�stwa 
Członkowskiego nie jest 
brany pod uwag�.  
 

X 4. W przypadku gdy w ramach procedury, o której mowa w ust�pie 3, 
zostanie stwierdzone, �e polityki gospodarcze Pa�stwa Członkowskiego nie 
s� zgodne z ogólnymi kierunkami okre�lonymi w ust�pie 2 lub zagra�aj� 
nale�ytemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja mo�e 
skierowa� do danego Pa�stwa ostrze�enie. Rada, na zalecenie Komisji, 
mo�e kierowa� do danego Pa�stwa Członkowskiego niezb�dne zalecenia. 
Rada, na wniosek Komisji, mo�e zadecydowa� o podaniu swoich zalece� 
do publicznej wiadomo�ci. 
 
W zakresie niniejszego ust�pu Rada stanowi, nie bior�c pod uwag� głosu 
członka Rady reprezentuj�cego dane Pa�stwo Członkowskie. 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% pozostałych członków 
Rady reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie obejmuj�ce co najmniej 
65% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca musi obejmowa� co najmniej minimaln� liczb� 
pozostałych członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci 
uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w 
przeciwnym razie uznaje si�, �e wi�kszo�� kwalifikowana została 
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osi�gni�ta. 
 

Sprawozdanie składane 
Parlamentowi 
Europejskiemu.  

5. Przewodnicz�cy Rady i Komisja składaj� sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu dotycz�ce rezultatów wielostronnego nadzoru. 
Przewodnicz�cy Rady mo�e by� wezwany do stawienia si� przed wła�ciw� 
komisj� Parlamentu Europejskiego, je�li Rada podała swoje zalecenia do 
publicznej wiadomo�ci. 

 
Zasady nadzoru 
stanowione wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

 
X** 6. Ustawy europejskie mog� ustanowi� szczegółowe zasady procedury 
wielostronnego nadzoru o której mowa w ust�pach 3 i 4. 
 

 
 

Artykuł III-180 (dawny art. 100 TWE) 
X* 

Mo�na podejmowa� 
rodki w momencie 
pojawienia si� 
powa�nych trudnoci w 
zaopatrzeniu.  

X 1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w Konstytucji, 
Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� ustanawiaj�c� 
�rodki odpowiednie do sytuacji gospodarczej, zwłaszcza je�li pojawi� si� 
powa�ne trudno�ci w zaopatrzeniu w niektóre produkty. 
 

 
Mo�liwo� przyznania 
pomocy finansowej w 
nadzwyczajnych 
okolicznociach lub w 
przypadku kl�sk 
�ywiołowych.  

 
X* 2. W przypadku gdy Pa�stwo Członkowskie ma trudno�ci lub jest 
istotnie zagro�one powa�nymi trudno�ciami z powodu kl�sk �ywiołowych 
lub nadzwyczajnych okoliczno�ci pozostaj�cych poza jego kontrol�, Rada, 
na wniosek Komisji, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� przyznaj�c� danemu 
Pa�stwu Członkowskiemu, pod pewnymi warunkami, pomoc finansow� 
Unii. Przewodnicz�cy Rady informuje Parlament Europejski o przyj�tej 
decyzji. 
 

 Artykuł III-181 (dawny art. 101 TWE) 
 

Zakaz udzielania 
po�yczek na pokrycie 
deficytu z krajowych 
banków i Banku 
Centralnego lub z 
innych instytucji 
kredytowych.  

1. Zakazane jest udzielanie przez Europejski Bank Centralny lub banki 
centralne Pa�stw Członkowskich, (zwane dalej „ krajowymi bankami 
centralnymi” ), po�yczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych 
kredytów instytucjom, organom lub innym jednostkom organizacyjnym 
Unii, rz�dom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym 
władzom publicznym, innym jednostkom organizacyjnym lub 
przedsi�biorstwom publicznym Pa�stw Członkowskich. Zakazane jest 
równie� nabywanie bezpo�rednio od nich przez Europejski Bank Centralny 
lub krajowe banki centralne ich papierów dłu�nych. 
 

 2. Ust�p 1 nie ma zastosowania do publicznych instytucji kredytowych, 
które, ramach w utrzymywania rezerw przez banki centralne, korzystaj� ze 
strony krajowych banków centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
z takiego samego traktowania jak prywatne instytucje kredytowe. 
 

 
 

Artykuł III-182(dawny art. 102 TWE) 
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Brak przywilejów 
dotycz�cych po�yczek.  
 

Zakazany jest ka�dy �rodek nieoparty na wzgl�dach o charakterze 
ostro�no�ciowym, ustanawiaj�cy uprzywilejowany dost�p instytucji, 
organów lub innych jednostek organizacyjnych Unii, rz�dów centralnych, 
władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicznych, innych 
jednostek organizacyjnych lub przedsi�biorstw publicznych Pa�stw 
Członkowskich do instytucji finansowych. 
 

 Artykuł III-183(dawny art. 103 TWE) 
X* 

Brak odpowiedzialnoci 
Unii za długi  
- z wyj�tkiem 
wzajemnych gwarancji 
finansowych.  
 

1. Unia nie odpowiada za zobowi�zania rz�dów centralnych, władz 
regionalnych, lokalnych lub innych władz publicznych, innych jednostek 
organizacyjnych lub przedsi�biorstw publicznych Pa�stwa 
Członkowskiego, ani nie przejmuje takich zobowi�za�, z zastrze�eniem 
wzajemnych gwarancji finansowych dla wspólnego wykonania 
okre�lonego projektu. Pa�stwo Członkowskie nie odpowiada za 
zobowi�zania rz�dów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub 
innych władz publicznych, innych jednostek organizacyjnych lub 
przedsi�biorstw publicznych innego Pa�stwa Członkowskiego, ani nie 
przejmuje takich zobowi�za�, z zastrze�eniem wzajemnych gwarancji 
finansowych dla wspólnego wykonania okre�lonego projektu. 
 

Rada stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� ustala 
szczegóły.  

2. Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� rozporz�dzenia europejskie lub 
decyzje europejskie precyzuj�ce definicje w celu stosowania zakazów 
przewidzianych w artykule III-181 i III-182 oraz w niniejszym artykule. 
Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

Najwa�niejszy artykuł 
o unii walutowej  
 

Artykuł III-184 (dawny art. 104 TWE) 
 
X 

Unikanie du�ego 
deficytu.  

1. Pa�stwa Członkowskie unikaj� nadmiernego deficytu bud�etowego. 

Komisja nadzoruje 
dyscyplin� bud�etow�.  
 
 
Dwa kryteria: 

2. Komisja nadzoruje rozwój sytuacji bud�etowej i wysoko�� długu 
publicznego w Pa�stwach Członkowskich w celu wykrycia oczywistych 
bł�dów. Komisja bada w szczególno�ci przestrzeganie dyscypliny 
bud�etowej na podstawie poni�szych dwóch kryteriów: 
 
 

3% planowanego lub 
rzeczywistego deficytu 
bud�etowego - mo�e 
przekroczy� warto� 
odniesienia, je�eli: 

a) czy stosunek mi�dzy planowanym lub rzeczywistym deficytem 
bud�etowym a produktem krajowym brutto przekracza warto�� odniesienia, 
chyba �e: 
 

- znacz�ce zmniejszenie i) stosunek ten zmniejszył si� znacznie oraz w sposób stały i osi�gn�ł 
poziom bliski warto�ci odniesienia lub, 
 

- wyj�tkowe 
zmniejszenie 

ii) przekroczenie warto�ci odniesienia ma charakter wyj�tkowy oraz 
tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski warto�ci odniesienia, 
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przekracza 60% 
ogólnego długu 
publicznego... chyba �e 
stosunek ten 
dostatecznie si� 
zmniejsza.  
 

 
b) czy stosunek mi�dzy długiem publicznym a produktem krajowym brutto 
przekracza warto�� odniesienia, chyba �e stosunek ten zmniejsza si� 
dostatecznie i zbli�a do warto�ci odniesienia w zadowalaj�cym tempie. 

Wartoci odniesienia 
okrelone w Protokole 
nr 10. 
 

Warto�ci odniesienia s� sprecyzowane w Protokole w sprawie procedury 
dotycz�cej nadmiernego deficytu. 
 

Sprawozdanie 
dotycz�ce nadmiernego 
deficytu uwzgl�dnia 
istotne czynniki, takie 
jak publiczne wydatki 
inwestycyjne oraz 
redniookresow� 
sytuacj� gospodarcz�. 
  
Sprawozdanie Komisji 
w sprawie ryzyka 
nadmiernego deficytu. 
 

3. Je�eli Pa�stwo Członkowskie nie spełnia wymogów jednego lub obu 
tych kryteriów, Komisja sporz�dza sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji 
uwzgl�dnia równie� to, czy deficyt bud�etowy przekracza publiczne 
wydatki inwestycyjne, a tak�e uwzgl�dnia wszelkie inne istotne czynniki, 
w tym �redniookresow� sytuacj� gospodarcz� i bud�etow� Pa�stwa 
Członkowskiego. 
 
 
 
Komisja mo�e tak�e sporz�dzi� sprawozdanie, je�li mimo spełnienia 
wymaga� wynikaj�cych z tych kryteriów uzna, �e istnieje ryzyko 
nadmiernego deficytu w Pa�stwie Członkowskim. 
 

Komitet wydaje opini� 
w sprawie 
sprawozdania.  
 

4. Komitet Ekonomiczno-Finansowy ustanowiony w artykule III-192 
wydaje opini� w odniesieniu do sprawozdania Komisji. 

Opinia Komisji do 
Pa�stwa 
Członkowskiego w 
sprawie deficytu. 
  

5. Je�li Komisja uzna, �e w Pa�stwie Członkowskim istnieje nadmierny 
deficyt lub �e taki deficyt mo�e wyst�pi�, kieruje opini� do danego 
Pa�stwa Członkowskiego i informuje o tym Rad�. 
 

Rada stanowi 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� w 
kwestii wniosku 
Komisji, czy istnieje 
nadmierny deficyt i 
przyjmuje zalecenia 
skierowane do danego 
Pa�stwa 
Członkowskiego.  
 
Danemu Pa�stwu 
Członkowskiemu nie 

X 6. Rada, na wniosek Komisji i po rozwa�eniu ewentualnych uwag 
danego Pa�stwa Członkowskiego oraz po dokonaniu ogólnej oceny 
decyduje, czy istnieje nadmierny deficyt. W takim przypadku Rada, na 
zalecenie Komisji, bez nieuzasadnionej zwłoki przyjmuje zalecenia 
skierowane do danego Pa�stwa Członkowskiego, aby poło�yło ono kres tej 
sytuacji w oznaczonym terminie. Z zastrze�eniem ust�pu 8, zalecenia te nie 
zostaj� podane do publicznej wiadomo�ci. 
 
 
 
 
W zakresie niniejszego ust�pu, Rada stanowi, nie bior�c pod uwag� głosu 
członka Rady reprezentuj�cego dane Pa�stwo Członkowskie. 
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przysługuje prawo 
głosu – jest wymagane 
55% głosów 
reprezentuj�cych 65% 
ludnoci. 
 

 
 
 
 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% pozostałych członków 
Rady reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 
65% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� pozostałych 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 

Wi�kszo� 
kwalifikowan� stosuje 
si� w ust�pach 8 -11, 
przy czym danemu 
Pa�stwu 
Członkowskiemu nie 
przysługuje prawo 
głosu.  
 
Wi�kszo� 
kwalifikowana = 55% 
członków Rady 
stanowi�cych 65% 
ludnoci. 
Mniejszo� blokuj�ca = 
35% ludnoci strefy 
euro + 1 Pa�stwo 
Członkowskie. 

X 7. Rada, na zalecenie Komisji, przyjmuje decyzje europejskie i zalecenia 
europejskie okre�lone w ust�pach 8 – 11. 
 
 
 
 
Rada stanowi, nie bior�c pod uwag� głosu członka Rady reprezentuj�cego 
dane Pa�stwo Członkowskie. 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% pozostałych członków 
Rady reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 
65% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� pozostałych 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 
 

Rada mo�e:  
- opublikowa� 
zalecenia, 
 

X 8. W przypadku gdy Rada przyjmie decyzj� europejsk� stwierdzaj�c�, �e 
w odpowiedzi na jej zalecenia �adne skuteczne działanie nie zostało 
podj�te w oznaczonym terminie, mo�e poda� zalecenia do publicznej 
wiadomo�ci. 
 

- nakłada� rodki, 
 
 
 
 
 
- ��da� sprawozda�. 

X 9. Je�eli Pa�stwo Członkowskie w dalszym ci�gu nie wykonuje zalecenia 
Rady, mo�e ona przyj�� decyzj� europejsk� wzywaj�c� to Pa�stwo do 
przyj�cia w wyznaczonym terminie �rodków zmierzaj�cych do 
ograniczenia deficytu w zakresie uznanym przez Rad� za niezb�dny do 
zaradzenia sytuacji. 
 
W takim przypadku Rada mo�e za��da� od danego Pa�stwa 
Członkowskiego przedstawienia sprawozda� według precyzyjnego 
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harmonogramu, aby móc zbada� wysiłki dostosowawcze podj�te przez to 
Pa�stwo Członkowskie. 
 

W przypadku nie 
zastosowania si� 
nało�one mog� zosta� 
nast�puj�ce rodki: 

X 10. Tak długo jak Pa�stwo Członkowskie nie stosuje si� do decyzji 
europejskiej przyj�tej na podstawie ust�pu 9, Rada mo�e zadecydowa� o 
zastosowaniu lub, zale�nie od przypadku, zaostrzeniu jednego lub kilku z 
nast�puj�cych �rodków: 
 
 

- ��danie informacji, a) za��dania od danego Pa�stwa Członkowskiego, aby opublikowało 
dodatkowe informacje, które okre�li Rada, przed emisj� obligacji i 
papierów warto�ciowych, 
 

- rewizja warunków 
udzielenia po�yczek, 

b) wezwania Europejskiego Banku Inwestycyjnego do ponownego 
rozwa�enia polityk udzielania po�yczek wobec danego Pa�stwa 
Członkowskiego, 
 

- za��danie 
nieoprocentowanego 
depozytu,  

c) za��dania zło�enia w Unii przez dane Pa�stwo Członkowskie 
nieoprocentowanego depozytu w stosowanej wysoko�ci do czasu 
stwierdzenia przez Rad�, �e nadmierny deficyt został skorygowany, 
 

- nało�enie grzywien. d) nało�enia grzywien w stosownej wysoko�ci. 
 

 Przewodnicz�cy Rady informuje Parlament Europejski o podj�tych 
�rodkach. 
 


rodki mog� zosta� 
uchylone z chwil� 
rozwi�zania problemu 
nadmiernego deficytu.  

X 11. Rada uchyla wszystkie lub niektóre �rodki, o których mowa w ust�pie 
6, 8, 9 i 10, w miar� jak nadmierny deficyt został, w ocenie Rady, 
skorygowany. Je�eli Rada uprzednio podała zalecenia do publicznej 
wiadomo�ci, to z chwil� uchylenia decyzji europejskiej przewidzianej w 
ust�pie 8 o�wiadcza publicznie, �e nie ma ju� nadmiernego deficytu w tym 
Pa�stwie Członkowskim. 
 

 
 

12. Prawo wniesienia skargi przewidziane w artykułach III-360 i III-361 
nie mog� by� wykonywane w ramach ust�pów 1–6, 8 i 9. 
 

Protokół nr 10 
dotycz�cy deficytu. 

13. Uzupełniaj�ce przepisy dotycz�ce stosowania procedury opisanej w 
niniejszym artykule znajduj� si� w Protokole w sprawie procedury 
dotycz�cej nadmiernego deficytu. 
 

Protokół nr 10 ma by� 
zast�piony ustaw� 
europejsk� – Rada 
stanowi jednomylnie.  
 
Wykonanie przez Rad� 
stanowi�c� wi�kszoci� 

U* Ustawa europejska Rady ustanawia wła�ciwe �rodki, które zast�pi� ten 
Protokół. Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym. 
 
 
X* Z zastrze�eniem innych postanowie� niniejszego ust�pu, Rada, na 
wniosek Komisji, przyjmuje rozporz�dzenia europejskie lub decyzje 
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kwalifikowan�. 
 

europejskie okre�laj�ce szczegółowe warunki i definicje w celu 
zastosowania tego Protokołu. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim. 
 

 
Polityka pieni��na 

SEKCJA 2 

POLITYKA PIENI��NA  

 
 Artykuł III-185 (dawny art. 105 TWE) 

U* 
Cele Europejskiego 
Systemu Banków 
Centralnych to: 
stabilno� cen 

1. Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest 
utrzymywanie stabilno�ci cen. Bez uszczerbku dla tego celu, Europejski 
System Banków Centralnych wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, 
maj�c na wzgl�dzie przyczynianie si� do osi�gni�cia celów Unii 
zdefiniowanych w artykule I-3. Europejski System Banków Centralnych 
działa zgodnie z zasad� otwartej gospodarki rynkowej z woln� 
konkurencj�, sprzyjaj�c efektywnej alokacji zasobów oraz zgodnie z 
zasadami przewidzianymi w artykule III-177. 
 
 

Zadania ESBC: 
 
 

2. Podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
polegaj� na: 
 

- polityka pieni��na, a) definiowaniu i wprowadzaniu w �ycie polityki pieni��nej Unii, 
 

- operacje walutowe, b) przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie artykułem III-326, 
 

- zarz�dzanie 
rezerwami walutowymi,  

c) utrzymywaniu i zarz�dzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Pa�stw 
Członkowskich, 
 

- praktyczne systemy 
płatnicze.  
 

d) popieraniu nale�ytego funkcjonowania systemów płatniczych. 
 

Z wył�czeniem aktywów 
własnych rz�dów.  
 

3. Ust�p 2 lit. c) stosuje si� bez uszczerbku dla utrzymywania i zarz�dzania 
przez rz�dy Pa�stw Członkowskich dewizowymi �rodkami obrotowymi. 

Nale�y konsultowa� si� 
z Europejskim Bankiem 
Centralnym, gdy: 
 

4. Europejski Bank Centralny jest konsultowany: 

- akty Unii wchodz� w 
zakres kompetencji 
banku,  
 

a) w sprawie ka�dego projektowanego aktu Unii w dziedzinach nale��cych 
do jego uprawnie�, 
 

- przyj�te prawo 
krajowe dotyczy 

b) przez władze krajowe w sprawie ka�dego projektu regulacji w 
dziedzinach nale��cych do jego uprawnie�, lecz w granicach i na 
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dziedzin nale��cych do 
jego uprawnie�.  

warunkach okre�lonych przez Rad� zgodnie z procedur� przewidzian� 
artykule III-187 ust�p 4. 
 

EBC mo�e wydawa� 
opini�.  

Europejski Bank Centralny mo�e, w dziedzinach nale��cych do jego 
uprawnie�, przedkłada� opinie instytucjom, organom lub jednostkom 
organizacyjnym Unii b�d� władzom krajowym. 
 

ESBC musi 
nadzorowa�. 

5. Europejski System Banków Centralnych przyczynia si� do nale�ytego 
wykonywania polityk prowadzonych przez wła�ciwe władze w odniesieniu 
do nadzoru ostro�no�ciowego nad instytucjami kredytowymi i do 
stabilno�ci systemu finansowego. 
 

O nadzorze finansowym 
decyduje Rada 
stanowi�c 
jednomylnie. 

6. Ustawa europejska Rady mo�e powierzy� Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu specyficzne zadania dotycz�ce polityk w dziedzinie nadzoru 
ostro�no�ciowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami 
finansowymi, z wyj�tkiem instytucji ubezpieczeniowych. Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim 
Bankiem Centralnym. 
 

 Artykuł III-186(dawny art. 106 TWE) 
X* 

Wył�czne prawo do 
upowa�nienia do emisji 
banknotów euro.  

1. Europejski Bank Centralny ma wył�czne prawo do upowa�niania do 
emisji banknotów euro w Unii. Banknoty takie mo�e emitowa� Europejski 
Bank Centralny i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez 
Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne s� jedynym legalnym 
�rodkiem płatniczym w Unii. 
 

Monety wymagaj� 
zgody EBC.  
 
Zasady ustala Rada 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

2. Pa�stwa Członkowskie mog� emitowa� monety euro, z zastrze�eniem 
zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielko�ci emisji. 
 
Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� rozporz�dzenia europejskie 
ustanawiaj�ce �rodki w celu zharmonizowania nominałów i specyfikacji 
technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu, w zakresie, w 
jakim jest to niezb�dne do zapewnienia nale�ytego ich obiegu w Unii. Rada 
stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem 
Centralnym. 
 

Organizacja Artykuł III-187 (dawny art. 107 TWE) 
X**/X* 

Rada Prezesów i 
Zarz�d.  

1. Europejski System Banków Centralnych jest kierowany przez organy 
decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego, którymi s� Rada Prezesów i 
Zarz�d. 
 

Statut ustanowiony w 
Protokole nr 4. 

2. Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest ustanowiony w 
Protokole w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 
Europejskiego Banku Centralnego. 
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Statut mo�e zosta� 
zmieniony w drodze 
ustawy: 
 

3. Artykuł 5 ust�py 1, 2 i 3, artykuły 17 i 18, artykuł 19 ust�p 1, artykuły 
22, 23, 24 i 26, artykuł 32 ust�py 2, 3, 4 i 6, artykuł 33 ust�p 1 lit. a) 
i artykuł 36 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 
Europejskiego Banku Centralnego mog� zosta� zmienione przez ustawy 
europejskie: 
 

- na wniosek Komisji,  
 

X** a) na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem 
Centralnym, lub 
 

- na zalecenie EBC.  
 

X** b) na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z 
Komisj�. 
 

Rada przyjmuje rodki.  4. Rada przyjmuje rozporz�dzenia europejskie i decyzje europejskie 
ustanawiaj�ce �rodki, o których mowa w artykule 4, artykule 5 ust�p 4, 
artykule 19 ust�p 2, artykule 20, artykule 28 ust�p 1, artykule 29 ust�p 2, 
artykule 30 ust�p 4 i artykule 34 ust�p 3 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Rada stanowi po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim: 
 

- na wniosek Komisji, 
EBC jest konsultowany 
 

X* a) na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem 
Centralnym albo 
 

- na zalecenie EBC, 
Komisja jest 
konsultowana  
 

XX* b) na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z 
Komisj�. 
 

Niezale�no�� Artykuł III-188(dawny art. 108 TWE) 
 

Ani EBC ani krajowe 
banki centralne nie 
mog� od nikogo 
otrzymywa� instrukcji.  

W wykonywaniu uprawnie� oraz zada� i obowi�zków, które zostały im 
powierzone na mocy Konstytucji i Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ani Europejski Bank 
Centralny, ani krajowy bank centralny, ani członek któregokolwiek z ich 
organów decyzyjnych nie zwracaj� si� o instrukcje ani ich nie przyjmuj� od 
instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rz�dów Pa�stw 
Członkowskich, ani jakiegokolwiek innej jednostki organizacyjnej. 
Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, jak równie� rz�dy 
Pa�stw Członkowskich zobowi�zuj� si� szanowa� t� zasad� i nie d��y� do 
wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych Europejskiego 
Banku Centralnego lub krajowych banków centralnych przy wykonywaniu 
ich zada�. 
 

 Artykuł III-189 (dawny art. 109 TWE) 
 

Dostosowanie 
ustawodawstwa na 
szczeblu krajowym.  

Ka�de Pa�stwo Członkowskie zapewnia zgodno�� swojego ustawodawstwa 
krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Konstytucj� i 
Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 
Banku Centralnego. 
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 Artykuł III-190(dawny art. 110 TWE) 

X*/XX* 
EBC przyjmuje: 1. W celu wykonania zada� powierzonych Europejskiemu Systemowi 

Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny, zgodnie z Konstytucj� i 
na warunkach okre�lonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego: 
 

- rozporz�dzenia do 
wykonania zada�,  

a) przyjmuje rozporz�dzenia europejskie w zakresie niezb�dnym do 
wykonania zada� okre�lonych w artykule 3 ust�p 1 lit. a), artykule 19 
ust�p 1, artykule 22 i artykule 25 ust�p 2 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, jak równie� w 
przypadkach przewidzianych w rozporz�dzeniach europejskich i decyzjach 
europejskich, o których mowa w artykule III-187 ust�p 4, 
 

- decyzje słu��ce 
wykonaniu zada�,  

b) przyjmuje decyzje europejskie niezb�dne do wykonania zada� 
powierzonych Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych na mocy 
Konstytucji i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 
Europejskiego Banku Centralnego, 
 

- zalecenia i opinie.  c) wydaje zalecenia i opinie. 
 

EBC mo�e publikowa� 
własne akty 

2. Europejski Bank Centralny mo�e zadecydowa� o opublikowaniu swych 
decyzji europejskich, zalece� i opinii. 
 

EBC mo�e nakłada� 
grzywny – Rada 
decyduje stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

3. Rada, zgodnie z procedur� przewidzian� w artykule III-187 ust�p 4, 
przyjmuje rozporz�dzenia europejskie ustanawiaj�ce granice i warunki, w 
ramach których Europejski Bank Centralny jest upowa�niony, w przypadku 
nieprzestrzegania jego rozporz�dze� europejskich i decyzji europejskich, 
do nakładania na przedsi�biorstwa grzywien i okresowych kar pieni��nych. 
 

  
Artykuł III-191(dawny art. 123(4) TWE) 

X** 

rodki słu��ce do 
u�ywania euro 
przyjmowane s� w 
drodze procedury 
legislacyjnej, po 
konsultacji z EBC.  

Bez uszczerbku dla uprawnie� Europejskiego Banku Centralnego, �rodki 
niezb�dne do u�ywania euro jako jednej waluty s� ustanawiane w ustawach 
europejskich lub europejskich ustawach ramowych. Ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Europejskim 
Bankiem Centralnym. 
 
 

 SEKCJA 3: 

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE 

 
Komitet Ekonomiczno Artykuł III-192(dawny art. 114 ust. 2 do 4 TWE) 
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– Finansowy  X* 
- wspiera koordynacj� 
polityk Pa�stw 
Członkowskich,  

1. W celu wspierania koordynacji polityk Pa�stw Członkowskich w pełnym 
zakresie niezb�dnym do funkcjonowania rynku wewn�trznego, niniejszym 
ustanawia si� Komitet Ekonomiczno-Finansowy. 
 
 

 2. Zadania Komitetu obejmuj�: 
 

- wydaje opinie, a) wydawanie opinii na ��danie Rady lub Komisji b�d� z inicjatywy 
własnej dla tych instytucji, 
 

- analizuje sytuacj� 
gospodarcz� i 
finansow� Pa�stw 
Członkowskich,  

b) �ledzenie sytuacji gospodarczej i finansowej Pa�stw Członkowskich i 
Unii oraz regularne składanie Radzie i Komisji sprawozda� na ten temat, w 
szczególno�ci w sprawie stosunków finansowych z pa�stwami trzecimi i z 
instytucjami mi�dzynarodowymi, 
 

- pomaga przygotowa� 
prace Rady,  
 

c) bez uszczerbku dla artykułu III-344, przyczynianie si� do przygotowania 
prac Rady, o których mowa w artykule III-159, artykule III-179 ust�py 2, 3, 
4 i 6, artykułach III-180, III-183 i III-184, artykule III-185 ust�p 6, artykule 
III-186 ust�p 2, artykule III-187 ust�py 3 i 4, artykułach III-191 i III-196, 
artykule III-198 ust�py 2 i 3, artykule III-201, artykule III-202 ust�py 2 i 3 i 
w artykułach III-322 i III-326, oraz wykonywanie innych zada� doradczych 
i przygotowawczych, które s� mu powierzane przez Rad�, 
 

- bada sytuacj� w 
dziedzinie przepływów 
kapitału i swobody 
płatnoci.  

d) badanie, przynajmniej raz w roku, sytuacji w dziedzinie przepływów 
kapitału i swobody płatno�ci wynikaj�cych ze stosowania Konstytucji i 
aktów Unii; badanie to dotyczy wszystkich �rodków odnosz�cych si� do 
przepływów kapitału i płatno�ci; Komitet składa sprawozdanie w sprawie 
wyników tego badania Komisji i Radzie. 
 

Ka�de Pa�stwo 
Członkowskie, Komisja 
i EBC maj� prawo do 
mianowania co 
najwy�ej dwóch 
członków. 
 

Pa�stwa Członkowskie, Komisja i Europejski Bank Centralny mianuj� nie 
wi�cej ni� po dwóch członków Komitetu. 

Rada decyduje o 
składzie Komitetu 
Ekonomiczno-
Finansowego.  

3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje decyzj� europejsk� ustalaj�c� 
szczegóły dotycz�ce składu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Rada 
stanowi po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym oraz z 
Komitetem. Przewodnicz�cy Rady informuje Parlament Europejski o 
przyj�tej decyzji. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
obj�te derogacj�. 

4. Oprócz zada� okre�lonych w ust�pie 2, je�li i tak długo jak istniej� 
Pa�stwa Członkowskie obj�te derogacj� na mocy artykułu III-197, Komitet 
�ledzi sytuacj� pieni��n� i finansow� oraz ogólny system płatno�ci tych 
Pa�stw Członkowskich i regularnie składa Radzie i Komisji sprawozdania 
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na ten temat. 
 

 Artykuł III-193 (dawny art. 115 TWE) 
XX 

Wniosek do Komisji o 
sformułowanie 
zalecenia lub 
propozycji.  

W sprawach obj�tych zakresem zastosowania artykułu III-179 ust�p 4, 
artykułu III-184 z wyj�tkiem ust�pu 13, artykułów III-191, III-196, 
artykułu III-198 ust�p 3 i artykułu III-326, Rada lub Pa�stwo 
Członkowskie mo�e wyst�pi� z wnioskiem do Komisji o sformułowanie, w 
zale�no�ci od przypadku, zalecenia lub propozycji. Komisja niezwłocznie 
rozpatruje ten wniosek i przedstawia konkluzje Radzie. 
 

 
Strefa euro 

SEKCJA 4 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA PA	STW 
CZŁ ONKOWSKICH, KTÓRYCH WALUT
 JEST EURO 

 
 Artykuł III-194(nowy) 

X 
Dla krajów strefy euro 
nale�y przyj�� 
komplementarne rodki.  

1. W celu zapewnienia wła�ciwego funkcjonowania unii gospodarczej i 
walutowej oraz zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji, 
Rada, zgodnie z odpowiedni� procedur� spo�ród tych, o których mowa w 
artykułach III-179 i III-184, z wyj�tkiem procedury przewidzianej w 
artykule III-184, ust�p 13, przyjmuje �rodki w odniesieniu do Pa�stw 
Członkowskich, których walut� jest euro, aby: 
 

Wzmocni� koordynacj� 
ich dyscypliny 
bud�etowej.  
 

a) wzmocni� koordynacj� i nadzór ich dyscypliny bud�etowej, 

Kierunki gospodarcze. b) okre�li� kierunki, w zakresie w jakim ich to dotyczy, polityki 
gospodarczej, zapewniaj�c zgodno�� tych kierunków z kierunkami 
przyj�tymi dla całej Unii oraz nadzór nad nimi. 
 

Tylko członkowie 
reprezentuj�cy stref� 
euro stanowi� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, 55% 
członków Rady 
obejmuj�cych 65% 
ludnoci. 
 
Mniejszo� blokuj�ca = 
35% ludnoci strefy 
euro + 1 Pa�stwo 
Członkowskie. 

2. W odniesieniu do �rodków, o których mowa w ust�pie 1, w głosowaniu 
bior� udział tylko członkowie Rady reprezentuj�cy Pa�stwa Członkowskie, 
których walut� jest euro. 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% tych członków Rady 
reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 65% 
ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� tych 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
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 Artykuł III-195(nowy) 
 

Protokół nr 12 Szczegóły dotycz�ce spotka� ministrów Pa�stw Członkowskich, których 
walut� jest euro, s� ustalone w Protokole w sprawie Eurogrupy. 
 

Działania 
mi�dzynarodowe  
 

Artykuł III-196(nowy) 
 
X 

Rada przyjmuje 
wspólne stanowisko w 
kwestii 
mi�dzynarodowego 
systemu walutowego 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

1. W celu zapewnienia pozycji dla euro w mi�dzynarodowym systemie 
walutowym, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje decyzj� europejsk� 
ustanawiaj�c� wspólne stanowiska w kwestiach szczególnego 
zainteresowania dla unii gospodarczej i walutowej, w ramach wła�ciwych 
mi�dzynarodowych instytucji i konferencji finansowych. Rada stanowi po 
konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 
 

Wi�kszo� 
kwalifikowana w 
kwestii jednolitej 
reprezentacji w 
mi�dzynarodowych 
instytucjach.  
 

2. Rada, na wniosek Komisji, mo�e podj�� odpowiednie �rodki w celu 
zapewnienia jednolitej reprezentacji w mi�dzynarodowych instytucjach i 
konferencjach finansowych. Rada stanowi po konsultacji z Europejskim 
Bankiem Centralnym. 

Rada podejmuje decyzj� 
w sprawie reprezentacji 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� swoich 
członków 
reprezentuj�cych stref� 
euro.  
 
 

3. W odniesieniu do �rodków, o których mowa w ust�pach 1 i 2, w 
głosowaniu bior� udział tylko członkowie Rady reprezentuj�cy Pa�stwa 
Członkowskie, których walut� jest euro.  
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% tych członków Rady 
reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 65% 
ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� tych 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 

 SEKCJA 5 

POSTANOWIENIA PRZEJ�CIOWE 

 
 Artykuł III-197(dawny art. 122 ust. 1 i 3–5 TWE) 

 
Derogacja dla Pa�stw 
Członkowskich, których 

1. Pa�stwa Członkowskie, w odniesieniu do których Rada zadecydowała, 
�e nie spełniaj� warunków niezb�dnych do przyj�cia euro, zwane s� dalej 
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walut� nie jest euro.  „ Pa�stwami Członkowskimi obj�tymi derogacj�” . 
 

Postanowienia 
dotycz�ce euro nie 
maj� zastosowania do 
tych Pa�stw 
Członkowskich.  

2. Nast�puj�ce postanowienia Konstytucji nie maj� zastosowania do 
Pa�stw Członkowskich obj�tych derogacj�: 
 
 

 a) uchwalanie cz��ci ogólnych kierunków polityk gospodarczych 
dotycz�cych ogólnie strefy euro (artykuł III-179 ust�p 2), 
 

 b) �rodki przymusowe maj�ce na celu zaradzenie nadmiernemu deficytowi 
(artykuł III-184 ust�py 9 i 10), 
 

 c) cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (artykuł III-
185 ust�py 1, 2, 3 i 5), 
 

 d) emisja euro (artykuł III-186), 
 

 e) akty Europejskiego Banku Centralnego (artykuł III-190), 
  

f) �rodki dotycz�ce u�ywania euro (artykuł III-191), 
 

 g) porozumienia walutowe i inne �rodki dotycz�ce polityki kursowej 
(artykuł III-326), 
 

 h) mianowanie członków Zarz�du Europejskiego Banku Centralnego 
(artykuł III-382 ust�p 2), 
 

 i) decyzje europejskie ustanawiaj�ce wspólne stanowiska w kwestiach 
szczególnie istotnych dla unii gospodarczej i walutowej, w ramach 
wła�ciwych mi�dzynarodowych instytucji i konferencji finansowych 
(artykuł III-196 ust�p 1), 
 

 
 

j) �rodki w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji w mi�dzynarodowych 
instytucjach i konferencjach finansowych (artykuł III-196 ust�p 2). 
 
W zwi�zku z tym, w artykułach, o których mowa w lit. a)-j), przez 
„ Pa�stwa Członkowskie”  rozumie si� Pa�stwa Członkowskie, których 
walut� jest euro. 
 

Wył�czenie tych Pa�stw 
Członkowskich z ESBC 
okrela Statut.  

3. Pa�stwa Członkowskie obj�te derogacj� i ich krajowe banki centralne s� 
wył�czone z praw i obowi�zków w ramach Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych, zgodnie z rozdziałem IX Statutu Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. 
 
 

Pa�stwom 4. Prawa głosu członków Rady reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie 
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Członkowskim obj�tym 
derogacj� nie 
przysługuje prawo 
głosu podczas 
podejmowania przez 
Rad� kwestii 
zwi�zanych z euro... 
 
…szczególnie 
odnosz�cych si� do 
zalece� wynikaj�cych z 
wielostronnego nadzoru 
lub procedur w 
przypadku nadmiernych 
deficytów.  
 
Wi�kszo� 
kwalifikowana = 55% 
członków Rady 
stanowi�cych 65% 
ludnoci. 
 
 

obj�te derogacj� s� zawieszone podczas przyjmowania przez Rad� 
�rodków, o których mowa w artykułach wymienionych w ust�pie 2 oraz w 
nast�puj�cych przypadkach: 
 
a) zalece� kierowanych do Pa�stw Członkowskich, których walut� jest 
euro ramach w wielostronnego nadzoru, w tym programów stabilno�ci i 
ostrze�e� (artykuł II-179 I ust�p 4), 
 
b) �rodków odnosz�cych si� do nadmiernych deficytów dotycz�cych 
Pa�stw Członkowskich, których walut� jest euro (artykuł III-184 ust�py 6, 
7, 8 i 11). 
 
 
 
 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% pozostałych członków 
Rady reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 
65% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� pozostałych 
członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, 
�e wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 

 Artykuł III-198 (dawne art. 121, 122 ust. 2 i 123 ust. 5 TWE) 
 

Komisja i EBC składaj� 
swoje roczne 
sprawozdania w 
sprawie post�pów 
Pa�stw Członkowskich, 
które chciałyby 
doł�czy� do strefy euro.  
 
 
Sprawozdania 
analizuj�, czy 
wypełnione zostały 
nast�puj�ce kryteria:  

1. Co najmniej co dwa lata lub na wniosek Pa�stwa Członkowskiego 
obj�tego derogacj�, Komisja i Europejski Bank Centralny składaj� Radzie 
sprawozdania w sprawie post�pów dokonanych przez Pa�stwa 
Członkowskie obj�te derogacj� w wypełnianiu ich zobowi�za� w zakresie 
urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej. Sprawozdania okre�laj�, 
czy ustawodawstwo krajowe ka�dego Pa�stwa Członkowskiego, w tym 
statuty jego krajowego banku centralnego, jest zgodne z artykułami III-188 
i III-189 oraz ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 
Europejskiego Banku Centralnego. Sprawozdania okre�laj� równie�, czy 
osi�gni�ty został wysoki poziom trwałej konwergencji, analizuj�c, w jakim 
w stopniu ka�de Pa�stwo Członkowskie spełniło nast�puj�ce kryteria: 
 

- stabilno� cen, a) osi�gni�cie wysokiego stopnia stabilno�ci cen; wynika to ze stopy 
inflacji zbli�onej do istniej�cej w co najwy�ej trzech Pa�stwach 
Członkowskich, które maj� najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilno�ci 
cen, 
 

- brak nadmiernego 
deficytu bud�etowego, 

b) stabilna sytuacja finansów publicznych; wynika to z sytuacji 
bud�etowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu bud�etowego w 
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rozumieniu artykułu III-184 ust�p 6, 
 

- poszanowanie 
zwykłych marginesów 
waha� kursów, 

c) poszanowanie zwykłych marginesów waha� kursów przewidzianych 
mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego 
przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro, 
 

- trwały charakter 
konwergencji.  

d) trwały charakter konwergencji osi�gni�tej przez Pa�stwo Członkowskie 
obj�te derogacj� i jego udziału w mechanizmie wymiany walut, co 
odzwierciedla si� w poziomach długoterminowych stóp procentowych. 
 
 

4 kryteria konwergencji 
okrela Protokół nr 11. 

Cztery kryteria, o których mowa w niniejszym ust�pie, i odpowiednie 
okresy, podczas których ka�de z nich ma by� przestrzegane, s� 
sprecyzowane w Protokole w sprawie kryteriów konwergencji. 
Sprawozdania Komisji i Europejskiego Banku Centralnego bior� równie� 
pod uwag� wyniki integracji rynków, sytuacj� i rozwój równowagi 
płatno�ci bie��cych oraz ocen� rozwoju jednostkowych kosztów pracy i 
innych wska�ników cen. 
 

Rada, stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, 
decyduje o tym, które 
Pa�stwo Członkowskie 
mo�e wej� do strefy 
euro.  
 
Zalecenie od wi�kszoci 
kwalifikowanej Pa�stw, 
których walut� jest 
euro.  

X 2. Po konsultacji z Parlamentem Europejskim i dyskusji w ramach Rady 
Europejskiej, Rada, stanowi�c na wniosek Komisji, przyjmuje decyzj� 
europejsk� stwierdzaj�c�, które Pa�stwa Członkowskie obj�te derogacj� 
spełniaj� niezb�dne warunki, na podstawie kryteriów, o których mowa w 
ust�pie 1, i uchyla derogacje w stosunku do tych Pa�stw Członkowskich. 
 
 
 
Rada stanowi po otrzymaniu zalecenia od kwalifikowanej wi�kszo�ci jej 
członków reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, których walut� jest 
euro. Członkowie ci stanowi� w ci�gu 6 miesi�cy od dnia otrzymania przez 
Rad� wniosku Komisji. 
  
Wi�kszo�� kwalifikowan�, o której mowa w akapicie drugim, stanowi co 
najmniej 55% tych członków Rady reprezentuj�cych Pa�stwa 
Członkowskie, obejmuj�ce co najmniej 65% ludno�ci uczestnicz�cych 
Pa�stw Członkowskich. Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej 
minimaln� liczb� tych członków Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% 
ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich, plus jeden członek, w 
przeciwnym razie uznaje si�, �e wi�kszo�� kwalifikowana została 
osi�gni�ta. 
 

Strefa euro ustala, 
jednomylnie, kurs po 
jakim euro zast�puje 
walut� danego Pa�stwa 
Członkowskiego, 
którego walut� staje si� 

U 3. Je�li decyduje si�, zgodnie z procedur� przewidzian� w ust�pie 2, o 
uchyleniu derogacji, Rada, na wniosek Komisji przyjmuje rozporz�dzenia 
europejskie lub decyzje europejskie ustalaj�ce nieodwołalnie kurs, po 
jakim euro zast�puje walut� danego Pa�stwa Członkowskiego, oraz 
ustanawiaj�ce inne �rodki niezb�dne do wprowadzenia euro jako jednej 
waluty w danym Pa�stwie Członkowskim. Rada stanowi jednomy�lnie 
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euro.  głosami członków reprezentuj�cych Pa�stwa Członkowskie, których 
walut� jest euro oraz danego Pa�stwa Członkowskiego, po konsultacji z 
Europejskim Bankiem Centralnym. 
 

 Artykuł III-199 (dawne art. 123ust. 3 i 117 ust. 2 TWE) 
 

Rada Ogólna EBC 1. Je�eli i tak długo jak istniej� Pa�stwa Członkowskie obj�te derogacj� 
bez oraz uszczerbku dla artykułu III-187 ust�p 1, Rada Ogólna 
Europejskiego Banku Centralnego, o której mowa w artykule 45 Statutu 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego, jest ukonstytuowana jako trzeci organ decyzyjny 
Europejskiego Banku Centralnego. 
 

Relacje mi�dzy EBC i 
Pa�stwami, w których 
walut� nie jest euro.  

2. Je�eli i tak długo jak istniej� Pa�stwa Członkowskie obj�te derogacj�, 
Europejski Bank Centralny w odniesieniu do tych Pa�stw Członkowskich: 

 a) umacnia współprac� mi�dzy krajowymi bankami centralnymi, 
 

 b) umacnia koordynacj� polityk pieni��nych Pa�stw Członkowskich, d���c 
do zapewnienia stabilno�ci cen, 
 

 c) nadzoruje funkcjonowanie mechanizmu kursów wymiany walut, 
 

 d) udziela konsultacji w kwestiach, które podlegaj� kompetencji krajowych 
banków centralnych i wpływaj� na stabilno�� instytucji i rynków 
finansowych, 

  
e) wykonuje dawne funkcje Europejskiego Funduszu Współpracy 
Walutowej, które zostały wcze�niej przej�te przez Europejski Instytut 
Walutowy. 
 

 Artykuł III-200(dawny art. 124(1) TWE) 
 

Kurs jest przedmiotem 
wspólnego 
zainteresowania.  

Ka�de Pa�stwo Członkowskie obj�te derogacj� traktuje swoj� polityk� 
kursow� jako przedmiot wspólnego zainteresowania. Czyni�c to, Pa�stwa 
Członkowskie uwzgl�dniaj� do�wiadczenia zdobyte dzi�ki współpracy w 
ramach mechanizmu kursów walut. 

  
Artykuł III-201(dawny art. 119 TWE) 

XX 
Je�eli bilans płatniczy 
Pa�stwa 
Członkowskiego, w 
którym walut� nie jest 
euro, jest powa�nie 
zagro�ony... 
 

1. W przypadku trudno�ci lub powa�nego zagro�enia trudno�ciami w 
bilansie płatniczym Pa�stwa Członkowskiego obj�tego derogacj� 
wynikaj�cych b�d� z ogólnego zachwiania bilansu płatniczego, b�d� z 
charakteru walut, jakimi dysponuje, zwłaszcza gdy trudno�ci te mog� 
narazi� na niebezpiecze�stwo funkcjonowanie rynku wewn�trznego lub 
realizacj� wspólnej polityki handlowej, Komisja niezwłocznie bada 
sytuacj� tego pa�stwa, jak równie� działanie, jakie pa�stwo to podj�ło lub 
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...Komisja mo�e zaleci� 
udzielenie wzajemnej 
pomocy.  
 

mo�e podj�� zgodnie z Konstytucj�, odwołuj�c si� do wszelkich 
dost�pnych �rodków. Komisja wskazuje �rodki, których przyj�cie zaleca 
danemu pa�stwu. 
 
Je�li działanie podj�te przez Pa�stwo Członkowskie obj�te derogacj� i 
�rodki sugerowane przez Komisj� nie okazuj� si� wystarczaj�ce do 
przezwyci��enia trudno�ci lub zagro�e� trudno�ciami, Komisja zaleca 
Radzie, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, 
przyznanie wzajemnej pomocy i wła�ciwe jej metody. 
 
Komisja regularnie informuje Rad� o sytuacji i jej rozwoju.  
 

Rada mo�e przyzna� 
wzajemn� pomoc 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

2. Rada przyjmuje rozporz�dzenia europejskie lub decyzje europejskie 
przyznaj�ce wzajemn� pomoc oraz okre�laj�ce jej warunki i szczegóły. 
Wzajemna pomoc mo�e przyj�� w szczególno�ci form�: 
 

 a) uzgodnionego działania w ramach innych organizacji 
mi�dzynarodowych, do których mog� zwróci� si� Pa�stwa Członkowskie 
obj�te derogacj�, 
 

 b) �rodków niezb�dnych do unikni�cia zakłóce� w handlu, w przypadku 
gdy Pa�stwo Członkowskie obj�te derogacj�, które znajduje si� w trudnej 
sytuacji, utrzymuje lub przywraca ograniczenia ilo�ciowe w stosunku do 
pa�stw trzecich, 
 

 c) udzielenia ograniczonych kredytów przez inne Pa�stwa Członkowskie, z 
zastrze�eniem ich zgody. 
 

Komisja decyduje, 
chyba �e Rada 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� uchyli t� 
decyzj�.  

3. Je�li wzajemna pomoc zalecona przez Komisj� nie została przyznana 
przez Rad� lub je�li przyznana wzajemna pomoc i przyj�te �rodki s� 
niewystarczaj�ce, Komisja upowa�nia maj�ce trudno�ci Pa�stwo 
Członkowskie obj�te derogacj� do podj�cia �rodków ochronnych, których 
warunki i szczegóły okre�la Komisja. 
 
Takie upowa�nienie mo�e zosta� odwołane, a powy�sze warunki i 
szczegóły zmienione przez Rad�. 
 

 Artykuł III-202(dawny art. 120 TWE) 
XX 

W przypadku nagłego 
kryzysu Pa�stwo 
Członkowskie mo�e 
podj�� rodki 
ochronne.  

1. W przypadku nagłego kryzysu w bilansie płatniczym i je�eli decyzja 
europejska, o której mowa w artykule III-201 ust�p 2 nie zostaje 
niezwłocznie przyj�ta, Pa�stwo Członkowskie obj�te derogacj� mo�e 
podj��, w charakterze �rodków zapobiegawczych, niezb�dne �rodki 
ochronne. �rodki te powinny powodowa� mo�liwie jak najmniejsze 
zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewn�trznego i nie mog� wykracza� 
poza to, co jest �ci�le konieczne do pokonania powstałych nagle trudno�ci. 
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Komisja i inne Pa�stwa 
Członkowskie maj� by� 
informowane.  

2. Komisja i pozostałe Pa�stwa Członkowskie powinny by� informowane o 
�rodkach ochronnych, o których mowa w ust�pie 1 najpó�niej w chwili ich 
wej�cia w �ycie. Komisja mo�e zaleci� Radzie udzielenie wzajemnej 
pomocy na podstawie artykułu III-201. 
 

Rada podejmuje decyzj� 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

3. Rada, na zalecenie Komisji i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Finansowym, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� ustalaj�c�, �e 
zainteresowane Pa�stwo Członkowskie powinno zmieni�, zawiesi� lub 
znie�� �rodki ochronne, o których mowa w ust�pie 1. 
 
 

 ROZDZIAŁ  III 

 

POLITYKI W INNYCH DZIEDZINACH 

 
Rozdział dotycz�cy 
zatrudnienia - 
wprowadzony przez 
Traktat Amsterdamski.  

SEKCJA 1 

ZATRUDNIENIE 

Skoordynowana 
strategia dla 
zatrudnienia. 

Artykuł III-203(dawny art. 125 TWE) 
 

- wysoki poziom 
zatrudnienia poprzez 
wykwalifikowan�, 
przeszkolon� i zdoln� 
do dostosowania si� 
sił� robocz�.  

Unia i Pa�stwa Członkowskie działaj�, zgodnie z niniejsz� sekcj�, w celu 
wypracowania skoordynowanej strategii dla zatrudnienia, a w 
szczególno�ci w celu wsparcia siły roboczej wykwalifikowanej, 
przeszkolonej i zdolnej do dostosowania si�, jak równie� rynków pracy 
reaguj�cych na zmiany gospodarcze, maj�c na wzgl�dzie osi�gni�cie 
celów, o których mowa w artykule I-3. 
 

 Artykuł III-204(dawny art. 126 TWE) 
 

Pa�stwa Członkowskie 
decyduj�, ale musz� 
realizowa� cele Unii. 

1. Pa�stwa Członkowskie poprzez swoje polityki zatrudnienia przyczyniaj� 
si� do osi�gni�cia celów, o których mowa w artykule III-203, w sposób 
zgodny z ogólnymi kierunkami polityk gospodarczych Pa�stw 
Członkowskich i Unii, przyj�tymi na podstawie artykułu III-179 ust�p 2. 
 

Wspieranie 
zatrudnienia ma by� 
koordynowane.  

2. Pa�stwa Członkowskie, uwzgl�dniaj�c praktyki krajowe zwi�zane z 
funkcjami partnerów społecznych, uwa�aj� wspieranie zatrudnienia za 
przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynuj� swoje działania w tym 
wzgl�dzie w ramach Rady, zgodnie z artykułem III-206. 

  
Artykuł III-205 (dawny art. 127 TWE) 

 

Unia wspiera Pa�stwa 1. Unia przyczynia si� do urzeczywistnienia wysokiego poziomu 
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Członkowskie w 
osi�ganiu wysokiego 
poziomu zatrudnienia. 

zatrudnienia, zach�caj�c do współpracy Pa�stwa Członkowskie i, w razie 
potrzeby, wspieraj�c i uzupełniaj�c ich działanie. Czyni�c to, szanuje ona w 
pełni kompetencje Pa�stw Członkowskich w tej dziedzinie. 
 

Pozostałe polityki Unii 
uwzgl�dniaj� kwesti� 
zatrudnienia. 

2. Cel osi�gni�cia wysokiego poziomu zatrudnienia jest brany pod uwag� 
przy definiowaniu i wykonywaniu polityk i działa� Unii. 
 

 Artykuł III-206(dawny art. 128 TWE) 
 

Wytyczne dotycz�ce 
zatrudnienia dla 
Pa�stw Członkowskich.  

1. Rada Europejska bada co roku sytuacj� zatrudnienia w Unii i przyjmuje 
konkluzje w tym przedmiocie na podstawie wspólnego sprawozdania 
rocznego Rady i Komisji. 
 

Rada, stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, 
sporz�dza niewi���ce 
wytyczne dotycz�ce 
zatrudnienia zgodne z 
wytycznymi 
gospodarczymi.  

X* 2. Na podstawie konkluzji Rady Europejskiej, Rada na wniosek Komisji 
przyjmuje co roku wytyczne, które Pa�stwa Członkowskie uwzgl�dniaj� w 
swoich politykach zatrudnienia. Rada stanowi po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów, Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Zatrudnienia. 
 
Wytyczne te s� zgodne z ogólnymi kierunkami przyjmowanymi w 
zastosowaniu artykułu III-179 ust�p 2. 
 

Roczne sprawozdanie 
od ka�dego Pa�stwa 
Członkowskiego.  

3. Ka�de Pa�stwo Członkowskie przesyła do Rady i Komisji roczne 
sprawozdanie w sprawie podstawowych �rodków, jakie przyj�ło w celu 
wykonania swej polityki zatrudnienia w �wietle wytycznych okre�lonych w 
ust�pie 2. 
 

Rada na zalecenie 
Komisji wydaje 
zalecenia skierowane 
do Pa�stw 
Członkowskich 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

X 4. Na podstawie sprawozda� okre�lonych w ust�pie 3 i po uzyskaniu 
opinii Komitetu Zatrudnienia, Rada corocznie analizuje realizacj� polityk 
zatrudnienia Pa�stw Członkowskich w �wietle wytycznych dotycz�cych 
zatrudnienia. Rada na zalecenie Komisji mo�e wyda� zalecenia skierowane 
do Pa�stw Członkowskich. 

 
Wspólne sprawozdanie 
roczne. 

X 5. Na podstawie wyników tej analizy Rada i Komisja kieruj� do Rady 
Europejskiej wspólne sprawozdanie roczne dotycz�ce sytuacji zatrudnienia 
w Unii i wprowadzenia �ycie w wytycznych dotycz�cych zatrudnienia. 
 

 Artykuł III-207(dawny art. 129 TWE) 
X** 

Przyj�cie rodków 
zach�caj�cych przez 
Rad� stanowi�c� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� �rodki 
zach�caj�ce, zmierzaj�ce do sprzyjania współpracy mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi oraz wspierania ich działa� w dziedzinie zatrudnienia 
poprzez inicjatywy maj�ce na celu rozwijanie wymiany informacji i 
najlepszych praktyk, dostarczaj�c analizy porównawcze i porady, jak 
równie� popieraj�c podej�cia nowatorskie i oceniaj�c do�wiadczenia, 
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Brak harmonizacji. 

zwłaszcza przez odwołanie si� do projektów pilota�owych. Ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe nie obejmuj� 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw 
Członkowskich. 
 

 Artykuł III-208(dawny art. 130 TWE) 
 

 Zwykła wi�kszo� 
Rada przyjmuje zwykł� wi�kszo�ci� decyzj� europejsk� ustanawiaj�c� 
Komitet Zatrudnienia o charakterze doradczym w celu wspierania 
koordynacji mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi polityk zatrudnienia i w 
zakresie rynku pracy. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim. 
 

Komitet Zatrudnienia Zadania Komitetu obejmuj�: 
 

- ledzi zatrudnienie, a) �ledzenie rozwoju sytuacji zatrudnienia i polityk zatrudnienia w Unii i w 
Pa�stwach Członkowskich, 
  

- wydaje opinii, b) bez uszczerbku dla artykułu III-344, formułowanie opinii na ��danie 
Rady lub Komisji, b�d� z inicjatywy własnej, oraz przyczynianie si� do 
przygotowania działa� Rady okre�lonych w artykule III-206. 
 

- konsultuje si� z 
partnerami 
społecznymi.  

W wypełnianiu swojego mandatu Komitet konsultuje si� z partnerami 
społecznymi. 
 
Ka�de Pa�stwo Członkowskie i Komisja mianuj� po dwóch członków 
Komitetu. 
 

 
Polityka społeczna 

SEKCJA 2 

POLITYKA SPOŁ ECZNA 

 
Cele Artykuł III-209(dawny art. 136 TWE) 

 
Wzrost poziomu 
zatrudnienia oraz 
poprawa warunków 
�ycia i pracy.  
 
 
 
 

Unia i Pa�stwa Członkowskie, �wiadome podstawowych praw socjalnych 
wyra�onych w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 
18 pa�dziernika 1961 roku oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw 
Podstawowych Pracowników z 1989 roku, maj� na celu promowanie 
zatrudnienia, popraw� warunków �ycia i pracy, tak aby umo�liwi� ich 
wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem post�pu, odpowiedni� ochron� 
socjaln�, dialog mi�dzy partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich 
pozwalaj�cy podnosi� i utrzyma� poziom zatrudnienia oraz 
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Działania Unii 
uwzgl�dniaj� 
ró�norodno� praktyk 
krajowych w dziedzinie 
stosunków umownych 
oraz korzyci 
wynikaj�ce z 
konkurencyjnoci.  
 
Społeczna 
harmonizacja  

przeciwdziałanie wył�czeniu. 
 
W tym celu Unia i Pa�stwa Członkowskie wprowadzaj� w �ycie �rodki, 
które uwzgl�dniaj� ró�norodno�� praktyk krajowych, w szczególno�ci w 
dziedzinie stosunków umownych, jak równie� potrzeb� utrzymania 
konkurencyjno�ci gospodarki Unii. 
 
 
Uwa�aj� one, �e taki rozwój b�dzie wynikał nie tylko z funkcjonowania 
rynku wewn�trznego, który b�dzie sprzyjał harmonizacji systemów 
społecznych, ale te� z procedur przewidzianych w Konstytucji oraz ze 
zbli�enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Pa�stw Członkowskich. 

  
Artykuł III-210 (dawny art. 137 TWE) 

X**/U* 
Unia wspiera i 
uzupełnia.  

1. Maj�c na wzgl�dzie urzeczywistnienie celów okre�lonych w artykule III-
209, Unia wspiera i uzupełnia działania Pa�stw Członkowskich w 
nast�puj�cych dziedzinach: 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 

a) polepszanie w szczególno�ci �rodowiska pracy w celu ochrony zdrowia i 
bezpiecze�stwa pracowników, 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 
 

b) warunki pracy, 
 

Jednomy�lno�� w 
Radzie, PE 
konsultowany U*. 
 

c) zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników, 

Jednomy�lno�� w 
Radzie, PE 
konsultowany U*. 
 

d) ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o prac�, 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 
 

e) informacja i konsultacja z pracownikami, 

Jednomy�lno�� w 
Radzie, PE 

f) reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników i pracodawców, 
w tym współzarz�dzanie, z zastrze�eniem ust�pu 6, 
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konsultowany U*.  
Jednomy�lno�� w 
Radzie, PE 
konsultowany U*. 

g) warunki zatrudnienia obywateli pa�stw trzecich legalnie przebywaj�cych 
na terytorium Unii, 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 

h) integracja osób wył�czonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu 
III-283,  
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 

i) równo�� kobiet i m��czyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i 
traktowania w pracy, 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 

j) zwalczanie wył�czenia społecznego, 
 

Procedura 
ustawodawcza 
(wi�kszo� 
kwalifikowana, weto 
PE) X**. 

k) modernizacja systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla lit. c). 
 

  
2. Do celów ust�pu 1: 
 


rodki zach�caj�ce do 
współpracy przyj�te w 
drodze procedury 
ustawodawczej.  
 
Brak harmonizacji 
 

a) ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� 
�rodki w celu zach�cania do współpracy mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi w drodze inicjatyw zmierzaj�cych do pogł�biania wiedzy, 
rozwijania wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania podej�� 
nowatorskich oraz oceny do�wiadcze�, z wył�czeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw 
Członkowskich, 
 

Minimalne wymagania 
– lit. a) – i) powy�ej.  

b) w dziedzinach, o których mowa w ust�pie 1 lit. a) – i), europejskie 
ustawy ramowe mog� ustanowi� minimalne wymagania stopniowo 
wprowadzane w �ycie, z uwzgl�dnieniem warunków i norm technicznych 
istniej�cych w ka�dym z Pa�stw Członkowskich. Takie europejskie ustawy 
ramowe unikaj� nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych 
ogranicze�, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i �rednich 
przedsi�biorstw. 
 
W ka�dym przypadku, ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe 
s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
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 U* 3. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 2, w dziedzinach, o których mowa 
w ust�pie 1 lit. c), d), f) i g), Rada przyjmuje ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe stanowi�c jednomy�lnie po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów i Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Rada mo�e, na wniosek Komisji, przyj�� decyzj� europejsk� o stosowaniu 
zwykłej procedury ustawodawczej do ust�pu 1 lit. d), f) i g). Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

Partnerzy społeczni 
wykonuj� ustawy 
ramowe.  
 
 
 
Ale Pa�stwo 
Członkowskie musi 
zagwarantowa� 
realizacj� celów.  

4. Pa�stwo Członkowskie mo�e powierzy� partnerom społecznym, na ich 
wspólne ��danie, wykonanie europejskich ustaw ramowych przyj�tych na 
podstawie ust�pów 2 i 3 lub, w stosownych przypadkach, w wykonaniu 
rozporz�dze� europejskich lub decyzji europejskich przyj�tych zgodnie z 
artykułem III-212. 
 
W takim przypadku dane Pa�stwo Członkowskie, b�d�c zobowi�zanym do 
przedsi�wzi�cia wszelkich �rodków pozwalaj�cych mu w ka�dej chwili na 
zagwarantowanie realizacji celów europejskiej ustawy ramowej, 
rozporz�dzenia europejskiego lub decyzji europejskiej zapewnia, �e 
najpó�niej w dniu, w którym europejska ustawa ramowa musi by� 
przetransponowana, a rozporz�dzenie europejskie lub decyzja europejska 
wdro�ona, partnerzy społeczni przyj�li niezb�dne �rodki w drodze 
porozumienia. 
 

Akty unijne: 5. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe przyj�te na mocy 
niniejszego artykułu: 
 

- nie mog� mie� wpływu 
na podstawowe zasady 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego, 
 

a) nie naruszaj� prawa Pa�stw Członkowskich do okre�lenia 
podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego i nie mog� 
znacz�co wpływa� na ich równowag� finansow�, 
  
 

- nie stanowi� 
przeszkody dla bardziej 
rygorystycznych norm 
zgodnych z Konstytucj�.  
 

b) nie stanowi� przeszkody dla Pa�stwa Członkowskiego w utrzymywaniu 
lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych �rodków ochronnych zgodnych 
z Konstytucj�. 
 
 

O wynagrodzeniu, 
prawie do zrzeszania 
si�, prawie do strajku i 
lokautu mowa w cz�ci 
II i III-213g. 
 

6. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wynagrodze� ani do prawa 
zrzeszania si�, ani do prawa strajku, ani do prawa lokautu.  
 

 Artykuł III-211(dawny art. 138 TWE) 
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Konsultacje mi�dzy 
partnerami 
społecznymi:  

1. Komisja wspiera konsultacje mi�dzy partnerami społecznymi na 
poziomie Unii i podejmuje wszelkie wła�ciwe �rodki w celu ułatwienia ich 
dialogu, zapewniaj�c stronom zrównowa�one wsparcie. 
 

- przed 
przedstawieniem 
wniosków,  

2. Do celów ust�pu 1, Komisja przed przedstawieniem wniosków w 
dziedzinie polityki społecznej, konsultuje si� z partnerami społecznymi w 
sprawie mo�liwego kierunku działania Unii. 
 

- w sprawie treci 
przedstawianych 
wniosków.  

3. Je�li Komisja po przeprowadzeniu konsultacji, o której mowa w 
ust�pie 2 uzna, �e działanie Unii jest po��dane, konsultuje si� z partnerami 
społecznymi w sprawie tre�ci rozwa�anego wniosku. Partnerzy społeczni 
przesyłaj� do Komisji opini� lub, w odpowiednim przypadku, zalecenie. 
 

Termin: 9 miesi�cy na 
zawarcie umowy 
zbiorowej zgodnie z III-
212. 

4. Przy okazji konsultacji, o których mowa w ust�pach 2 i 3, partnerzy 
społeczni mog� informowa� Komisj� o swojej woli rozpocz�cia 
post�powania przewidzianego w artykule III-212 ust�p 1. Czas trwania 
tego post�powania nie mo�e przekracza� dziewi�ciu miesi�cy, chyba �e 
partnerzy społeczni i Komisja wspólnie zadecyduj� o jego przedłu�eniu. 
 

 Artykuł III-212(dawny art. 139 TWE) 
 

Partnerzy społeczni 
mog� zawiera� umowy 
zbiorowe na poziomie 
Unii.  

1. Dialog mi�dzy partnerami społecznymi na poziomie Unii mo�e 
prowadzi�, je�eli oni sobie tego �ycz�, do nawi�zania stosunków 
umownych, w tym do zawarcia umów zbiorowych. 
 
 

Wykonanie: 
- praktyka partnerów 
społecznych, 
- Pa�stwa 
Członkowskie, 
- rozporz�dzenia/ 
decyzje Rady 
(stanowi�cej 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�). 
  
W niektórych 
przypadkach – 
jednomylno�. 

X* 2. Wykonywanie umów zbiorowych zawartych na poziomie Unii 
odbywa si� b�d� zgodnie z procedurami i praktykami wła�ciwymi dla 
partnerów społecznych i Pa�stw Członkowskich, b�d� w dziedzinach 
podlegaj�cych artykułowi III-210, na wspólne ��danie stron-sygnatariuszy, 
w drodze rozporz�dze� europejskich lub decyzji europejskich przyj�tych 
przez Rad� na wniosek Komisji. Parlament Europejski jest informowany. 
 
 
 
 
 
U* Rada stanowi jednomy�lnie je�eli dana umowa zawiera jedno lub 
wi�cej postanowie� dotycz�cych jednej z dziedzin, w których zgodnie z 
artykułem III-210 ust�p 3 wymagana jest jednomy�lno��. 

  
Artykuł III-213(dawny art. 140 TWE) 

 
Komisja zach�ca do 
współpracy i 
koordynacji w zakresie:  

Dla realizacji celów, o których jest mowa w artykule III-209 i bez 
uszczerbku dla innych postanowie� Konstytucji, Komisja zach�ca do 
współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi oraz ułatwia koordynacj� 
ich działa� we wszystkich dziedzinach polityki społecznej w ramach 
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niniejszej sekcji, a zwłaszcza w dziedzinach odnosz�cych si� do: 
 

- zatrudnienia, a) zatrudnienia, 
 

- prawa pracy i 
warunków pracy, 
 

b) prawa pracy i warunków pracy, 

- kształcenia i 
doskonalenia 
zawodowego, 
 

c) kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
 

- zabezpieczenia 
społecznego, 
 

d) zabezpieczenia społecznego, 
 

- ochrony przed 
wypadkami i 
chorobami,  
 

e) ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, 
 

- higieny, f) higieny pracy, 
 

- prawa zrzeszania si� i 
sporów zbiorowych.  
 

g) prawa zrzeszania si� w zwi�zki zawodowe i sporów zbiorowych mi�dzy 
pracodawcami a pracownikami. 
 


rodki:  
- badania, 
- opinie, 
- konsultacje, 
- kierunki, 
- najlepsze praktyki, 
- nadzór, 
- ocena. 
 

W tym celu Komisja działa w �cisłym kontakcie z Pa�stwami 
Członkowskimi, przeprowadzaj�c badania, wydaj�c opinie i organizuj�c 
konsultacje zarówno w sprawie problemów pojawiaj�cych si� na poziomie 
krajowym, jak i tych, które interesuj� organizacje mi�dzynarodowe, w 
szczególno�ci poprzez inicjatywy maj�ce na celu okre�lenie kierunków i 
wska�ników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie 
elementów niezb�dnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament Europejski jest w pełni informowany. 
 
Przed wydaniem opinii przewidzianych niniejszym artykułem Komisja 
konsultuje si� z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 

Równo�� w pracy  
 

Artykuł III-214(dawny art. 141 TWE) 
X** 

Równo� 
wynagrodzenia za 
prac� o tej samej 
wartoci.  
 

1. Ka�de Pa�stwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równo�ci 
wynagrodze� dla pracowników płci �e�skiej i m�skiej i za tak� sam� prac� 
lub prac� tej samej warto�ci.  
 

Szeroki zakres definicji 
„ wynagrodzenia” .  
 
 
 

2. Do celów niniejszego artykułu przez „ wynagrodzenie”  rozumie si� 
zwykł� podstawow� lub minimaln� płac� lub uposa�enie oraz wszystkie 
inne korzy�ci w gotówce lub w naturze, otrzymywane przez pracownika 
bezpo�rednio lub po�rednio, z racji zatrudnienia, od pracodawcy. 
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Równo�� wynagrodzenia bez dyskryminacji ze wzgl�du na płe� oznacza, 
�e: 
 

Wymagane s� jednolite 
metody naliczania.  

a) wynagrodzenie przyznane za tak� sam� prac� na akord jest okre�lane na 
podstawie takie samej jednostki miary, 
 

 b) wynagrodzenie za prac� na czas jest takie samo na tym samym 
stanowisku. 
 

Ustawy uchwalane w 
drodze procedury 
ustawodawczej po 
konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno – 
Społecznym. 

3. �rodki zmierzaj�ce do zapewnienia stosowania zasady równo�ci szans i 
równo�ci traktowania kobiet i m��czyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, 
w tym zasady równo�ci wynagrodze� za tak� sam� prac� lub prac� takiej 
samej warto�ci s� ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub 
europejskich ustaw ramowych. Ustawy europejskie i europejskie ustawy 
ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Dozwolone s� 
specyficzne korzyci dla 
płci niedostatecznie 
reprezentowanej.  

4. W celu rzeczywistego zapewnienia pełnej równo�ci mi�dzy kobietami i 
m��czyznami w �yciu zawodowym zasada równo�ci traktowania nie 
stanowi przeszkody dla Pa�stwa Członkowskiego w utrzymaniu lub 
przyjmowaniu �rodków przewiduj�cych specyficzne korzy�ci, zmierzaj�ce 
do ułatwienia wykonywania działalno�ci zawodowej przez osoby płci 
niedostatecznie reprezentowanej b�d� zapobiegania niekorzystnym 
sytuacjom w karierze zawodowej lub ich kompensowania. 

  
Artykuł III-215(dawny art. 142 TWE) 

 
Płatny urlop  Pa�stwa Członkowskie dokładaj� stara�, aby utrzyma� istniej�c� 

równowag� systemów płatnych urlopów. 
 
 

 ArtykułII-216(dawny art. 143 TWE) 
 

Roczne sprawozdanie 
Komisji dotycz�ce 
sytuacji społecznej. 

Komisja opracowuje co roku sprawozdanie w sprawie post�pów w 
realizacji celów, o których mowa w artykule III-209, w tym sytuacji 
demograficznej w Unii. Komisja przesyła to sprawozdanie do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 
 

 Artykuł 217(dawny art. 144 TWE) 
X* 

Komitet ds. Ochrony 
Socjalnej  
 
Rada stanowi zwykł� 
wi�kszoci�.  
 
Zadania Komitetu: 

Rada przyjmuje decyzj� europejsk� ustanawiaj�c� Komitet ds. Ochrony 
Socjalnej o charakterze doradczym, celem wspierania współpracy w 
dziedzinie ochrony socjalnej mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi oraz 
Komisj�. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
 
Zadania Komitetu obejmuj�: 
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- ledzenie sytuacji 
społecznej,  

a) �ledzenie sytuacji społecznej i rozwoju ochrony socjalnej w Pa�stwach 
Członkowskich i w Unii, 
 

- wspieranie dobrych 
praktyk,  

b) wspieranie wymiany informacji, do�wiadcze� i dobrych praktyk mi�dzy 
Pa�stwami Członkowskimi oraz z Komisj�, 
 

- sporz�dzanie 
sprawozda� i opinii.  

c) opracowywanie sprawozda�, formułowanie opinii lub podejmowanie 
innych prac w ramach swoich uprawnie�, na ��danie Rady lub Komisji, lub 
z własnej inicjatywy, bez uszczerbku dla artykułu III-344. 
 

Komitet składa si� z 2 
członków z ka�dego 
Pa�stwa 
Członkowskiego i 2 z 
Komisji. 

W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawi�zuje odpowiednie 
kontakty z partnerami społecznymi. 
 
Ka�de Pa�stwo Członkowskie i Komisja mianuj� po dwóch członków 
Komitetu.  

  
Artykuł III-218(dawny art. 145 TWE) 

 
Komisja sporz�dza 
sprawozdanie dla PE w 
kwestii rozwoju sytuacji 
społecznej. 
 
PE mo�e zwróci� si� o 
wi�cej informacji. 

Komisja wł�cza do swojego sprawozdania rocznego dla Parlamentu 
Europejskiego oddzielny rozdział dotycz�cy rozwoju sytuacji społecznej w 
Unii. 
 
Parlament Europejski mo�e wezwa� Komisj� do opracowania sprawozda� 
w sprawie poszczególnych problemów dotycz�cych warunków 
społecznych. 
 

 Artykuł III-219(dawne art. 146/147/148 TWE) 
X** 

Europejski Fundusz 
Społeczny wspiera: 
- łatwe zatrudnianie 
pracowników,  
- mobilno� 
pracowników,  
- dostosowanie si� 
pracowników do zmian 
w przemyle.  
 

1. W celu poprawy mo�liwo�ci zatrudniania pracowników w ramach rynku 
wewn�trznego i przyczyniania si� w ten sposób do podniesienia poziomu 
�ycia, ustanawia si� zgodnie z poni�szymi postanowieniami Europejski 
Fundusz Społeczny, który d��y do ułatwienia zatrudniania pracowników i 
zwi�kszania ich mobilno�ci geograficznej i zawodowej wewn�trz Unii, jak 
równie� do ułatwienia im dostosowania si� do zmian w przemy�le i 
systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i 
przekwalifikowanie. 
 
 

Funduszem zarz�dza 
Komisja, w czym 
pomaga jej komitet 
zło�ony z 
przedstawicieli Pa�stw 
Członkowskich, 
zwi�zków zawodowych i 
pracowników. 

2. Funduszem zarz�dza Komisja. W wykonywaniu tego zadania Komisj� 
wspomaga komitet zło�ony z przedstawicieli Pa�stw Członkowskich, 
zwi�zków zawodowych i organizacji pracodawców, któremu przewodniczy 
członek Komisji. 
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Wykonanie poprzez 
ustawy stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

3. �rodki wykonawcze dotycz�ce Funduszu s� ustanawiane w ustawach 
europejskich. Ustawy europejskie s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
  
 

  

SEKCJA 3: SPÓJNO�� GOSPODARCZA, SPOŁ ECZNA I 
TERYTORIALNA 

 
 

Spójno�� społeczna i 
terytorialna  
 

Artykuł III-220(dawny art. 158 TWE) 

Cele: 
- zmniejszenie 
dysproporcji,  
- rozwój najmniej 
uprzywilejowanych 
regionów ze 
szczególnym 
uwzgl�dnieniem 
obszarów wiejskich i 
innych obszarów o 
trwałych trudnociach.  

W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i 
prowadzi działania słu��ce wzmocnieniu jej spójno�ci gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.  
 
W szczególno�ci Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju ró�nych regionów oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych. 
 
W�ród regionów, o których mowa, szczególn� uwag� po�wi�ca si� 
obszarom wiejskim, obszarom podlegaj�cym przemianom przemysłowym i 
obszarom, które cierpi� na skutek powa�nych lub trwałych trudno�ci 
naturalnych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ 
wysuni�te regiony o bardzo słabym zaludnieniu oraz regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie. 
 

Fundusze strukturalne Artykuł III-221(dawny art. 159 TWE) 
X** 


rodki: 
- koordynacja polityk 
gospodarczych Pa�stw 
Członkowskich,  
 
- fundusze strukturalne, 
 
- Europejski Bank 
Inwestycyjny. 
 
 
 
Komisja sporz�dza 
sprawozdanie co trzy 
lata.  

Pa�stwa Członkowskie prowadz� swoje polityki gospodarcze i koordynuj� 
je taki w sposób, aby osi�gn�� tak�e cele okre�lone w artykule III-220. 
Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działa� Unii oraz przy 
urzeczywistnianiu rynku wewn�trznego bierze si� pod uwag� te cele i 
przyczynia si� do ich realizacji. Unia wspiera tak�e osi�ganie tych celów 
przez działania, które podejmuje za po�rednictwem funduszy o 
przeznaczeniu strukturalnym (Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniej�cych 
instrumentów finansowych. 
 
Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komitetowi Regionów i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie w sprawie post�pów w urzeczywistnianiu spójno�ci 
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Oprócz funduszy mog� 
zosta� ustanowione 
rodki specjalne w 
drodze zwykłej 
procedury 
ustawodawczej.  

gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sposobu, w jaki 
ró�ne �rodki przewidziane w niniejszym artykule przyczyniły si� do tego. 
Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne wnioski. 
 
Bez uszczerbku dla �rodków przyj�tych w ramach innych polityk Unii 
ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� 
wszelkie �rodki specjalne poza funduszami. Ustawy europejskie i 
europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem 
Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego  

 
Artykuł III-222(dawny art. 160 TWE) 

 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie si� 

do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez 
udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opó�nionych w 
rozwoju oraz w przekształcaniu upadaj�cych regionów przemysłowych. 
 

Zadania Artykuł III-223(dawny art. 161 TWE) 
 

najpierw U***, potem X** 
Zadania funduszy 
strukturalnych 
zdefiniowane w drodze 
ustaw (do roku 2007 
Rada stanowi 
jednomylnie). 
 
 
Fundusz Spójnoci 
 
 
 
 

1. Bez uszczerbku dla artykułu III-224, ustawy europejskie okre�laj� 
zadania, cele priorytetowe i organizacj� funduszy o przeznaczeniu 
strukturalnym, co mo�e obejmowa� grupowanie funduszy, oraz ogólne 
zasady maj�ce do nich zastosowanie, jak równie� przepisy niezb�dne do 
zapewnienia ich skuteczno�ci oraz koordynacji funduszy mi�dzy sob� i z 
innymi istniej�cymi instrumentami finansowymi. 
 
Fundusz Spójno�ci, utworzony przez ustaw� europejsk�, wspiera 
finansowo projekty w dziedzinach �rodowiska naturalnego i sieci 
transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej. 
 
W ka�dym przypadku, ustawy europejskie s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Pierwsze postanowienia 
w sprawie funduszy 
strukturalnych i 
Funduszu Spójnoci 
przyjmowane jest przez 
Rad� stanowi�c� 
jednomylnie.  

2. Pierwsze postanowienia w sprawie funduszy o przeznaczeniu 
strukturalnym i Funduszu Spójno�ci, które zostan� przyj�te po 
postanowieniach obowi�zuj�cych w dniu podpisania Traktatu 
ustanawiaj�cego Konstytucj� dla Europy, ustanawia si� na mocy ustawy 
europejskiej Rady. Rada stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego. 
 

 Artykuł III-224(dawny art. 162 TWE) 
X** 

Rada przyjmuje rodki 
wykonawcze stanowi�c 

�rodki wykonawcze dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego s� ustanawiane na mocy ustaw europejskich. Ustawy 
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wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

europejskie s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Regionów i 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 
Sekcja Orientacji oraz Europejskiego Funduszu Społecznego stosuj� si� 
odpowiednio artykuły III-231 III-219 i ust�p 3. 
 
 

 
Rolnictwo i 
rybołówstwo  

SEKCJA 4: 

ROLNICTWO I RYBOŁ ÓWSTWO  

 

 Artykuł III-225 (dawny art. 32 ust. 1, drugie zdanie, TWE) 
 

Definicja rolnictwa i 
rybołówstwa.  
 
Poj�cie „ rolnictwa”  
obejmuje rybołówstwo.  

Unia okre�la i realizuje wspóln� polityk� roln� i rybołówstwa. 
 
Przez „ produkty rolne”  nale�y rozumie� płody ziemi, produkty pochodz�ce 
z hodowli i rybołówstwa, jak równie� produkty pierwszego przetworzenia, 
które pozostaj� w bezpo�rednim zwi�zku z tymi produktami. Odniesienia 
do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie wyrazu 
„ rolny”  s� rozumiane jako dotycz�ce tak�e rybołówstwa, z uwzgl�dnieniem 
szczególnych cech charakterystycznych tego sektora. 
 

 Artykuł III-226(dawny art. 32 TWE) 
 

Rolnictwo jest cz�ci� 
rynku wewn�trznego.  
 

1. Rynek wewn�trzny obejmuje tak�e rolnictwo i handel produktami 
rolnymi. 
 

Zasada ogólna: zasady 
rynku wewn�trznego 
stosuj� si� do 
rolnictwa. 

2. Z zastrze�eniem odmiennych postanowie� artykułów III-227 – III-232, 
zasady przewidziane w celu ustanowienia lub funkcjonowania rynku 
wewn�trznego stosuj� si� do produktów rolnych. 
 

 3. Produkty wymienione w zał�czniku I podlegaj� postanowieniom 
artykułów III-227 – III-232. 
 

Wspólna polityka rolna 
(WPR) 

4. Funkcjonowaniu i rozwojowi rynku wewn�trznego produktów rolnych 
musi towarzyszy� wspólna polityka rolna. 
 

 Artykuł III-227(dawny art. 33 TWE) 
 

Cele: Celami wspólnej polityki rolnej s�: 
 

- zwi�kszenie 
wydajnoci, 

a) zwi�kszenie wydajno�ci rolnictwa przez wspieranie post�pu 
technicznego i racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak równie� optymalne 
wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, 
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- zapewnienie 
odpowiedniego 
poziomu �ycia ludnoci 
wiejskiej, 

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu �ycia ludno�ci 
wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób 
pracuj�cych w rolnictwie, 
 

- stabilizacja rynków, c) stabilizacja rynków, 
 

- zagwarantowanie 
dostaw, 

d) zagwarantowanie bezpiecze�stwa dostaw, 
 

- zapewnienie 
rozs�dnych cen. 
 

e) zapewnienie rozs�dnych cen w dostawach dla konsumentów. 
 

WPR musi 
uwzgl�dnia�: 

2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych �rodków słu��cych 
jej realizacji uwzgl�dnia si�: 

 
- szczególny charakter 
gospodarki rolnej, 

 
a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj�cy ze struktury 
społecznej rolnictwa oraz z ró�nic strukturalnych i przyrodniczych mi�dzy 
poszczególnymi regionami rolniczymi, 
 

- stopniowe 
dostosowanie,  

b) potrzeb� stopniowego wprowadzania odpowiednich �rodków 
dostosowawczych, 
 

- cisłe zwi�zki z 
gospodarkami.  

c) fakt, �e w Pa�stwach Członkowskich rolnictwo jest sektorem �ci�le 
powi�zanym z cał� gospodark�. 
 

 Artykuł III-228(dawny art. 34 TWE) 
 

Wspólna Organizacja 
Rynków (WOR)  
 
...poprzez zastosowanie 
nast�puj�cych metod:  

Do osi�gni�cia celów, o których mowa w artykule III-227, ustanawia si� 
wspóln� organizacj� rynków rolnych. 
 
Zale�nie od produktów, organizacja ta przybiera jedn� z nast�puj�cych 
form:  
 

- reguły konkurencji, 
 

a) wspólne reguły konkurencji, 
 

- obowi�zkowa 
koordynacja rynków, 
 

b) obowi�zkowa koordynacja ró�nych krajowych organizacji rynkowych, 
 

- europejska 
organizacja rynkowa. 
 

c) europejska organizacja rynkowa. 
 

Oznacza to: 
- regulacj� cen,  
- subwencje, 
- magazynowanie, 
- stabilizacja przywozu 
i wywozu.  

2. Wspólna organizacja, ustanowiona w jednej z postaci przewidzianych w 
ust�pie 1, mo�e obejmowa� wszelkie �rodki konieczne do osi�gni�cia 
celów, o których mowa w artykule III-227, a w szczególno�ci regulacj� 
cen, subwencje słu��ce produkcji i wprowadzaniu do obrotu ró�nych 
produktów, systemy magazynowania i przewozu oraz wspólne 
mechanizmy stabilizacji przywozu i wywozu. 
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Brak dyskryminacji 
wewn�trz Unii.  
 
 
Jednolite metody 
kalkulacji ceny.  

 
Wspólna organizacja ogranicza si� do osi�gania celów, o których mowa w 
artykule III-227, i wyklucza wszelk� dyskryminacj� mi�dzy producentami 
lub konsumentami wewn�trz Unii.  
 
Wspólna polityka cenowa powinna si� opiera� na wspólnych kryteriach i 
jednolitych metodach kalkulacji. 
 

Fundusze gwarancji  Aby umo�liwi� wspólnej organizacji, o której mowa w ust�pie 1, osi�ganie 
jej celów, mo�e by� stworzony jeden lub kilka funduszy orientacji 
i gwarancji rolnej. 
 

 Artykuł III-229(dawny art. 35 TWE) 
 

 

rodki: 

Do umo�liwienia osi�gni�cia celów, o których mowa w artykule III-227, w 
ramach wspólnej polityki rolnej mog� by� przewidziane w szczególno�ci 
�rodki polegaj�ce na: 
 

- koordynacja, 
kształcenie, badania 
naukowe, 
upowszechnianie 
wiedzy, 
 

a) skutecznej koordynacji wysiłków podejmowanych w dziedzinach 
kształcenia zawodowego, bada� naukowych i upowszechniania wiedzy 
rolniczej, co mo�e obejmowa� wspólne finansowanie projektów lub 
instytucji, 
 

- zwi�kszanie poziomu 
konsumpcji. 

b) wspólnym działaniu na rzecz zwi�kszania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów. 
 

 Artykuł III-230(dawny art. 36 TWE) 
 

Ograniczenie 
stosowania reguł 
konkurencji, ustawy 
przyjmowane zgodnie 
ze zwykł� procedur�.  

X** 1. Postanowienia sekcji dotycz�cej reguł konkurencji stosuj� si� do 
produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym 
przez ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe zgodnie z 
artykułem III-231 ust�p 2, z uwzgl�dnieniem celów, o których mowa w 
artykule III-227. 
 

Komisja wnioskuje, 
Rada podejmuje decyzj� 
o przyznaniu pomocy: 

X Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� rozporz�dzenie europejskie lub 
decyzj� europejsk� zezwalaj�ce na przyznanie pomocy: 

- spółkom w mniej 
korzystnych obszarach,  

a) na ochron� gospodarstw znajduj�cych si� w niekorzystnym poło�eniu ze 
wzgl�du na warunki strukturalne lub przyrodnicze, 
 

- programom rozwoju 
gospodarczego.  
 

b) w ramach programów rozwoju gospodarczego. 
 
 

Procedura 
podejmowania decyzji  

Artykuł III-231(dawny art. 37 TWE) 
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Komisja wnioskuje  
 

1. Komisja przedkłada wnioski dotycz�ce wypracowywania i realizowania 
wspólnej polityki rolnej, w tym zast�pienia organizacji krajowych przez 
jedn� z form wspólnej organizacji przewidzian� w artykule III-228 ust�p 1, 
jak równie� wprowadzenia w �ycie �rodków, o których mowa w niniejszej 
sekcji. 
  
Wnioski te uwzgl�dniaj� współzale�no�� zagadnie� rolnych, o których 
mowa w niniejszej sekcji. 
 

Procedura 
ustawodawcza słu��ca 
ustanowieniu 
organizacji rynków, 
przy czym Rada 
decyduje tylko o: 

X** Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
wspóln� organizacj� rynków rolnych przewidzian� w artykule III-228 
ust�p 1, jak równie� inne postanowienia niezb�dne dla osi�gni�cia celów 
wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa. Ustawy europejskie i europejskie 
ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
 

- ustalaniu cen, 
potr�ceniach, pomocy i 
ograniczeniach 
ilociowych  
- wielkoci 
dopuszczalnych 
połowów. 
 

X 3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporz�dzenia europejskie lub 
decyzje europejskie w sprawie ustalania cen, potr�ce�, pomocy i 
ogranicze� ilo�ciowych, jak równie� w sprawie ustalania i przydziału 
wielko�ci dopuszczalnych połowów. 
 

Wspólny rynek 
zast�puje krajowe 
organizacje rynkowe 
je�eli: 

4. Zgodnie z ust�pem 2, krajowe organizacje rynkowe mog� zosta� 
zast�pione wspóln� organizacj� przewidzian� w artykule III-228 ust�p 1, 
je�eli: 
 

- uwzgl�dni si� czas na 
dostosowanie i 
specjalizacj�,  

a) wspólna organizacja oferuje Pa�stwom Członkowskim sprzeciwiaj�cym 
si� temu �rodkowi i dysponuj�cym własn� organizacj� krajow� dla 
okre�lonej produkcji równowa�ne gwarancje zatrudnienia i poziomu �ycia 
zainteresowanych producentów, uwzgl�dniaj�c harmonogram mo�liwych 
dostosowa� i potrzebn� specjalizacj�, 
 

- zapewni si� warunki 
podobne do tych, które 
istniej� na rynku 
krajowym.  
 

b) organizacja ta zapewnia w handlu wewn�trz Unii warunki podobne do 
tych, jakie istniej� na rynku krajowym. 
 
 

 5. Je�eli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a 
nie istnieje jeszcze wspólna organizacja dla odpowiednich produktów 
przetworzonych, surowce te, wykorzystywane do produktów 
przetworzonych przeznaczonych na wywóz do pa�stw trzecich, mog� by� 
przywo�one spoza Unii. 
 

 Artykuł III-232(dawny art. 38 TWE) 
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Opłaty wyrównawcze w 
przypadku 
dyskryminacji.  
 
 
 
 
 
Komisja ustala 
wysoko� niezb�dnych 
opłat.  

Je�eli w Pa�stwie Członkowskim produkt jest przedmiotem krajowej 
organizacji rynkowej lub regulacji wewn�trznej o równowa�nym skutku, 
która wpływa na pozycj� konkurencyjn� produkcji podobnej w innym 
Pa�stwie Członkowskim, Pa�stwa Członkowskie stosuj� w przywozie 
opłat� wyrównawcz� na taki produkt pochodz�cy z Pa�stwa 
Członkowskiego, w którym istnieje taka organizacja lub regulacja, chyba 
�e Pa�stwo to stosuje opłat� wyrównawcz� przy wywozie. 
 
Komisja przyjmuje rozporz�dzenia europejskie lub decyzje europejskie 
ustalaj�ce wysoko�� tych opłat na poziomie niezb�dnym do przywrócenia 
równowagi. Mo�e ona równie� zezwoli� na inne �rodki, ustalaj�c ich 
szczegóły i warunki. 
 

�rodowisko naturalne  
- kompetencja dzielona.  

SEKCJA 5 

�RODOWISKO NATURALNE 

 
 Artykuł III-233(dawny art. 174 TWE) 

 
Cele w dziedzinie 
rodowiska 
naturalnego.  

1. Polityka Unii w dziedzinie �rodowiska naturalnego przyczynia si� do 
osi�gania nast�puj�cych celów: 
 

 a) zachowania, ochrony i poprawy jako�ci �rodowiska naturalnego, 
 

 b) ochrony zdrowia ludzkiego, 
 

 c) ostro�nego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, 
 

 d) promowania na płaszczy�nie mi�dzynarodowej �rodków zmierzaj�cych 
do rozwi�zywania regionalnych lub �wiatowych problemów �rodowiska 
naturalnego. 
 

Wysoki poziom 
ochrony, a nie 
„ najwy�szy” .  
Zasady: 
- ostro�no�, 
- zapobiegliwo�, 
- „ zanieczyszczaj�cy 
płaci” . 
 
Klauzula 
zabezpieczaj�ca. 
 

2. Polityka Unii w dziedzinie �rodowiska naturalnego stawia sobie za cel 
wysoki poziom ochrony, z uwzgl�dnieniem ró�norodno�ci sytuacji w 
ró�nych regionach Unii. Opiera si� na zasadzie ostro�no�ci oraz na 
zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym 
rz�dzie u �ródła i na zasadzie „ zanieczyszczaj�cy płaci” . 
 
 
 
W tym kontek�cie �rodki harmonizuj�ce odpowiadaj�ce wymogom w 
dziedzinie ochrony �rodowiska obejmuj�, w odpowiednich przypadkach, 
klauzul� zabezpieczaj�c�, która pozwala Pa�stwom Członkowskim na 
podejmowanie, z pozagospodarczych wzgl�dów zwi�zanych 
ze �rodowiskiem naturalnym, �rodków tymczasowych podlegaj�cych 
procedurze kontrolnej Unii. 
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Unia uwzgl�dnia: 3. Przy opracowywaniu polityki w dziedzinie �rodowiska naturalnego Unia 

uwzgl�dnia: 
 

 a) dost�pne dane naukowo-techniczne, 
 

 b) warunki �rodowiska naturalnego w ró�nych regionach Unii, 
 

 c) korzy�ci i koszty, które mog� wynika� z działania lub zaniechania 
działania, 
 

 d) gospodarczy i społeczny rozwój Unii jako cało�ci i zrównowa�ony 
rozwój jej regionów.  
 

Współpraca z 
pa�stwami trzecimi i 
organizacjami 
mi�dzynarodowymi.  

4. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Unia i Pa�stwa 
Członkowskie współpracuj� z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi 
organizacjami mi�dzynarodowymi. Warunki współpracy Unii mog� 
stanowi� przedmiot umów mi�dzy Uni� i zainteresowanymi stronami 
trzecimi. 
 
Pierwszy akapit nie narusza kompetencji Pa�stw Członkowskich do 
negocjowania w organach mi�dzynarodowych i zawierania umów 
mi�dzynarodowych. 
 

 Artykuł III-234(dawny art. 175/176 TWE) 
X**/U* 

Działanie okrelone w 
ramach zwykłej  
procedury 
ustawodawczej 
(wi�kszo� 
kwalifikowana głosów).  
 

X** Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
działania słu��ce osi�gni�ciu celów okre�lonych w artykule III-233. 
Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po 
konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Jednomylnoci 
wymagaj�: 

U* 2. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 1 i bez uszczerbku dla artykułu III-
172, Rada przyjmuje jednomy�lnie ustawy europejskie lub europejskie 
ustawy ramowe ustanawiaj�ce: 
 

- przepisy fiskalne, a) przepisy maj�ce przede wszystkim charakter fiskalny, 
 

 b) �rodki wpływaj�ce na: 
 

- zagospodarowanie 
przestrzenne, 
 

i) zagospodarowanie przestrzenne, 
 

- zarz�dzanie zasobami 
wodnymi,  

ii) zarz�dzanie ilo�ciowe zasobami wodnymi lub wpływaj�ce w sposób 
po�redni lub bezpo�redni na dost�pno�� tych zasobów, 
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- przeznaczenie 
gruntów bez 
zarz�dzaniem 
odpadami, 
 

iii) przeznaczenie gruntów, z wyj�tkiem kwestii zarz�dzania odpadami, 
 

- wybór �ródeł energii i 
zaopatrzenia.  
 

c) �rodki wpływaj�ce znacz�co na wybór Pa�stwa Członkowskiego mi�dzy 
ró�nymi �ródłami energii i ogóln� struktur� jego zaopatrzenia w energi�. 
 

Rada mo�e 
podejmowa� decyzje 
stanowi�c 
jednomy�lnie o 
stosowaniu zwykłej 
procedury 
ustawodawczej do 
spraw okre�lonych 
powy�ej.  
 

Rada, stanowi�c jednomy�lnie, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� decyzj� 
europejsk� o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do spraw, o 
których mowa w pierwszym akapicie. 
 
We wszystkich przypadkach Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Programy działania – 
zwykła procedura 
ustawodawcza. 
 

X** Ustawy europejskie ustanawiaj� ogólne programy działania 
okre�laj�ce cele priorytetowe, które maj� by� osi�gni�te. Ustawy 
europejskie s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Regionów i 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
�rodki niezb�dne do urzeczywistnienia tych programów s� przyjmowane 
na warunkach przewidzianych w ust�pie 1 lub 2, zale�nie od przypadku. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
musz� finansowa� i 
wykonywa� polityk� w 
zakresie rodowiska 
naturalnego.  
 

4. Bez uszczerbku dla niektórych �rodków przyj�tych przez Uni�, Pa�stwa 
Członkowskie zapewniaj� finansowanie i wykonanie polityki w zakresie 
�rodowiska naturalnego. 
 
 

Tymczasowe 
odst�pstwa w 
przypadku za wysokich 
kosztów.  

5. Bez uszczerbku dla zasady, i� zanieczyszczaj�cy płaci, gdy �rodek 
podj�ty na podstawie ust�pu 1 wi��e si� z kosztami uznanymi za 
nieproporcjonalne dla władz publicznych Pa�stwa Członkowskiego, �rodek 
ten przewiduje, w odpowiedniej formie: 
 

- tymczasowe 
odst�pstwa, 
 

a) tymczasowe odst�pstwa, i/lub  

- wsparcie finansowe. b) wsparcie finansowe z Funduszu Spójno�ci. 
 

Bardziej rygorystyczne 
przepisy krajowe mog� 
by� utrzymane, jeli s� 
zgodne z Konstytucj�. 
Komisja musi by� 

6. �rodki ochronne przyj�te na mocy niniejszego artykułu nie stanowi� 
przeszkody dla Pa�stwa Członkowskiego w utrzymywaniu i ustanawianiu 
bardziej rygorystycznych �rodków ochronnych. �rodki te musz� by� 
zgodne z Konstytucj�. S� one notyfikowane Komisji. 
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notyfikowana. 
 

 

 
Ochrona konsumentów 
– kompetencja dzielona 

SEKCJA 6 

OCHRONA KONSUMENTÓW 

 
 

 Artykuł III-235 (dawny art. 153 ust. 1 oraz 3-5 TWE) 
X** 

Cel: wysoki poziom 
ochrony, ale nie 
„ najwy�szy”  poziom. 

1. D���c do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia si� do ochrony zdrowia, 
bezpiecze�stwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak równie� 
wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania si� w celu 
zachowania ich interesów. 
 

 2. Unia przyczynia si� do osi�gni�cia celów, o których mowa w ust�pie 1, 
poprzez: 
 

Jako cz�� rynku 
wewn�trznego. 
 

a) �rodki, które przyjmuje w zastosowaniu artykułu III-172 w ramach 
ustanowienia lub funkcjonowania rynku wewn�trznego, 

Specjalne polityki b) �rodki, które wspieraj�, uzupełniaj� i nadzoruj� polityk� prowadzon� 
przez Pa�stwa Członkowskie. 
 

Procedura 
ustawodawcza w drodze 
wi�kszoci 
kwalifikowanej.  
 

3. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
okre�lone w ust�pie 2 lit. b). Ustawy europejskie lub europejskie ustawy 
ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Bardziej rygorystyczne 
przepisy krajowe mog� 
by� utrzymane, jeli s� 
zgodne z Konstytucj�. 
Komisja musi by� 
notyfikowana. 
 

4. Akty przyj�te na podstawie ust�pu 3 nie stanowi� przeszkody dla 
Pa�stwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej 
rygorystycznych przepisów ochronnych. Przepisy te musz� by� zgodne z 
Konstytucj�. S� one notyfikowane Komisji. 
 

 
Polityka transportowa 
- kompetencja dzielona 

SEKCJA 7 

TRANSPORT 

 
 Artykuł III-236 (dawne art. 70 i 71 TWE) 

X**/ X** 
 1. Cele Konstytucji, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszej 

sekcji, s� realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej. 
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Ustawy przyjmowane s� 
w Radzie stanowi�cej 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 
Obejmuj� one: 

X** 2. W celu wykonania ust�pu 1, ustawy europejskie lub europejskie 
ustawy ramowe uwzgl�dniaj� specyficzne aspekty transportu. Ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj�: 
 

- transport 
mi�dzynarodowy, 

a) wspólne reguły maj�ce zastosowanie do transportu mi�dzynarodowego 
wykonywanego z lub na terytorium Pa�stwa Członkowskiego lub tranzytu 
przez terytorium jednego lub wi�kszej liczby Pa�stw Członkowskich, 
 

- usługi transportowe,  b) warunki dost�pu przewo�ników nie maj�cych stałej siedziby w Pa�stwie 
Członkowskim do transportu krajowego w Pa�stwie Członkowskim, 
 

- bezpiecze�stwo 
transportu, 
 

c) �rodki pozwalaj�ce polepszy� bezpiecze�stwo transportu, 
 

- wszystkie inne rodki. d) wszelkie inne potrzebne �rodki. 
 

Ustawodawstwo 
uwzgl�dnia ró�nice 
geograficzne.  
 

X** 3. Przy przyjmowaniu ustaw europejskich lub europejskich ustaw 
ramowych, o których mowa w ust�pie 2, uwzgl�dnia si� przypadki, w 
których stosowanie tych ustaw mo�e powa�nie wpływa� na jako�� �ycia i 
poziom zatrudnienia w pewnych regionach, jak równie� na funkcjonowanie 
infrastruktury transportowej. 
 

 Artykuł III-237(dawny art. 72 TWE) 
U 

Artykuł przejciowy  
 
- jednomylno� 
wymagana dla mniej 
korzystnego 
traktowania 
przewo�ników z innych 
Pa�stw Członkowskich.  
 

Do czasu przyj�cia ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych, 
których o mowa w artykule III-236 ust�p 2, i z zastrze�eniem 
jednomy�lnego przyj�cia przez Rad� decyzji europejskiej przyznaj�cej 
odst�pstwo, �adne Pa�stwo Członkowskie nie mo�e wyda� mniej 
korzystnych, w ich bezpo�rednim lub po�rednim skutku wobec 
przewo�ników z innych Pa�stw Członkowskich, w porównaniu z 
przewo�nikami krajowymi, ró�nych przepisów reguluj�cych t� materi� na 
dzie� 1 stycznia 1958 roku lub, dla Pa�stw przyst�puj�cych, na dzie� ich 
przyst�pienia. 
 

 Artykuł III-238(dawny art. 73 TWE) 
 

Pomoc dozwolona w 
okrelonych granicach. 

Zgodna z Konstytucj� jest pomoc, która odpowiada potrzebom koordynacji 
transportu lub stanowi zwrot za wykonanie pewnych �wiadcze� 
nierozerwalnie zwi�zanych z poj�ciem usługi publicznej. 
 

 Artykuł III-239 (dawny art. 74 TWE) 
 

Uwzgl�dnia si� sytuacj� Ka�dy �rodek w dziedzinie stawek i warunków transportu przyj�ty w 
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gospodarcz� 
przewo�ników.  

ramach niniejszej Konstytucji uwzgl�dnia sytuacj� gospodarcz� 
przewo�ników. 
 
 
 

 Artykuł III-240 (dawny art. 75 TWE) 
X* 

Zakaz dyskryminacji 1. W odniesieniu do transportu wewn�trz Unii zakazana jest dyskryminacja 
polegaj�ca na stosowaniu przez przewo�ników wzgl�dem tych samych 
towarów na tych samych poł�czeniach przewozowych ró�nych stawek i 
warunków transportu ze wzgl�du na Pa�stwo Członkowskie pochodzenia 
lub przeznaczenia produktów przewo�onych. 
 

 2. Ust�p 1 nie wyklucza przyj�cia innych ustaw europejskich lub 
europejskich ustaw ramowych w zastosowaniu artykułu III-236 ust�p 2. 
 

Szczegółowe przepisy 
przyj�te przez Rad� 
stanowi�c� wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

3. Rada przyjmuje, na wniosek Komisji, rozporz�dzenia europejskie lub 
decyzje europejskie zapewniaj�ce wykonanie ust�pu 1. Rada stanowi po 
konsultacji z Parlamentem Europejskimi Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 
Rada mo�e w szczególno�ci przyj�� rozporz�dzenia europejskie i decyzje 
europejskie niezb�dne w celu umo�liwienia instytucjom zapewnienia 
zgodno�ci z zasadami, o których mowa w ust�pie 1, i w celu zapewnienia 
pełnych korzy�ci u�ytkownikom. 
 

Komisja interweniuje w 
przypadkach 
dyskryminacji.  

4. Komisja, z inicjatywy własnej lub na wniosek Pa�stwa Członkowskiego, 
bada przypadki dyskryminacji okre�lone w ust�pie 1 i po konsultacji z 
ka�dym zainteresowanym Pa�stwem Członkowskim przyjmuje, w ramach 
rozporz�dze� europejskich i decyzji europejskich, o których mowa w 
ust�pie 3, niezb�dne decyzje europejskie. 
 

 Artykuł III-241(dawny art. 76 TWE) 
 

Brak wsparcia 
krajowego, chyba �e za 
zgod� Komisji. 

1. Zakazane jest narzucanie przez Pa�stwo Członkowskie w zakresie 
transportu wykonywanego wewn�trz Unii stosowania stawek i warunków 
zawieraj�cych jakikolwiek element wsparcia lub ochrony jednego lub kilku 
przedsi�biorstw b�d� poszczególnych gał�zi przemysłu, chyba �e jest ono 
dozwolone przez Komisj� w drodze decyzji europejskiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Komisja, z inicjatywy własnej lub na wniosek Pa�stwa Członkowskiego, 
bada stawki i warunki, o których mowa w ust�pie 1, uwzgl�dniaj�c w 
szczególno�ci, z jednej strony, wymogi wła�ciwej regionalnej polityki 
gospodarczej, potrzeby regionów słabo rozwini�tych i problemy regionów 
powa�nie dotkni�tych przez okoliczno�ci polityczne oraz, z drugiej strony, 
skutki tych stawek i warunków dla konkurencji mi�dzy ró�nymi rodzajami 
transportu. 
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Komisja przyjmuje 
decyzje.  

 
Komisja przyjmuje niezb�dne decyzje europejskie po konsultacji z ka�dym 
zainteresowanym Pa�stwem Członkowskim. 
 

Taryfy wył�czone.  3. Zakaz ustanowiony w ust�pie 1 nie ma zastosowania do taryf 
konkurencyjnych. 
 

 Artykuł III-242(dawny art. 77 TWE) 
 

Rozs�dne opłaty za 
przekraczanie granic.  

Opłaty i nale�no�ci pobierane przez przewo�nika w zwi�zku z 
przekraczaniem granic niezale�nie od ceny transportu nie powinny 
przekracza� rozs�dnego poziomu, przy uwzgl�dnieniu rzeczywistych 
kosztów efektywnie poniesionych w zwi�zku z przekroczeniem granicy. 
 
Pa�stwa Członkowskie podejmuj� starania, aby obni�y� te koszy 
 
Komisja mo�e kierowa� do Pa�stw Członkowskich zalecenia w celu 
zastosowania niniejszego artykułu. 
 

 Artykuł III-243(dawny art. 78 TWE) 
X 

Wył�czenie dla 
podziału Niemiec . 
 
 
Mo�e zosta� uchylone 
po 5 latach wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 

Postanowienia niniejszej sekcji nie stanowi� przeszkody w stosowaniu 
�rodków podj�tych przez Republik� Federaln� Niemiec, o ile s� one 
niezb�dne do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych 
spowodowanych podziałem Niemiec dla gospodarki niektórych regionów 
Republiki Federalnej Niemiec dotkni�tych tym podziałem. Pi�� lat po 
wej�ciu w �ycie Traktatu ustanawiaj�cego Konstytucj� dla Europy, Rada, 
stanowi�c na wniosek Komisji, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� 
uchylaj�c� postanowienia niniejszego artykułu. 
 

 Artykuł III-244(dawny art. 79 TWE) 
 

Komitet doradczy Komitet doradczy, zło�ony z ekspertów wyznaczonych przez rz�dy Pa�stw 
Członkowskich, jest ustanowiony przy Komisji. Komisja konsultuje z nim 
kwestie transportu gdy uzna to za po��dane 
 

 Artykuł III-245(dawny art. 80 TWE) 
X** 

Tytuł dotyczy 
transportu kolejowego, 
drogowego i 
ródl�dowego:  

1. Postanowienia niniejszej sekcji maj� zastosowanie do transportu 
kolejowego, drogowego i �ródl�dowego. 
 

- morskiego,  
- lotniczego. 

2. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� wprowadza� 
odpowiednie �rodki dla transportu morskiego i lotniczego. Ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z 
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Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Sieci transeuropejskie  
- kompetencja dzielona 

SEKCJA 8 

SIECI TRANSEUROPEJSKIE 

 
 Artykuł III-246(dawny art. 154 TWE) 

 
Tworzenie 
infrastruktury: 
- transportu,  
- telekomunikacji, 
- energetyki.  

1. Aby pomóc osi�gn�� cele okre�lone w artykułach III-130 i III-220 oraz 
umo�liwi� obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom 
regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzy�ci z ustanowienia obszaru 
bez granic wewn�trznych, Unia przyczynia si� do tworzenia i rozwoju sieci 
transeuropejskich w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i 
energetyki. 
 

Wzajemne poł�czenia i 
interoperacyjno�.  

2. W ramach systemu wolnych i konkurencyjnych rynków działanie Unii 
zmierza do sprzyjania wzajemnym poł�czeniom oraz interoperacyjno�ci 
sieci krajowych, jak równie� dost�powi do tych sieci. Uwzgl�dnia ona w 
szczególno�ci potrzeb� ł�czenia regionów wyspiarskich, zamkni�tych i 
peryferyjnych z centralnymi regionami Unii. 
 

 Artykuł III-247(dawny art. 155 TWE) 
X** 


rodki: 1. Dla osi�gni�cia celów okre�lonych w artykule III-246, Unia 
 

- wytyczne, a) ustanawia zbiór wytycznych obejmuj�cych cele, priorytety jak równie� 
ogólne kierunki działa� przewidzianych w dziedzinie sieci 
transeuropejskich; wytyczne te wskazuj� projekty b�d�ce przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, 
 

- rodki zapewniaj�ce 
interoperacyjno�,  

b) wprowadza w �ycie ka�de działanie, które mo�e si� okaza� niezb�dne do 
zapewnienia współdziałania mi�dzy sieciami, w szczególno�ci w dziedzinie 
normalizacji technicznej, 
 

- projekty. c) mo�e wspiera� projekty b�d�ce przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, popierane przez Pa�stwa Członkowskie, a wskazane w 
ramach wytycznych o których mowa w lit. a), w szczególno�ci poprzez 
analizy wykonalno�ci, gwarancje kredytowe lub bonifikaty 
oprocentowania; Unia mo�e si� równie� przyczynia� do finansowania, za 
po�rednictwem Funduszu Spójno�ci, poszczególnych projektów w 
Pa�stwach Członkowskich w dziedzinie infrastruktury transportu. 
 
Działania Unii bior� pod uwag� potencjaln� efektywno�� gospodarcz� 
projektów. 
 

Zwykła procedura 2. Wytyczne i inne �rodki przewidziane w ust�pie 1 s� ustanawiane na 
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ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów.  
 
Zgoda Pa�stwa 
Członkowskiego.  
 

mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych. Ustawy 
europejskie lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji 
z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Wytyczne i projekty b�d�ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
które dotycz� terytorium jednego Pa�stwa Członkowskiego, wymagaj� 
zgody tego Pa�stwa Członkowskiego. 
 

Koordynacja wród 
Pa�stw Członkowskich.  

3. Pa�stwa Członkowskie, w powi�zaniu z Komisj�, koordynuj� mi�dzy 
sob� polityki prowadzone na poziomie krajowym, które mog� mie� 
znacz�cy wpływ na realizacj� celów okre�lonych w artykule III-246. 
Komisja mo�e podj��, w �cisłej współpracy z Pa�stwami Członkowskimi, 
ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia tej koordynacji. 
 

Współpraca 
mi�dzynarodowa. 

4. Unia mo�e współpracowa� z pa�stwami trzecimi w celu wspierania 
projektów b�d�cych przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz 
zapewnienia współdziałania mi�dzy sieciami. 
 

Badania, rozwój 
technologiczny i 
przestrze� kosmiczna  
- kompetencja dzielona 

SEKCJA 9 

BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZE	 
KOSMICZNA  

Nie przeszkadza 
Pa�stwom 
Członkowskim działa� 
na własn� r�k�.  

 
Artykuł III-248(dawny art. 163 TWE) 

 

 
Cele: 
- wzmocnienie bazy 
naukowej i 
technologicznej,  
- promowanie 
działalnoci badawczej. 

1. Działanie Unii ma na celu wzmacnianie jej bazy naukowej i 
technologicznej, poprzez utworzenie europejskiego obszaru bada�, w 
którym naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegaj� swobodnej 
wymianie, oraz sprzyjanie zwi�kszeniu jej konkurencyjno�ci, tak�e 
w przemy�le, przy jednoczesnym promowaniu działalno�ci badawczej 
uznanej za niezb�dn� na mocy innych rozdziałów Konstytucji. 
 
 

Zach�ca:  
- przedsi�biorstwa, 
- orodki badawcze, 
- uniwersytety, 
i wspiera: 
- swobodny przepływ 
naukowców. 

2. Do celów o których mowa w ust�pie 1, Unia sprzyja na całym swoim 
obszarze przedsi�biorstwom, w tym małym i �rednim przedsi�biorstwom, 
o�rodkom badawczym i uniwersytetom w ich wysiłkach badawczych i 
rozwoju technologicznym wysokiej jako�ci. Wspiera ich wysiłki w zakresie 
współpracy, zmierzaj�c w szczególno�ci do umo�liwienia naukowcom 
swobodnej współpracy ponad granicami i przedsi�biorstwom pełnego 
wykorzystania potencjału rynku wewn�trznego, zwłaszcza poprzez 
otwarcie krajowych rynków zamówie� publicznych, okre�lanie wspólnych 
norm i usuwanie przeszkód prawnych i fiskalnych tej współpracy. 
 

 3. O wszelkich działaniach Unii w dziedzinie bada� i rozwoju 
technologicznego, w tym o projektach demonstracyjnych, decyduje si� oraz 
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wprowadza je w �ycie zgodnie z niniejsz� sekcj�. 
  

Artykuł III-249(dawny art. 164 TWE) 
 


rodki:  W d��eniu do osi�gni�cia celów o których mowa w artykule III-248, Unia 
prowadzi nast�puj�ce działania, które stanowi� uzupełnienie działa� 
podejmowanych przez Pa�stwa Członkowskie: 
 

- programy, a) wykonywanie programów bada�, rozwoju technologicznego i 
demonstracyjnych, wraz ze wspieraniem współpracy z przedsi�biorstwami, 
o�rodkami badawczymi i uczelniami oraz współpracy pomi�dzy nimi, 
 

- współpraca, b) wspieranie współpracy z pa�stwami trzecimi i organizacjami 
mi�dzynarodowymi w dziedzinie bada�, rozwoju technologicznego i 
demonstracji Unii,  
 

- upowszechnianie 
informacji, 

c) upowszechnianie i optymalizacja wyników działa� w dziedzinie bada�, 
rozwoju technologicznego i demonstracji Unii, 
 

- kształcenie i 
mobilno�.  
 

d) popieranie kształcenia i mobilno�ci naukowców w Unii.  

 Artykuł III-250(dawny art. 165 TWE) 
 

Koordynacja działa� 
Pa�stw Członkowskich 

1. Unia i Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swoje działania w zakresie 
bada� i rozwoju technologicznego, tak aby zapewni� wzajemn� spójno�� 
polityk krajowych z polityk� Unii. 
 

- kierunki, 
- najlepsze praktyki, 
- nadzór, 
- ocena. 

2. W �cisłej współpracy z Pa�stwami Członkowskimi Komisja mo�e 
podj�� ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia koordynacji, o której 
mowa w ust�pie 1, w szczególno�ci inicjatywy zmierzaj�ce do okre�lenia 
kierunków i wska�ników, zorganizowania wymiany najlepszych praktyk i 
przygotowania niezb�dnych elementów okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament Europejski jest w pełni informowany. 
 

 Artykuł III-251(dawny art. 166 TWE) 
X**/X* 

Wieloletni program 
ramowy przyjmowany w 
drodze procedury 
ustawodawczej.  
 

X** 1. Ustawy europejskie ustanawiaj� wieloletni program ramowy 
okre�laj�cy wszystkie działania finansowane przez Uni�. Ustawy 
europejskie s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 

Program okreli: Program ramowy: 
 

- cele, a) ustala naukowe i techniczne cele, które maj� zosta� osi�gni�te poprzez 
działania, o których mowa w artykule III-249, oraz priorytety, które si� z 
nimi wi���, 
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 b) wskazuje ogólne kierunki tych działa�, 
 

- maksymalne 
zaanga�owanie 
finansowe.  

c) ustanawia ogóln� maksymaln� kwot� oraz szczegółowe zasady 
uczestnictwa finansowego Unii w programie ramowym, jak równie� 
odpowiednie udziały w ka�dym z przewidywanych działa�. 
 

 2. Wieloletni program ramowy jest dostosowywany lub uzupełniany w 
zale�no�ci od rozwoju sytuacji. 
 

Szczególne programy. X* 3. Ustawa europejska Rady ustanawia programy szczegółowe 
opracowane w celu wdro�enia wieloletnich programów ramowych w 
zakresie ka�dego działania. Ka�dy program szczegółowy okre�la 
szczegółowe zasady jego realizacji, ustala czas jego trwania i przewiduje 
�rodki uznane za niezb�dne. Suma kwot uznanych za niezb�dne, 
ustalonych przez programy szczegółowe, nie mo�e przekroczy� ł�cznej 
maksymalnej kwoty przewidzianej dla programu ramowego 
i dla ka�dego działania. Ustawa europejska Rady jest przyjmowana po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Szczegółowe zasady 
okrela Rada 
stanowi�ca wi�kszoci� 
kwalifikowan� na 
wniosek Komisji. 

X** 4. Jako uzupełnienie działa� przewidzianych w wieloletnich 
programach ramowych, ustawa europejska ustanawia �rodki niezb�dne do 
wprowadzenia w �ycie europejskiego obszaru bada�. Taka ustawa jest 
przyjmowana po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

 Artykuł III-252 (dawne art. 167, 168, 169, 170 
i drugi akapit dawnego art. 172 TWE) 

X** 
Ustawy europejskie lub 
ustawy ramowe dla: 

1. W celu wprowadzenia w �ycie wieloletniego programu ramowego, 
ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj�: 
 

- zasad uczestnictwa,  a) zasady uczestnictwa przedsi�biorstw, o�rodków badawczych i 
uniwersytetów, 
 

- zasada 
upowszechniania.  
 

b) zasady dotycz�ce upowszechniania wyników bada�. 
 

Zwykła procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 

 
Programy 
uzupełniaj�ce tylko dla 
niektórych Pa�stw 

2. Przy wprowadzaniu w �ycie wieloletniego programu ramowego, ustawy 
europejskie mog� ustanawia� programy uzupełniaj�ce z udziałem tylko 
niektórych Pa�stw Członkowskich, finansuj�cych je z zastrze�eniem 
ewentualnego uczestnictwa Unii. 
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Członkowskich…  
 
… ustanawiane s� 
zgodnie ze zwykł� 
procedur� 
ustawodawcz� z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
  

 
 
Ustawy europejskie okre�laj� zasady maj�ce zastosowanie do programów 
uzupełniaj�cych, zwłaszcza w odniesieniu do upowszechniania wiedzy i 
dost�pu innych Pa�stw Członkowskich. S� one przyjmowane po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i za zgod� 
zainteresowanych Pa�stw Członkowskich. 
 

Unia mo�e uczestniczy� 
w programach 
podejmowanych przez 
Pa�stwa Członkowskie.  

3. Przy wprowadzaniu w �ycie wieloletniego programu ramowego ustawy 
europejskie mog� przewidywa�, za zgod� zainteresowanych Pa�stw 
Członkowskich, udział w programach badawczych i rozwojowych 
podj�tych przez kilka Pa�stw Członkowskich, w tym udział w strukturach 
utworzonych w celu wykonania tych programów. 
 
Ustawy europejskie s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Współpraca 
mi�dzynarodowa. 

4. Przy wprowadzaniu w �ycie wieloletniego programu ramowego Unia 
mo�e ustanowi� współprac� w zakresie unijnych bada�, rozwoju 
technologicznego i demonstracji z pa�stwami trzecimi lub organizacjami 
mi�dzynarodowymi. 
 
Szczegółowe rozwi�zania dotycz�ce tej współpracy mog� by� przedmiotem 
umów mi�dzy Uni� a zainteresowanymi stronami trzecimi. 
 

 Artykuł III-253 (dawny art. 171 i pierwszy akapit  
dawnego art. 172 TWE) 

X* 
Szczegółowe zasady 
okrela Rada 
stanowi�ca wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

Rada na wniosek Komisji mo�e przyj�� rozporz�dzenia europejskie lub 
decyzje europejskie w celu utworzenia wspólnych przedsi�biorstw lub 
jakiejkolwiek innej struktury niezb�dnej do skutecznego wykonywania 
programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych 
Unii. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Europejska polityka 
przestrzeni kosmicznej  
 

Artykuł III-254 (nowy) 
X** 

Europejska polityka 
przestrzeni kosmicznej: 
- promuje wspólne 
inicjatywy,  
- wspiera badania, 
- koordynuje wysiłki. 
 

1. W celu wspierania post�pu naukowo-technicznego, konkurencyjno�ci 
przemysłowej i wprowadzenia w �ycie swoich polityk, Unia opracowuje 
europejsk� polityk� przestrzeni kosmicznej. W tym celu Unia mo�e 
promowa� wspólne inicjatywy, popiera� badania i rozwój technologiczny i 
koordynowa� wysiłki niezb�dne dla badania i wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej. 
 

Ustawy uchwalane s� 2. W celu przyczynienia si� do realizacji celów okre�lonych w ust�pie 1, 
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wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów.  
 

ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� niezb�dne 
�rodki, które mog� przybra� posta� europejskiego programu kosmicznego. 
 

Stosunki z Europejsk� 
Agencj� Kosmiczn�. 

3. Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejsk� Agencj� Kosmiczn�. 
 

 Artykuł III-255(dawny art. 173 TWE) 
 

Roczne sprawozdanie 
Komisji.  

Na pocz�tku ka�dego roku Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. Sprawozdanie to zawiera zwłaszcza 
informacj� o działaniach w dziedzinie bada�, rozwoju technologicznego i 
upowszechniania wyników w roku poprzednim, oraz program pracy na rok 
bie��cy. 
 

Energetyka  
- kompetencja dzielona, 

SEKCJA 10 

ENERGETYKA 

 
- nowy artykuł.  
 

Artykuł III-256(nowy) 
X**/U* 

Rynek wewn�trzny w 
dziedzinie energetyki: 

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewn�trznego oraz z 
uwzgl�dnieniem potrzeby zachowania i poprawy �rodowiska naturalnego, 
polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu: 
 

- zapewnia 
funkcjonowanie rynku 
energii,  
 

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii, 

- zapewnia 
bezpiecze�stwo dostaw 
energii,  
 

b) zapewnienie bezpiecze�stwa dostaw energii w Unii, oraz 
 

- wspiera nowe i 
odnawialne formy 
energii.  
 

c) wspieranie efektywno�ci energetycznej i oszcz�dno�ci energii jak 
równie� rozwoju nowych i odnawialnych form energii. 
 

Uchwalanie ustaw 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 
 
 
 
Kompetencja nie 
wpływa na wybór 
�ródła energii 
dokonany przez 
Pa�stwa Członkowskie.  

X** 2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowie� Konstytucji, 
ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
niezb�dne do osi�gni�cia celów, o których mowa w ust�pie 1. Ustawy 
europejskie lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji 
z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe nie naruszaj� prawa 
Pa�stwa Członkowskiego do okre�lenia warunków wykorzystania jego 
�ródeł energii, wyboru mi�dzy ró�nymi �ródłami energii i ogólnej struktury 
dostaw energii danego Pa�stwa, bez uszczerbku dla artykułu III-234 
ust�p 2 lit. c). 
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Jednomylno� w 
kwestiach fiskalnych.  

U* 3. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 2, ustawa europejska lub 
europejska ustawa ramowa Rady ustanawia �rodki, o których mowa w tym 
ust�pie, w przypadku gdy maj� one głównie charakter fiskalny. Rada 
stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 

 
Przestrze� wolno�ci, 
bezpiecze�stwa i 
sprawiedliwo�ci 

 

ROZDZIAŁ  IV 

PRZESTRZE	 WOLNO
CI, BEZPIECZE	STWA I SPRAWIEDLIWO
CI 

  
 SEKCJA 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 Artykuł III-257 (dawne art. 29 TUE i 61 TWE) 

 
Kompetencja dzielona. 
 

1. Unia stanowi przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci w 
poszanowaniu praw podstawowych oraz ró�nych systemów i tradycji 
prawnych Pa�stw Członkowskich. 
 

Brak granic 
wewn�trznych. 
 
Wspólna polityka w 
dziedzinie azylu, 
imigracji i kontroli 
granic. 
 

2. Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewn�trznych i rozwija 
wspóln� polityk� w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic 
zewn�trznych, opart� na solidarno�ci mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi i 
sprawiedliw� wobec obywateli pa�stw trzecich. Do celów niniejszego 
rozdziału, bezpa�stwowcy s� traktowani jak obywatele pa�stw trzecich. 
 

Cel: walka z 
przest�pczoci�, 
rasizmem, ksenofobi�. 

rodki: 
- współpraca organów 
policyjnych i s�dowych, 
- wzajemne uznawanie 
orzecze�, 
- zbli�enie przepisów 
karnych.  
 

3. Unia dokłada stara�, aby zapewni� wysoki poziom bezpiecze�stwa za 
pomoc� �rodków zapobiegaj�cych i zwalczaj�cych przest�pczo��, rasizm i 
ksenofobi� oraz za pomoc� �rodków słu��cych koordynacji i współpracy 
organów policyjnych i s�dowych oraz innych wła�ciwych organów, a tak�e 
wzajemnego uznawania orzecze� w sprawach karnych i, w miar� potrzeby, 
poprzez zbli�anie przepisów karnych. 
 

Wzajemne uznanie 
orzecze� w sprawach 
cywilnych. 
 

4. Unia ułatwia dost�p do wymiaru sprawiedliwo�ci, w szczególno�ci 
poprzez zasad� wzajemnego uznawania orzecze� s�dowych i decyzji 
pozas�dowych w sprawach cywilnych. 
 

Strategiczne wytyczne  Artykuł III-258(nowy) 
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- okrelone przez Rad� 
Europejsk�.  

Rada Europejska okre�la strategiczne wytyczne planowania 
ustawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolno�ci, bezpiecze�stwa i 
sprawiedliwo�ci. 
 
 

Udział parlamentów 
narodowych 
  

Artykuł III-259(nowy) 
 

- zapewni 
przestrzeganie zasady 
pomocniczoci w 
ramach współpracy 
s�dowej w kwestiach 
kryminalnych i przy 
współpracy organów 
policyjnych. 
 

Parlamenty narodowe zapewniaj� zgodno�� wniosków i inicjatyw 
ustawodawczych przedło�onych na mocy sekcji 4 i 5 z zasad� 
pomocniczo�ci, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przewidzianymi w 
Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci. 
 

 Artykuł III-260(nowy) 
X* 

W niniejszym rozdziale 
Komisja i Pa�stwa 
Członkowskie dokonuj� 
oceny wykonania 
polityk. 
 
Rada decyduje 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� na 
wniosek Komisji.  
  

Bez uszczerbku dla artykułów III-360 – III-362, Rada mo�e przyj��, na 
wniosek Komisji, rozporz�dzenia europejskie lub decyzje europejskie 
ustanawiaj�ce warunki dokonywania przez Pa�stwa Członkowskie, we 
współpracy z Komisj�, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w 
�ycie przez władze Pa�stw Członkowskich polityk Unii, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, w szczególno�ci w celu sprzyjania nieograniczonemu 
stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlament Europejski oraz 
parlamenty narodowe s� informowane o tre�ci i wynikach tej oceny. 
 

Stały komitet w Radzie  Artykuł III-261(dawny art. 36 TUE) 
 

Komitet zapewnia 
współprac� w zakresie 
bezpiecze�stwa 
wewn�trznego.  
 
Parlamenty narodowe i 
PE s� informowane.  

W ramach Rady ustanawia si� stały komitet w celu zapewnienia wewn�trz 
Unii wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej w zakresie 
bezpiecze�stwa wewn�trznego. Bez uszczerbku dla artykułu III-344, 
ułatwia on koordynacj� działa� wła�ciwych władz Pa�stw Członkowskich. 
Przedstawiciele zainteresowanych organów i jednostek organizacyjnych 
Unii mog� uczestniczy� w pracach komitetu. Parlament Europejski jak 
równie� parlamenty narodowe s� informowane o pracach komitetu. 

  
Artykuł III-262 (dawny art. 33 TUE i dawny art. 64 TWE) 

 
Odpowiedzialno� 
Pa�stw Członkowskich 
za porz�dek publiczny 
nie jest naruszona.  
 

Niniejszy rozdział nie narusza wykonywania przez Pa�stwa Członkowskie 
obowi�zków dotycz�cych utrzymania porz�dku publicznego i ochrony 
bezpiecze�stwa wewn�trznego.  
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 Artykuł III-263(dawny art. 66 TWE) 
X* 

Współpraca 
administracyjna 
poprzez rozporz�dzenia 
przyj�te wi�kszoci� 
kwalifikowan� na 
wniosek Komisji.  

Rada przyjmuje rozporz�dzenia europejskie w celu zapewnienia 
współpracy administracyjnej mi�dzy wła�ciwymi słu�bami Pa�stw 
Członkowskich w dziedzinach, o których mowa w niniejszym rozdziale, 
jak równie� mi�dzy tymi słu�bami a Komisj�. Rada stanowi na wniosek 
Komisji, z zastrze�eniem artykułu III-264 i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim.  
 

 Artykuł III-264(nowy) 
 

Nadzwyczajne prawa 
do podejmowania 
inicjatyw (w zakresie 
współpracy s�dowej i 
policyjnej) zarówno 
dla:  

Akty, o których mowa w sekcjach 4 i 5, jak równie� rozporz�dzenia 
europejskie, o których mowa w artykule III-263, które zapewniaj� 
współprac� administracyjn� w dziedzinach, o których mowa w tych 
sekcjach s� przyjmowane: 
 

- Komisji, a) na wniosek Komisji, lub 
 

- ¼ Pa�stw 
Członkowskich. 

b) z inicjatywy jednej czwartej Pa�stw Członkowskich. 
 

 
Kontrola graniczna, 
azyl i imigracja  

SEKCJA 2 

POLITYKI DOTYCZ
CE KONTROLI GRANICZNEJ, AZYLU I 
IMIGRACJI  

 

- kompetencja dzielona. Artykuł III-265(dawny art. 62 TWE) 
 

X**/X* 
Cele: 1. Unia rozwija polityk� maj�c� na celu: 

 
- brak kontroli osób 
przy przekraczaniu 
granic wewn�trznych,  

a) zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale�nie od ich 
przynale�no�ci pa�stwowej, przy przekraczaniu przez nie granic 
wewn�trznych, 
 

- nadzór nad granicami 
zewn�trznymi,  

b) zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu 
granic zewn�trznych, 
 

- zintegrowany system 
zarz�dzania granicami 
zewn�trznymi.  
 

c) stopniowe wprowadzanie wspólnego systemu zintegrowanego 
zarz�dzania granicami zewn�trznymi. 
 


rodki ustanawiane 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów: 

2. Do celów ust�pu 1 ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe 
ustanawiaj� �rodki dotycz�ce: 
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- wspólna polityka 
wizowa,  
 

 
X** a) wspólnej polityki w zakresie wydawania wiz i innych dokumentów 
uprawniaj�cych do krótkiego pobytu, 
 

- zasady kontroli osób 
przekraczaj�cych 
granice zewn�trzne,  
 

X** b) kontroli, której podlegaj� osoby przekraczaj�ce granice zewn�trzne, 
 

- zasady podró�owania 
obywateli pa�stw 
trzecich,  
 

c) warunków swobodnego przemieszczania si� obywateli pa�stw trzecich, 
w krótkim okresie, na terytorium Unii, 
 

- stworzenie 
zintegrowanego 
systemu zarz�dzania,  
 

X** d) wszelkich �rodków niezb�dnych dla stopniowego wprowadzania 
wspólnego systemu zintegrowanego zarz�dzania granicami zewn�trznymi, 
 

- brak kontroli osób 
przekraczaj�cych 
granice wewn�trzne.  
 

X** e) braku kontroli osób, niezale�nie od ich przynale�no�ci pa�stwowej, 
przy przekraczaniu granic wewn�trznych. 
 

Bez naruszenia 
wytyczania granic.  

3. Niniejszy artykuł nie narusza kompetencji Pa�stw Członkowskich w 
dziedzinie geograficznego wytyczania ich granic, zgodnie z prawem 
mi�dzynarodowym. 
 

Polityka azylowa Artykuł III-266(dawny art. 63 ust. 1 i 2 oraz  
dawny art. 64 ust. 2 TWE) 

X**/X* 
- poszanowanie dla 
Konwencji Genewskiej.  

1. Unia rozwija wspóln� polityk� w dziedzinie azylu, dodatkowej ochrony i 
tymczasowej ochrony, maj�c� na celu przyznanie odpowiedniego statusu 
ka�demu obywatelowi pa�stwa trzeciego wymagaj�cemu 
mi�dzynarodowej ochrony oraz maj�c� na celu zapewnienie przestrzegania 
zasady non–refoulement. Polityka ta musi by� zgodna z Konwencj� 
Genewsk� z dnia 28 lipca 1951 roku i Protokołem z dnia 31 stycznia 
1967 roku dotycz�cymi statusu uchod�ców, jak równie� z innymi 
odpowiednimi traktatami. 
 

Ustawy uchwalane 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� w 
odniesieniu do:  
 

X** 2. Do celów ust�pu 1 ustawy europejskie lub europejskie ustawy 
ramowe ustanawiaj� �rodki dotycz�ce wspólnego europejskiego systemu 
azylowego obejmuj�ce: 
 

- jednolitego systemu 
arylowego,  

a) jednolity status azylu dla obywateli pa�stw trzecich, obowi�zuj�cy w 
całej Unii, 
 

- jednolitego statusu 
obywateli pa�stw 
trzecich wymagaj�cych 

b) jednolity status dodatkowej ochrony dla obywateli pa�stw trzecich, 
którzy nie uzyskawszy azylu europejskiego, wymagaj� mi�dzynarodowej 
ochrony, 
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ochrony,  
 

 

- wspólnego systemu 
tymczasowej ochrony 
dla wysiedle�ców,  
 

c) wspólny system tymczasowej ochrony dla wysiedle�ców, na wypadek 
masowego napływu, 
 

- wspólnych procedur 
przyznawania i 
pozbawiania azylu,  

d) wspólne procedury przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu 
azylu lub ochrony dodatkowej, 
 
 

- okrelania, kto jest 
odpowiedzialny za 
rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie azylu,  
 

e) kryteria i mechanizmy ustalania Pa�stwa Członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu lub 
dodatkowej ochrony, 
 

- norm odnosz�cych si� 
do osób ubiegaj�cych 
si� o azyl,  
 

f) normy dotycz�ce warunków przyjmowania osób ubiegaj�cych si� o azyl 
lub o ochron� dodatkow�, 
 

- partnerstwa z 
pa�stwami trzecimi w 
zakresie zarz�dzania 
napływem osób.  
 

g) partnerstwo i współprac� z pa�stwami trzecimi w celu zarz�dzania 
napływem osób ubiegaj�cych si� o azyl lub o ochron� dodatkow� lub 
tymczasow�. 
 

Przyj�cie tymczasowych 
rodków w przypadku 
nagłego napływu 
obywateli -  
Komisja wnioskuje, 
Rada stanowi 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

X* 3. W przypadku gdy jedno lub wi�cej Pa�stw Członkowskich znajdzie 
si� w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzuj�cej si� nagłym napływem 
obywateli pa�stw trzecich, Rada mo�e przyj��, na wniosek Komisji, 
rozporz�dzenia europejskie lub decyzje europejskie zawieraj�ce �rodki 
tymczasowe na korzy�� zainteresowanego Pa�stwa lub Pa�stw 
Członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

Wspólna polityka 
imigracyjna  

Artykuł III-267 (ust. 3 i 4 dawnego art. 63 TWE) 
X** 

- zarz�dzanie napływem 
uchod�ców,  
- sprawiedliwe 
traktowanie, 
- zwalczanie nielegalnej 
imigracji.  

1. Unia rozwija wspóln� polityk� imigracyjn� maj�c� na celu 
zagwarantowanie, na ka�dym etapie, skutecznego zarz�dzania napływem 
uchod�ców, sprawiedliwego traktowania obywateli pa�stw trzecich 
przebywaj�cych legalnie w Pa�stwach Członkowskich oraz zapobieganie 
nielegalnej imigracji i handlowi lud�mi i wzmocnione ich zwalczanie. 
 
 

Zwykła procedura 
ustawodawcza dla: 
 

2. Do celów ust�pu 1 ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe 
ustanawiaj� �rodki w nast�puj�cych dziedzinach: 

- wjazdu i pobytu, 
- długoterminowych 

a) warunki wjazdu i pobytu jak równie� normy dotycz�ce procedur 
wydawania przez Pa�stwa Członkowskie długoterminowych wiz i 
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wiz, 
- dokumentów 
pobytowych, 
- ł�czenia rodzin, 
 

dokumentów pobytowych, w tym dla celów ł�czenia rodzin, 
 

- definicji praw 
obywateli pa�stw 
trzecich,  

b) okre�lenie praw obywateli pa�stw trzecich legalnie przebywaj�cych w 
Pa�stwie Członkowskim, w tym warunków dotycz�cych swobody 
przemieszczania si� i pobytu w innych Pa�stwach Członkowskich, 
 

- wydalenia i odsyłania,  c) nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalenie i odsyłanie 
osób przebywaj�cych nielegalnie, 
 

- zwalczania handlu 
lud�mi,  

d) zwalczanie handlu lud�mi, w szczególno�ci kobietami i dzie�mi. 
 
 

- umów o ponownym 
przyj�ciu.  

3. Unia mo�e zawrze� z pa�stwami trzecimi umowy o ponownym 
przyj�ciu do pa�stw pochodzenia lub pa�stw z których oni przybywaj�, 
obywateli pa�stw trzecich, którzy nie spełniaj� warunków wjazdu, 
obecno�ci lub pobytu na terytorium jednego z Pa�stw Członkowskich lub 
przestali je spełnia�. 
 

Wspieranie społecznej 
integracji uchod�ców; 
brak harmonizacji. 

4. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� 
�rodki zach�caj�ce i wspieraj�ce działania Pa�stw Członkowskich, 
podejmowane w celu popierania integracji obywateli pa�stw trzecich 
przebywaj�cych legalnie na ich terytoriach, z wył�czeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw 
Członkowskich. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
same ustalaj� liczb� 
imigrantów z pa�stw 
trzecich.  

5. Niniejszy artykuł nie narusza prawa Pa�stw Członkowskich do ustalania 
wielko�ci napływu obywateli pa�stw trzecich przybywaj�cych z pa�stw 
trzecich ich na terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub 
prowadzonej na własny rachunek. 
 

 Artykuł III-268(nowy) 
 

Pa�stwa Członkowskie 
partycypuj� w skutkach 
finansowych 
wynikaj�cych z 
niniejszego rozdziału.  

Polityki Unii, o których mowa w niniejszej sekcji oraz ich wprowadzanie w 
�ycie, podlegaj� zasadzie solidarno�ci i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialno�ci mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi, w tym równie� na 
płaszczy�nie finansowej. Akty Unii przyj�te na podstawie niniejszej sekcji 
zawieraj�, w miar� potrzeby, odpowiednie �rodki w celu zastosowania tej 
zasady. 
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Współpraca s�dowa w 
sprawach cywilnych:  

SEKCJA 3 

WSPÓŁ PRACA S
DOWA W SPRAWACH CYWILNYCH 

 
 Artykuł III-269(dawny art. 65 TWE) 

X**/U* 
- wzajemne uznawanie 
orzecze�,  
- zbli�enie przepisów 
ustawowych. 
 

1. Unia rozwija współprac� s�dow� w sprawach cywilnych maj�cych 
skutki transgraniczne, w oparciu o zasad� wzajemnego uznawania orzecze� 
s�dowych oraz decyzji pozas�dowych. Współpraca ta mo�e obejmowa� 
przyjmowanie �rodków w celu zbli�enia przepisów ustawowych i 
wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
 

Zwykła procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
dla: 
 

X** 2. Do celów ust�pu 1 ustawy europejskie lub europejskie ustawy 
ramowe okre�laj� �rodki, zwłaszcza je�li jest to niezb�dne do nale�ytego 
funkcjonowania rynku wewn�trznego, maj�ce na celu zapewnienie: 
 

- wzajemnego uznania i 
wykonywania orzecze�,  
 

a) wzajemnego uznawania i wykonywania przez Pa�stwa Członkowskie 
orzecze� s�dowych oraz decyzji pozas�dowych, 
 

- akt s�dowych i 
pozas�dowych,  
 

b) transgranicznego dor�czania i zawiadamiania o aktach s�dowych i 
pozas�dowych, 
 
 

- zgodnoci norm 
maj�cych zastosowanie 
do kolizji ustaw i 
właciwoci, 
 

c) zgodno�ci norm maj�cych zastosowanie w Pa�stwach Członkowskich w 
dziedzinie kolizji ustaw i sporów o wła�ciwo��, 
 

- gromadzenia 
dowodów, 

d) współpracy w zakresie gromadzenia dowodów, 
 
 

- dost�pu do wymiaru 
sprawiedliwoci, 
 

e) skutecznego dost�pu do wymiaru sprawiedliwo�ci, 
 

- zgodnoci procedur 
odnosz�cych si� do 
post�powania 
cywilnego, 
 

f) usuwania przeszkód utrudniaj�cych nale�yty bieg procedur cywilnych, 
wspieraj�c w razie potrzeby zgodno�� norm dotycz�cych procedury 
cywilnej maj�cych zastosowanie w Pa�stwach Członkowskich, 
 

- alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów, 
 

g) rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów, 
 

- szkolenia. h) wspierania szkolenia s�dziów i innych pracowników wymiaru 
sprawiedliwo�ci. 
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Rada stanowi w kwestii 
prawa rodzinnego 
jednomy�lnie, 
 
...chyba �e Rada 
zadecyduje 
jednomylnie, �e 
niektóre aspekty prawa 
rodzinnego winny by� 
przyjmowane w drodze 
wi�kszo�ci 
kwalifikowanej. 
(passerelle) 
 

U* 3. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 2, �rodki dotycz�ce prawa 
rodzinnego maj�ce skutki transgraniczne s� ustanawiane na mocy ustawy 
europejskiej lub europejskiej ustawy ramowej Rady. Rada stanowi 
jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
U* Rada, na wniosek Komisji, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� 
wskazuj�c� te aspekty prawa rodzinnego o skutkach transgranicznych, 
które mog� by� przedmiotem aktów zgodnie ze zwykł� procedur� 
ustawodawcz�. Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim. 
 

Współpraca s�dowa w 
sprawach karnych  
[W niniejszej sekcji, w 
przypadku braku innych 
szczegółowych 
przepisów, Komisja lub  

SEKCJA 4 

WSPÓŁ PRACA S
DOWA W SPRAWACH KARNYCH  

¼ Pa�stw 
Członkowskich mo�e 
przedkłada� wnioski].  
 

Artykuł III-270(dawny art. 31 ust. 1 lit. a)-d) TUE) 
X**/U* 

Zasady: 
- wzajemne uznawanie 
orzecze� i decyzji,  
- zbli�enie przepisów 
ustawowych i 
wykonawczych dla: 

X** 1. Współpraca w sprawach karnych w Unii opiera si� na zasadzie 
wzajemnego uznawania orzecze� i decyzji s�dowych oraz obejmuje 
zbli�enie przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich 
w dziedzinach, o których mowa w ust�pie 2 i w artykule III-271. 
 
Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
maj�ce na celu: 
 

- zasad zapewniaj�cych 
uznawanie,  
 

a) ustanowienie zasad i procedur zapewniaj�cych uznawanie w całej Unii 
wszystkich form orzecze� i decyzji s�dowych, 
 

- rozstrzygania sporów 
w kwestii właciwoci,  
 

b) zapobieganie i rozstrzyganie sporów o wła�ciwo�� pomi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi, 
 

- szkolenia, c) wspieranie szkolenia s�dziów i innych pracowników wymiaru 
sprawiedliwo�ci, 
 

- współpracy mi�dzy 
organami s�dowymi w 
kwestii post�powania.  

d) ułatwianie współpracy pomi�dzy s�dowymi lub równowa�nymi 
organami Pa�stw Członkowskich w odniesieniu do post�powania w 
sprawach karnych i wykonywania decyzji. 
 

Minimalne normy X** 2. W zakresie niezb�dnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania 
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przyj�te w drodze 
procedury 
ustawodawczej.  
 
Poszanowanie ró�nic 
mi�dzy tradycjami 
prawnymi i 
uwzgl�dnienie: 

orzecze� i decyzji s�dowych jak równie� współpracy policyjnej i s�dowej 
w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym, europejskie ustawy 
ramowe mog� ustanawia� minimalne normy. Normy takie uwzgl�dniaj� 
ró�nice mi�dzy tradycjami i systemami prawnymi Pa�stw Członkowskich.  
 
 
 
Dotycz� one: 
 

- dopuszczania 
dowodów,  
 

a) wzajemnego dopuszczania dowodów pomi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi, 
 
 

- praw jednostek w 
post�powaniu karnym,  
 

b) praw jednostek w post�powaniu karnym, 
 
 

- praw ofiar 
przest�pstw.  
 

c) praw ofiar przest�pstw, 
 

Rada mo�e obszar ten 
poszerzy� stanowi�c 
jednomy�lnie; PE musi 
wyrazi� zgod�.  

U* d) innych szczególnych aspektów post�powania karnego, okre�lonych 
uprzednio przez Rad� w decyzji europejskiej. Przyjmuj�c decyzj� 
europejsk�, Rada stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego. 
 

Normy nie stanowi� 
przeszkody w 
ustanowieniu wy�szego 
poziomu ochrony osób.  
 

Przyj�cie minimalnych norm, o których mowa w niniejszym ust�pie, nie 
stanowi przeszkody dla Pa�stw Członkowskich w utrzymaniu lub 
ustanowieniu wy�szego poziomu ochrony osób. 
 

Pa�stwo Członkowskie 
mo�e skierowa� projekt 
ustawy do Rady 
Europejskiej, je�eli 
podstawowe zasady 
prawne zostały 
naruszone.  
 
Rada Europejska mo�e: 

3. W przypadku gdy członek Rady uzna, �e projekt europejskiej ustawy 
ramowej, o której mowa w ust�pie 2, naruszałby podstawowe aspekty jego 
systemu s�downictwa karnego, mo�e wyst�pi� z wnioskiem, aby projekt 
ustawy ramowej został przekazany do rozpatrzenia Radzie Europejskiej. W 
takim przypadku, procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje 
zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji, w terminie 4 miesi�cy od 
takiego zawieszenia, Rada Europejska: 
 

 
- odesła� projekt do 
Rady,  

a) odsyła projekt do Rady, co oznacza zako�czenie zawieszenia procedury, 
o której mowa w artykule III-396, lub 
 

- wyst�pi� z wnioskiem 
o przygotowanie 
nowego projektu przez 
Komisj� lub grup� 
Pa�stw Członkowskich.  
 

b) wyst�puje z wnioskiem, aby Komisja lub grupa Pa�stw Członkowskich, 
od których pochodzi projekt, przedstawiły jego now� wersj�; w tym 
przypadku, akt przedstawiony pocz�tkowo uwa�a si� za nieprzyj�ty. 
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Je�eli Rada Europejska 
nie wyra�a zgody, 1/3 
Pa�stw mo�e, w 
oparciu o projekt 
ustawy ramowej, 
ustanowi� wzmocnion� 
współprac�.  
 
Inne Pa�stwa nie mog� 
blokowa�.  

4. Je�eli do ko�ca okresu, o którym mowa w ust�pie 3, Rada Europejska 
nie podj�ła �adnego działania lub, je�eli w terminie 12 miesi�cy od 
przedło�enia nowego projektu na mocy ust�pu 3 lit. b), europejska ustawa 
ramowa nie została przyj�ta, a co najmniej jedna trzecia Pa�stw 
Członkowskich pragnie ustanowi� wzmocnion� współprac� na podstawie 
danego projektu ustawy ramowej, informuj� one o tym Parlament 
Europejski, Rad� i Komisj�. 
 
W takim przypadku, uznaje si�, �e zezwolenie na wprowadzenie 
wzmocnionej współpracy, o której mowa w artykułach I-44 ust�p 2 i III-
419 ust�p 1, zostało udzielone i zastosowanie maj� postanowienia w 
sprawie wzmocnionej współpracy. 
 
 
 

Definicja przest�pstw i 
kar; normy minimalne 
odnosz�ce si� do 
nast�puj�cych 
przest�pstw: 

Artykuł III-271(dawny art. 31 ust. 1 lit. e) TUE) 
 

- terroryzm, 
- handel lud�mi, 
- wykorzystywanie 
seksualne, 
- nielegalny handel 
narkotykami,  
- pranie pieni�dzy,  
- korupcja, 
- fałszowanie rodków 
płatniczych,  
- przest�pczo� 
komputerowa, 
- przest�pczo� 
zorganizowana. 
 
Rada mo�e obszary te 
rozszerzy� stanowi�c 
jednomy�lnie.  

X** 1. Europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� normy minimalne 
odnosz�ce si� do okre�lania przest�pstw oraz kar w dziedzinach 
szczególnie powa�nej przest�pczo�ci o wymiarze transgranicznym, 
wynikaj�ce z rodzaju lub skutków tych przest�pstw lub ze szczególnej 
potrzeby wspólnego ich zwalczania. 
 
 
Powy�sze dziedziny przest�pczo�ci obejmuj�: terroryzm, handel lud�mi, 
seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, 
handel broni�, pranie pieni�dzy, korupcj�, fałszowanie �rodków 
płatniczych, przest�pczo�� komputerow� i przest�pczo�� zorganizowan�. 
 
U*** W zale�no�ci od rozwoju przest�pczo�ci Rada mo�e przyj�� decyzj� 
europejsk� okre�laj�c� inne dziedziny przest�pczo�ci spełniaj�ce kryteria 
wymienione w niniejszym ust�pie. Rada stanowi jednomy�lnie po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 
 

 
W obszarach 
zharmonizowanych: 
zbli�enie przepisów 
karnych poprzez normy 
minimalne odnosz�ce 
si� do przest�pstw i kar.  
 

X**, X***, U*, U*** 2. W przypadku, gdy zbli�enie przepisów 
ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich w sprawach karnych 
oka�e si� niezb�dne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania w 
�ycie polityki Unii w dziedzinie, która stała si� przedmiotem �rodków 
harmonizuj�cych, europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� normy 
minimalne odnosz�ce si� do okre�lania przest�pstw oraz kar w danej 
dziedzinie. Europejskie ustawy ramowe zostaj� przyj�te zgodnie z t� sam� 
procedur� co odno�ne �rodki harmonizuj�ce, bez uszczerbku dla artykułu 
III-264. 
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Pa�stwo Członkowskie 
mo�e skierowa� projekt 
ustawy do Rady 
Europejskiej, je�eli 
podstawowe zasady 
prawne zostały 
naruszone.  
Rada Europejska mo�e: 

3. W przypadku, gdy członek Rady uzna, �e projekt europejskiej ustawy 
ramowej, o której mowa w ust�pie 1 lub 2, naruszałby podstawowe aspekty 
jego systemu s�downictwa karnego, mo�e wyst�pi� z wnioskiem, aby 
projekt ustawy ramowej został przekazany do rozpatrzenia Radzie 
Europejskiej. W takim przypadku, je�eli zastosowanie ma procedura, o 
której mowa w artykule III-396, zostaje ona zawieszona. Po 
przeprowadzeniu dyskusji i w terminie 4 miesi�cy od takiego zawieszenia, 
Rada Europejska: 
 

- odesła� projekt do 
Rady,  

a) odsyła projekt do Rady, co oznacza zako�czenie zawieszenia procedury, 
o której mowa w artykule III-396 w stosownych przypadkach, lub 
 

- wyst�pi� z wnioskiem 
o przygotowanie 
nowego projektu przez 
Komisj� lub grup� 
Pa�stw Członkowskich.  
 

b) wyst�puje z wnioskiem, by Komisja lub grupa Pa�stw Członkowskich, 
od których pochodzi projekt, przedstawiły jego now� wersj�; w tym 
przypadku, akt przedstawiony pocz�tkowo uwa�a si� za nieprzyj�ty. 
 
 

Je�eli Rada Europejska 
nie wyra�a zgody, 1/3 
Pa�stw mo�e, w 
oparciu o projekt 
ustawy ramowej, 
ustanowi� wzmocnion� 
współprac�.  
  
Inne Pa�stwa nie mog� 
blokowa�. 

4. Je�eli do ko�ca okresu, o którym mowa w ust�pie 3, Rada Europejska 
nie podj�ła �adnego działania lub, je�eli w terminie 12 miesi�cy od 
przedło�enia nowego projektu na mocy ust�pu 3 lit. b), europejska ustawa 
ramowa nie została przyj�ta, a co najmniej jedna trzecia Pa�stw 
Członkowskich pragnie ustanowi� wzmocnion� współprac� na podstawie 
danego projektu ustawy ramowej, informuj� one o tym Parlament 
Europejski, Rad� i Komisj�. 
 
W takim przypadku uznaje si�, �e zezwolenie na wprowadzenie 
wzmocnionej współpracy, o której mowa w artykułach I-44 ust�p 2 i III-
419 ust�p 1, zostało udzielone i zastosowanie maj� postanowienia w 
sprawie wzmocnionej współpracy. 
 

 Artykuł III-272(nowy) 
X** 

Ustawy zapobiegaj�ce 
przest�pczoci 
uchwalane w drodze 
wi�kszoci 
kwalifikowanej; brak 
harmonizacji. 
 

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� ustanowi� �rodki 
w celu promowania i popierania działania Pa�stw Członkowskich w 
dziedzinie zapobiegania przest�pczo�ci, z wył�czeniem harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
 

Eurojust  Artykuł III-273(dawny art. 31(2) TUE) 
X** 

Koordynacja działa� 
krajowych organów 
ledczych i cigania; 
wspólne ciganie. 

1. Zadaniem Eurojust jest wspieranie oraz wzmacnianie koordynacji i 
współpracy mi�dzy krajowymi organami �ledczymi i �cigania w 
odniesieniu do powa�nej przest�pczo�ci, która dotyczy dwóch lub wi�cej 
Pa�stw Członkowskich lub która wymaga wspólnego �cigania, w oparciu o 
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operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy Pa�stw 
Członkowskich i Europol. 
 
 

Prawo okrela zadania, 
np.: 
 

W zwi�zku z tym ustawy europejskie okre�laj� struktur�, funkcjonowanie 
oraz zakres działa� i zada� Eurojust. Zadania te mog� obejmowa�: 
 

- wszcz�cie cigania 
karnego, 
 
 

a) wszczynanie �ledztwa karnego oraz wyst�powanie z wnioskiem o 
wszcz�cie �cigania prowadzonego przez wła�ciwe organy krajowe, w 
szczególno�ci dotycz�cego przest�pstw przeciwko interesom finansowym 
Unii, 
 

- koordynacja cigania, 
- wzmocnienie, 
współpracy s�dowej,  
- rozstrzyganie sporów 
o właciwo�.  

b) koordynacj� �ledztw i �cigania, o których mowa w lit. a), 
 
c) wzmacnianie współpracy s�dowej, w tym poprzez rozstrzyganie sporów 
o wła�ciwo�� i �cisł� współprac� z Europejsk� Sieci� S�dow�. 

 
Ustawy PE i 
parlamentów 
narodowych poprzez 
procedur� 
ustawodawcz�  
 

 
Ustawy europejskie okre�laj� tak�e warunki uczestnictwa Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów narodowych w ocenie działalno�ci Eurojust. 
 
 

Urz�dowe czynnoci 
s�dowe s� wykonywane 
przez władze krajowe.  

2. W ramach �cigania, o którym mowa w ust�pie 1 i bez uszczerbku dla 
artykułu III-274, czynno�ci urz�dowe w post�powaniu s�dowym s� 
dokonywane przez wła�ciwych urz�dników krajowych. 
 
 
 
 

Prokuratura 
Europejska 

Artykuł III-274(nowy) 
U*** 

zwalcza przest�pczo�. 
  
Ustanowiona przez 
Rad� stanowi�c 
jednomy�lnie i po 
uzyskaniu zgody 
Parlamentu 
Europejskiego.  
 

1. W celu zwalczania przest�pstw przeciwko interesom finansowym Unii, 
ustawa europejska Rady mo�e ustanowi� Prokuratur� Europejsk� w oparciu 
o Eurojust. Rada stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego. 
 


ciganie przest�pstw 
odnosz�cych si� do 
wi�cej ni� jednego 
Pa�stwa 
Członkowskiego lub 

2. Prokuratura Europejska jest wła�ciwa do spraw dochodzenia, �cigania i 
stawiania przed s�dem, w razie potrzeby w powi�zaniu z Europolem, 
sprawców i współsprawców przest�pstw przeciwko interesom finansowym 
Unii, okre�lonym w ustawie europejskiej przewidzianej w ust�pie 1. 
Prokuratura Europejska jest wła�ciwa do wnoszenia przed wła�ciwymi 
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przest�pstw, które s� 
przest�pstwami 
przeciwko interesom 
finansowym Unii.  
 

s�dami Pa�stw Członkowskich publicznego oskar�enia w odniesieniu do 
tych przest�pstw. 
 

Statut Prokuratury 
Europejskiej  

3. Ustawa europejska, o której mowa w ust�pie 1, okre�la statut 
Prokuratury Europejskiej, warunki wypełniania jej funkcji, zasady 
proceduralne maj�ce zastosowanie do jej działa�, jak równie� warunki 
dopuszczalno�ci dowodów oraz zasady s�dowej kontroli czynno�ci 
procesowych podj�tych przez ni� przy wypełnianiu jej funkcji. 
 

Rada Europejska mo�e 
rozszerzy� kompetencje 
Prokuratury 
Europejskiej stanowi�c 
jednomylnie, po 
uzyskaniu zgody 
Parlamentu 
Europejskiego.  
  

4. Rada Europejska mo�e, jednocze�nie lub pó�niej, przyj�� decyzj� 
europejsk� zmieniaj�c� ust�p 1 w celu rozszerzenia uprawnie� Prokuratury 
Europejskiej, aby obejmowały powa�ne przest�pstwa o wymiarze 
transgranicznym oraz odpowiednio zmieniaj�c� ust�p 2 w odniesieniu do 
sprawców i współsprawców powa�nych przest�pstw, dotykaj�cych wi�cej 
ni� jedno Pa�stwo Członkowskie. Rada Europejska stanowi jednomy�lnie 
po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisj�. 
 

 
Współpraca policyjna  
 
W niniejszej sekcji, w 
przypadku braku innych 
szczegółowych 
przepisów, Komisja lub  

SEKCJA 5 

WSPÓŁ PRACA POLICYJNA 

 

¼ Pa�stw 
Członkowskich mo�e 
przedkłada� wnioski. 

Artykuł III-275 (dawny art. 30(1) TUE) 
 
X**/U* 

 
Policja, słu�by celne i 
wyspecjalizowane 
jednostki. 
Zadanie: zapobieganie, 
wykrywanie i ciganie.  
  

 
1. Unia rozwija współprac� policyjn� obejmuj�c� wszystkie wła�ciwe 
organy Pa�stw Członkowskich, w tym słu�by policji, słu�by celne oraz 
inne organy �cigania wyspecjalizowane w zapobieganiu, wykrywaniu i 
�ciganiu przest�pstw. 
 

Przepisy prawne 
ustanawiaj� rodki dla:  

X** 2. Do celów ust�pu 1, ustawy europejskie lub europejskie ustawy 
ramowe mog� ustanowi� �rodki dotycz�ce:  
 

- przetwarzania 
informacji, 

a) gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany 
istotnych informacji, 

 
- szkolenia, wymiany 
pracowników, 
wyposa�enia i bada�, 
 

 
b) wspierania szkolenia pracowników i współpracy w zakresie wymiany 
pracowników oraz wyposa�enia i bada� w dziedzinie kryminalistyki, 
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- u�ywania wspólnych 
technik ledczych.  
 

c) wspólnych technik �ledczych dotycz�cych wykrywania powa�nych form 
przest�pczo�ci zorganizowanej. 

O współpracy 
operacyjnej decyduje 
Rada stanowi�c 
jednomy�lnie.  

U* 3. Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady mo�e 
ustanowi� �rodki dotycz�ce współpracy operacyjnej mi�dzy organami, o 
których mowa w niniejszym artykule. Rada stanowi jednomy�lnie po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 

 Artykuł III-276(dawny art. 30(2) TUE) 
X** 

Europol wspiera i 
wzmacnia współprac� 
organów policyjnych w 
zakresie przest�pczoci 
transgranicznej 

1. Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działa� organów 
policyjnych i innych organów �cigania Pa�stw Członkowskich, jak równie� 
ich wzajemnej współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu powa�nej 
przest�pczo�ci dotykaj�cej dwa lub wi�cej Pa�stw Członkowskich, 
terroryzmu oraz form przest�pczo�ci naruszaj�cych wspólne interesy obj�te 
polityk� Unii. 
 

Ustawy słu�� : 2. Ustawy europejskie okre�laj� struktur�, funkcjonowanie oraz zakres 
działa� i zada� Europolu Zadania te mog� obejmowa�: 
 

- wykonaniu procesu 
przetwarzania 
informacji,  

a) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analiz� i wymian� 
informacji, przekazywanych zwłaszcza przez organy Pa�stw 
Członkowskich, pa�stw trzecich lub instytucji spoza Unii, 
 

- koordynowaniu, 
organizowaniu i 
prowadzeniu wspólnych 
działa� organów 
krajowych. 
 

b) koordynowanie, organizowanie i prowadzenie działa� dochodzeniowych 
i operacyjnych realizowanych wspólnie z wła�ciwymi organami Pa�stw 
Członkowskich lub w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowych, w 
miar� potrzeb w powi�zaniu z Eurojust. 
 

Rola PE i parlamentów 
narodowych okrelona 
w drodze procedury 
ustawodawczej.  
 

Ustawy europejskie okre�laj� równie� procedury kontroli działa� Europolu 
przez Parlament Europejski, w której uczestnicz� parlamenty narodowe. 
 


rodki przymusu 
stosowane przez 
Europol wymagaj� 
zgody Pa�stw 
Członkowskich, których 
sprawa dotyczy. 
 

3. Działania operacyjne Europolu s� prowadzone w powi�zaniu i w 
porozumieniu z organami Pa�stwa lub Pa�stw Członkowskich, których 
terytorium obejmuj�. U�ycie �rodków przymusu nale�y do wył�cznej 
kompetencji wła�ciwych organów krajowych. 
 

 Artykuł III-277(dawny art. 32 TUE) 
U* 

Zasady okrelaj�ce 
działania władz na 
terytoriach innych 

Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady okre�la warunki i 
granice, w jakich wła�ciwe organy Pa�stw Członkowskich, o których 
mowa w artykułach III-270 i III-275, mog� podejmowa� działania na 
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Pa�stw Członkowskich.  
Rada stanowi 
jednomy�lnie.  

terytorium innego Pa�stwa Członkowskiego, w powi�zaniu i za zgod� 
organów tego Pa�stwa. Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. 
 

 
Koordynacja działa� – 
harmonizacja 
bezporednia zakazana.  

ROZDZIAŁ  V 

DZIEDZINY, W KTÓRYCH UNIA MO�E PODEJMOWA� DZIAŁANIA 
WSPIERAJ�CE, KOORDYNUJ�CE LUB UZUPEŁNIAJ�CE 

 
 
 
Zdrowie publiczne 

SEKCJA 1 

ZDROWIE PUBLICZNE 

 
 Artykuł III-278(dawny art. 152 TWE) 

X**/X**/X 
Wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego, ale 
nie „ najwy�szy” . 
 
Uzupełnia polityki 
Pa�stw 
Członkowskich… 
 

1. Przy okre�laniu i wprowadzaniu w �ycie wszystkich polityk i działa� 
Unii zapewnia si� wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. 
 
Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, ukierunkowane jest na 
popraw� zdrowia publicznego jak równie� zapobieganie chorobom i 
dolegliwo�ciom ludzkim oraz usuwanie �ródeł zagro�e� dla zdrowia 
fizycznego i umysłowego. Działanie to obejmuje: 
 
 
a) zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie bada� nad ich przyczynami, 
sposobami ich rozprzestrzeniania si� oraz zapobiegania im, jak równie� 
informacji i edukacji zdrowotnej, 
 
b) monitorowanie powa�nych transgranicznych zagro�e� dla zdrowia, 
wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagro�e� oraz ich zwalczanie. 
 
Unia uzupełnia działanie Pa�stw Członkowskich w celu zmniejszenia 
szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, wł�cznie z informacj� i 
profilaktyk�. 
 

…i zach�ca do 
współpracy mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi 
poprzez: 
 
 
Komisja podejmuje 
inicjatyw�  
 

2. Unia zach�ca do współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi w 
dziedzinach, o których mowa w niniejszym artykule oraz, je�eli to 
konieczne, wspiera ich działania. Unia zach�ca w szczególno�ci do 
współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi w celu zwi�kszenia 
komplementarno�ci ich usług zdrowotnych w regionach transgranicznych. 
 
Pa�stwa Członkowskie, w powi�zaniu z Komisj�, koordynuj� mi�dzy sob� 
własne polityki i programy w dziedzinach okre�lonych w ust�pie 1. 
Komisja mo�e podj��, w �cisłym kontakcie z Pa�stwami Członkowskimi, 
ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia tej koordynacji, w 
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- kierunki  
- najlepsza praktyka 
- nadzór 
- ocena 
 

szczególno�ci, poprzez inicjatywy maj�ce na celu okre�lenie kierunków i 
wska�ników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie 
elementów niezb�dnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament Europejski jest w pełni informowany. 
 

Współpraca z 
pa�stwami trzecimi  

3. Unia i Pa�stwa Członkowskie sprzyjaj� współpracy w dziedzinie 
zdrowia publicznego z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi. 
 

Zwykła procedura 
ustawodawcza w drodze 
wi�kszoci 
kwalifikowanej okrela:  

X** 4. Na zasadzie odst�pstwa od artykułu I-12 ust�p 5, i artykułu I-17 
lit. a), oraz zgodnie z artykułem I-14 ust�p 2 lit. k), ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe przyczyniaj� si� do osi�gni�cia celów, o 
których mowa w niniejszym artykule, ustanawiaj�c nast�puj�ce �rodki w 
celu rozwi�zania wspólnych problemów w dziedzinie bezpiecze�stwa: 
 

- jako� i 
bezpiecze�stwo 
organów i krwi – 
poziom mo�e zosta� 
zwi�kszony przez 
Pa�stwo Członkowskie, 
 

a) �rodki ustanawiaj�ce wysokie standardy jako�ci i bezpiecze�stwa 
organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; 
�rodki te nie stanowi� przeszkody dla Pa�stwa Członkowskiego w 
utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych �rodków 
ochronnych,  
 

- dziedziny 
weterynaryjna i 
fitosanitarna,  
 

b) �rodki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, maj�ce 
bezpo�rednio na celu ochron� zdrowia publicznego, 
 

- rodki ustanawiaj�ce 
wysokie standardy 
jakoci,  
 

c) �rodki ustanawiaj�ce wysokie standardy jako�ci i bezpiecze�stwa 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
 

- transgraniczne 
zagro�enia dla zdrowia.  

d) �rodki dotycz�ce monitorowania powa�nych transgranicznych zagro�e� 
dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku takich zagro�e� oraz ich 
zwalczania. 
 

Ustawy s� przyjmowane 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów.  
 

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po 
konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym. 
 

Celem ustawodawstwa 
jest ochrona i poprawa 
zdrowia ludzkiego.  
 
 

X** 5. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� równie� 
ustanowi� �rodki zach�caj�ce, zmierzaj�ce do ochrony i poprawy zdrowia 
ludzkiego, a w szczególno�ci zwalczania epidemii transgranicznych, jak 
równie� �rodki, których bezpo�rednim celem jest ochrona zdrowia 
publicznego w zwi�zku z tytoniem i nadu�ywaniem alkoholu, z 
wył�czeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
Pa�stw Członkowskich. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe 
s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem Regionów i Komitetem 
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Ekonomiczno-Społecznym. 
 

Rada przyjmuje 
zalecenia.  

X 6. Do celów niniejszego artykułu, Rada, na wniosek Komisji, mo�e 
równie� przyj�� zalecenia. 
 

Poszanowanie 
kompetencji Pa�stw 
Członkowskich w 
zakresie usług 
zdrowotnych.  

7. Działanie Unii jest prowadzone w poszanowaniu odpowiedzialno�ci 
Pa�stw Członkowskich w zakresie okre�lania ich polityki dotycz�cej 
zdrowia, jak równie� organizacji i �wiadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej. Do obowi�zków Pa�stw Członkowskich nale�y zarz�dzanie 
usługami zdrowotnymi i opiek� medyczn�, a tak�e podział �rodków, które 
zostały im przyznane. �rodki, o których mowa w ust�pie 4 lit. a), nie 
naruszaj� przepisów krajowych dotycz�cych pozyskiwania organów i krwi 
lub ich wykorzystywania do celów medycznych. 
 

 
Przemysł 

SEKCJA 2 

PRZEMYSŁ  

 
 

 Artykuł III-279(dawny art. 157 TWE) 
X** 

Cel: zapewnienie 
konkurencyjnoci 
przemysłu.  
 

rodki: 

1. Unia i Pa�stwa Członkowskie czuwaj� nad zapewnieniem warunków 
niezb�dnych dla konkurencyjno�ci przemysłu Unii. 
 
W tym celu, zgodnie z systemem wolnych i konkurencyjnych rynków, ich 
działania zmierzaj� do: 
 

 a) przyspieszenia dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych, 
 

 b) wspierania �rodowiska sprzyjaj�cego inicjatywom i rozwojowi 
przedsi�biorstw w całej Unii a zwłaszcza małych i �rednich 
przedsi�biorstw, 
 

 c) wspierania �rodowiska sprzyjaj�cego współpracy mi�dzy 
przedsi�biorstwami, 
 

 d) sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk 
innowacyjnych, bada� i rozwoju technologicznego. 
 

 
- wytyczne, 
- najlepsza praktyka, 
- nadzór, 
- ocena. 

2. Pa�stwa Członkowskie, w powi�zaniu z Komisj�, konsultuj� si� ze sob� 
oraz, w miar� potrzeby, koordynuj� swoje działania. Komisja mo�e podj�� 
ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia tej koordynacji, w 
szczególno�ci inicjatywy maj�ce na celu okre�lenie kierunków i 
wska�ników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie 
elementów niezb�dnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament Europejski jest w pełni informowany. 
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Ustawa europejska lub 
europejska ustawa 
ramowa mog� 
ustanowi� szczególne 
rodki.  
 
Brak harmonizacji 
krajowych przepisów 
ustawowych. 
 
Procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 
 
Brak zakłóce� 
konkurencji.  

3. Unia przyczynia si� do realizacji celów, o których mowa w ust�pie 1 
przez polityki i działania, które prowadzi na podstawie innych postanowie� 
Konstytucji. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mog� 
ustanowi� szczególne �rodki przeznaczone na wsparcie działa� podj�tych 
w Pa�stwach Członkowskich, słu��cych realizacji celów, o których mowa 
w ust�pie 1, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. Ustawy europejskie 
i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym. 
 
Niniejsza sekcja nie stanowi podstawy do wprowadzenia przez Uni� 
jakiegokolwiek �rodka, który mógłby prowadzi� do zakłócenia 
konkurencji, b�d� który zawiera przepisy podatkowe lub przepisy 
odnosz�ce si� do praw i interesów pracowników najemnych. 
 

 
 
Kultura 

 
SEKCJA 3 

KULTURA  

 Artykuł III-280(dawny art. 151 TWE) 
X**/X 

Cel: przyczynianie si� 
do rozwoju kultur 
Pa�stw Członkowskich.  

1. Unia przyczynia si� do rozkwitu kultur Pa�stw Członkowskich, w 
poszanowaniu ich ró�norodno�ci narodowej i regionalnej, równocze�nie 
podkre�laj�c znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
 

Zach�canie do 
współpracy mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi w 
nast�puj�cych 
dziedzinach: 

2. Działanie Unii zmierza do zach�cenia do współpracy mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi oraz, je�eli to niezb�dne, do wspierania i uzupełniania ich 
działa� w nast�puj�cych dziedzinach: 
 

 
- kultura i historia, 

 
a) pogł�biania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów 
europejskich, 
 

- dziedzictwo, b) zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
europejskim, 
 

- wymiany kulturalne, c) niehandlowej wymiany kulturalnej, 
 

- sztuka, literatura, 
sztuka audiowizualna, 

d) twórczo�ci artystycznej i literackiej, wł�cznie z sektorem 
audiowizualnym. 
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- współpraca 
mi�dzynarodowa, 

3. Unia i Pa�stwa Członkowskie sprzyjaj� współpracy w dziedzinie kultury 
z pa�stwami trzecimi oraz z wła�ciwymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi, w szczególno�ci z Rad� Europy. 
 

- wł�czanie kultury do 
innych działa�.  

4. Unia uwzgl�dnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie 
innych postanowie� Konstytucji, zwłaszcza w celu poszanowania i 
popierania ró�norodno�ci jej kultur. 
 

 X** 5. Aby przyczyni� si� do realizacji celów, o których mowa w 
niniejszym artykule: 
 

Działania zach�caj�ce 
poprzez ustawy:  
procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów. 
 

a) ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
działania zach�caj�ce, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. Ustawy 
europejskie i europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów, 
 

Rada wydaje zalecenia.  X b) Rada na wniosek Komisji wydaje zalecenia. 
 

 
Nowa sekcja: turystyka 

 

SEKCJA 4(nowa) 

TURYSTYKA 

 
 Artykuł III-281 (nowy) 

X** 
Cel: wspieranie 
konkurencyjnoci w 
sektorze turystycznym.  

1. Unia uzupełnia działania Pa�stw Członkowskich w sektorze 
turystycznym, w szczególno�ci poprzez wspieranie konkurencyjno�ci 
przedsi�biorstw Unii w tym sektorze. 
 


rodki: 
 
- tworzenie korzystnego 
rodowiska,  
 
- wymiana dobrych 
praktyk. 
 

W tym celu działania Unii skierowane s� na: 
 
a) zach�canie do tworzenia korzystnego �rodowiska dla rozwoju 
przedsi�biorstw w tym sektorze, 
 
b) wspieranie współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi, w 
szczególno�ci poprzez wymian� dobrych praktyk. 
 

Ustawy uchwalane s� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
w Radzie; brak 
harmonizacji.  

2. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
szczególne �rodki przeznaczone do uzupełnienia działa� podejmowanych w 
Pa�stwach Członkowskich słu��cych realizacji celów, o których mowa w 
niniejszym artykule, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
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Edukacja, kształcenie 
zawodowe, młodzie� i 
sport 

SEKCJA 5 

EDUKACJA, MŁ ODZIE�, SPORT I KSZTAŁ CENIE ZAWODOWE 

 
 Artykuł III-282(dawny art. 149 TWE) 

X**/X 
Cel: rozwój edukacji o 
wysokiej jakoci.  
 
Pełne poszanowanie dla 
kompetencji krajowych.  
 

1. Unia przyczynia si� do rozwoju edukacji o wysokiej jako�ci, poprzez 
zach�canie do współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi oraz, je�eli 
to niezb�dne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działa�. Unia w pełni 
szanuje odpowiedzialno�� Pa�stw Członkowskich za tre�� nauczania i 
organizacj� systemów edukacyjnych, jak równie� ich ró�norodno�� 
kulturow� i j�zykow�. 
 

Wspieranie sportu Unia przyczynia si� do wspierania europejskich przedsi�wzi�� w zakresie 
sportu, uwzgl�dniaj�c jego szczególny charakter, jego struktury oparte na 
zasadzie dobrowolno�ci oraz uwzgl�dniaj�c jego funkcj� społeczn� i 
edukacyjn�. 
 


rodki: Działanie Unii zmierza do: 
 

- europejski wymiar 
edukacji,  

a) rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i 
upowszechnianie j�zyków Pa�stw Członkowskich, 
 

- mobilno�, b) sprzyjania mobilno�ci studentów i nauczycieli, mi�dzy innymi poprzez 
zach�canie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów, 
 

- współpraca,  c) promowania współpracy mi�dzy placówkami edukacyjnymi, 
 

- wymiana, d) rozwoju wymiany informacji i do�wiadcze� w kwestiach wspólnych dla 
systemów edukacyjnych Pa�stw Członkowskich, 
 

- wymiana młodzie�y i 
udział w �yciu 
demokratycznym,  

e) sprzyjania rozwojowi wymiany młodzie�y i instruktorów społeczno-
edukacyjnych, a tak�e zach�cania młodzie�y do uczestnictwa w 
demokratycznym �yciu Europy, 
 

- kształcenie na 
odległo�, 
 

f) popierania rozwoju kształcenia na odległo��, 
 

- europejski wymiar 
sportu na rzecz:  
 - sprawiedliwoci i 
uczciwoci,  
 - integralnoci 
fizycznej i psychicznej.  
 

g) rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwo�ci i 
dost�pno�ci we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy mi�dzy 
organizacjami odpowiedzialnymi za sport, jak równie� przez ochron� 
integralno�ci fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególno�ci 
młodych sportowców. 
 

Współpraca z 2. Unia i Pa�stwa Członkowskie sprzyjaj� współpracy w dziedzinie 
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pa�stwami trzecimi i 
organizacjami 
mi�dzynarodowymi.  

edukacji i sportu z pa�stwami trzecimi oraz z wła�ciwymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi, zwłaszcza z Rad� Europy. 
 

 

rodki: 

3. Aby przyczyni� si� do realizacji celów okre�lonych w niniejszym 
artykule: 
 

- rodki zach�caj�ce w 
drodze wi�kszoci 
kwalifikowanej; brak 
harmonizacji.  
 

X** a) ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
działania zach�caj�ce, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. Ustawy 
europejskie lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji 
z Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
 

- zalecenia wydawane 
przez Rad�.  
 

X b) Rada na wniosek Komisji wydaje zalecenia. 
 

Kształcenie zawodowe  Artykuł III-283(dawny art. 150 TWE) 
X**/X 

Pełne poszanowanie dla 
odpowiedzialnoci 
narodowych. 

1. Unia realizuje polityk� kształcenia zawodowego, która wspiera i 
uzupełnia działania Pa�stw Członkowskich, w pełni szanuj�c 
odpowiedzialno�� Pa�stw Członkowskich za tre�� i organizacj� kształcenia 
zawodowego. 
 

Cele: 
 

Działanie Unii zmierza do: 

- zmiana w przemyle, a) ułatwienia przystosowania si� do zmian w przemy�le, zwłaszcza przez 
kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie, 
 

- kształcenie zawodowe, b) poprawy kształcenia zawodowego wst�pnego i ustawicznego w celu 
ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy, 
 

- mobilno�, c) ułatwienia dost�pu do kształcenia zawodowego i sprzyjanie mobilno�ci 
instruktorów i kształc�cych si�, zwłaszcza młodzie�y, 
 

- współpraca, d) pobudzania współpracy edukacyjnej mi�dzy placówkami edukacyjnymi 
i kształcenia zawodowego a przedsi�biorstwami, 
 

- wymiany, e) rozwoju wymiany informacji i do�wiadcze� w kwestiach wspólnych dla 
systemów kształcenia Pa�stw Członkowskich. 
 

- współpraca 
mi�dzynarodowa. 

2. Unia i Pa�stwa Członkowskie sprzyjaj� współpracy z pa�stwami 
trzecimi i wła�ciwymi organizacjami mi�dzynarodowymi w dziedzinie 
kształcenia zawodowego. 
 

Osi�gni�cie celów 
poprzez ustawodawstwo 
stanowione wi�kszoci� 
kwalifikowan�; brak 

3. Aby przyczyni� si� do realizacji celów, o których mowa w niniejszym 
artykule: 
 
X** a) ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
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harmonizacji.  niezb�dne �rodki, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. Ustawy europejskie 
lub europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z 
Komitetem Regionów i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
 
X b) Rada na wniosek Komisji wydaje zalecenia. 

 
 
Obrona cywilna  

 

SEKCJA 6 

OBRONA CYWILNA 

 
 Artykuł III-284(nowy) 

X** 
Zach�canie do 
współpracy mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi.  

1. Unia zach�ca do współpracy mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi w celu 
zwi�kszenia skuteczno�ci systemów zapobiegania kl�skom �ywiołowym i 
katastrofom spowodowanymi przez człowieka i ochrony przed nimi. 

 
Cele: 

 
Działanie Unii zmierza do: 
 

- wspieranie 
zapobiegania 
zagro�eniom i 
szkolenia,  

a) wspierania i uzupełniania działa� Pa�stw Członkowskich na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie zapobiegania zagro�eniom, 
przygotowania personelu obrony cywilnej w Pa�stwach Członkowskich i 
reagowania na kl�ski �ywiołowe i katastrofy spowodowane przez 
człowieka wewn�trz Unii, 
 

- wspieranie 
współpracy 
operacyjnej, 
 

b) wspierania szybkiej i skutecznej współpracy operacyjnej krajowych 
słu�b obrony cywilnej wewn�trz Unii, 
 

- współpraca 
mi�dzynarodowa. 
 

c) wspierania spójno�ci mi�dzynarodowych działa� w zakresie obrony 
cywilnej. 
 

Ustawodawstwo 
stanowione wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
w Radzie.  
 

2. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
niezb�dne �rodki przyczyniaj�ce si� do realizacji celów, o których mowa w 
ust�pie 1, z wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
 

 
 
Współpraca 
administracyjna  

SEKCJA 7 

WSPÓŁ PRACA ADMINISTRACYJNA 

 
 Artykuł III-285(nowy) 

X** 
Prawo Unii w 1. Skuteczne wdra�anie prawa Unii przez Pa�stwa Członkowskie maj�ce 
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Pa�stwach 
Członkowskich jest 
spraw� b�d�c� 
przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.  
 

istotne znaczenie dla dobrego funkcjonowania Unii jest uznawane za 
spraw� b�d�c� przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
 

Mo�e wspiera� wysiłki 
Pa�stw Członkowskich 
w wdra�aniu prawa 
Unii.  
 
Ustawodawstwo 
stanowione wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów 
w Radzie; brak 
harmonizacji.  
 

2. Unia mo�e wspiera� wysiłki Pa�stw Członkowskich w celu poprawy ich 
zdolno�ci administracyjnej do wdra�ania prawa Unii. Działanie to mo�e 
polega� w szczególno�ci na ułatwianiu wymiany informacji i urz�dników 
słu�by cywilnej oraz wspieraniu programów szkolenia. �adne Pa�stwo 
Członkowskie nie jest zobowi�zane do korzystania z tego wsparcia. 
Ustawy europejskie ustanawiaj� niezb�dne w tym celu �rodki, z 
wył�czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i 
wykonawczych Pa�stw Członkowskich. 
 

Nie naruszone 
zobowi�zanie Pa�stw 
Członkowskich do 
wdra�ania prawa Unii.  

3. Niniejszy artykuł nie narusza zobowi�za� Pa�stw Członkowskich do 
wdra�ania prawa Unii ani prerogatyw i obowi�zków Komisji. Nie narusza 
równie� pozostałych postanowie� Konstytucji przewiduj�cych współprac� 
administracyjn� mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi oraz mi�dzy nimi i 
Uni�. 
 

 
Kraje i terytoria 
zamorskie (KTZ)  

TYTUŁ  IV  
STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW 

ZAMORSKICH 
 

 Artykuł III-286(dawny art. 182 & 188 TWE) 
 

Szczególne relacje 
mi�dzy krajami i 
terytoriami zamorskimi 
a Uni�  
 
Grenlandia: specjalny 
protokół  

1. Kraje i terytoria pozaeuropejskie, które utrzymuj� szczególne stosunki z 
Dani�, Francj�, Niderlandami i Zjednoczonym Królestwem, s� 
stowarzyszone z Uni�. Lista tych krajów i terytoriów (zwanych dalej 
„ krajami i terytoriami” ) zawarta jest w zał�czniku II. 
 
Niniejszy tytuł ma zastosowanie do Grenlandii, z zastrze�eniem 
szczególnych postanowie� zawartych w Protokole w sprawie szczególnych 
ustale� dla Grenlandii. 
 

Cele:  
- wspieranie rozwoju 
gospodarczego i 
społecznego,  
- cisłe stosunki. 
 

2. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego i 
społecznego krajów i terytoriów oraz ustanowienie �cisłych stosunków 
gospodarczych mi�dzy nimi i Uni�. 
 
Stowarzyszenie słu�y przede wszystkim sprzyjaniu interesom i 
pomy�lno�ci mieszka�ców tych krajów i terytoriów, w sposób prowadz�cy 
je do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, do czego d���. 
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 Artykuł III-287(dawny art. 183 TWE) 
 

 
 

Stowarzyszenie ma nast�puj�ce cele. 

- handel: KTZ maj� by� 
traktowane jak Pa�stwa 
Członkowskie... 
 

a) Pa�stwa Członkowskie stosuj� w wymianie handlowej z krajami i 
terytoriami takie same warunki, jakie stosuj� mi�dzy sob� na podstawie 
Konstytucji, 
 

..i KTZ musz� tak samo 
traktowa� wszystkie 
Pa�stwa Członkowskie.  

b) ka�dy kraj lub terytorium stosuje w swej wymianie handlowej z 
Pa�stwami Członkowskimi oraz innymi krajami i terytoriami takie same 
warunki, jakie stosuje wzgl�dem pa�stwa europejskiego, z którym 
utrzymuje szczególne stosunki, 
 

- Inwestycje c) Pa�stwa Członkowskie przyczyniaj� si� do inwestycji, których wymaga 
stopniowy rozwój tych krajów i terytoriów, 
 

- Przetargi: równe 
traktowanie Pa�stw 
Członkowskich i KTZ   

d) w odniesieniu do inwestycji finansowanych przez Uni�, udział w 
przetargach i dostawach jest otwarty na równych warunkach dla wszystkich 
osób fizycznych i prawnych, które maj� przynale�no�� Pa�stwa 
Członkowskiego lub jednego z krajów i terytoriów, 
 

Swoboda 
przedsi�biorczoci: 
brak dyskryminacji w 
stosunku do spółek i 
osób z KTZ.  

e) w stosunkach mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi oraz krajami i 
terytoriami prawo przedsi�biorczo�ci obywateli i spółek jest regulowane 
zgodnie z postanowieniami tytułu III, rozdziału I, sekcji 2, podsekcji 2 
dotycz�cej swobody przedsi�biorczo�ci oraz w zastosowaniu procedur 
przewidzianych w tej podsekcji, jak równie� na niedyskryminacyjnych 
podstawach, z zastrze�eniem aktów przyj�tych na mocy artykułu III-291. 
 

 Artykuł III-288(dawny art. 184 TWE) 
 

Brak ceł na przywóz z 
KTZ  do Unii...  

1. Cła na przywóz do Pa�stw Członkowskich towarów pochodz�cych z 
krajów i terytoriów s� zakazane tak jak cła mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi zgodnie z Konstytucj�. 
 

...i na wywóz z Unii do 
KTZ.  

2. Cła na przywóz do ka�dego kraju lub terytorium z Pa�stw 
Członkowskich lub z innego kraju lub terytorium s� zakazane zgodnie z 
artykułem III-151 ust�p 4. 
 

Wyj�tki 3. Kraje i terytoria mog� jednak nakłada� cła odpowiadaj�ce potrzebom ich 
rozwoju i uprzemysłowienia lub cła o charakterze fiskalnym, maj�ce na 
celu zasilanie ich bud�et. 
 
Cła okre�lone w pierwszym akapicie nie mog� przewy�sza� poziomu ceł 
nało�onych na przywóz produktów pochodz�cych z Pa�stwa 
Członkowskiego, z którym ka�dy kraj lub terytorium utrzymuje szczególne 
stosunki. 
 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 163 - 

 4. Ust�p 2 nie ma zastosowania do krajów i terytoriów, które z racji ich 
szczególnych zobowi�za� mi�dzynarodowych, którymi s� zwi�zane, 
stosuj� ju� niedyskryminacyjn� taryf� celn�. 
 

Brak dyskryminacji 
mi�dzy przywozem z 
ró�nych Pa�stw 
Członkowskich.  

5. Ustanowienie lub zmiana ceł nało�onych na towary przywo�one do 
krajów i terytoriów nie mo�e powodowa� faktycznej lub prawnej, 
bezpo�redniej lub po�redniej dyskryminacji mi�dzy przywozem z ró�nych 
Pa�stw Członkowskich. 
 

 Artykuł III-289(dawny art. 185 TWE) 
 


rodki ochronne Je�eli poziom ceł maj�cych zastosowanie do towarów pochodz�cych z 
pa�stwa trzeciego przy przywozie do kraju lub na terytorium mo�e, 
uwzgl�dniaj�c zastosowanie artykułu III-288 ust�p 1, spowodowa� 
zakłócenia w handlu ze szkod� dla Pa�stwa Członkowskiego, mo�e on 
��da� od Komisji przedstawienia innym Pa�stwom Członkowskim 
�rodków niezb�dnych do zaradzenia tej sytuacji. 
 

 Artykuł III-290 (dawny art. 186 TWE) 
 

Swoboda przepływu 
pracowników  

Z zastrze�eniem postanowie� dotycz�cych zdrowia publicznego, 
bezpiecze�stwa publicznego i porz�dku publicznego, swoboda przepływu 
pracowników z krajów i terytoriów do Pa�stw Członkowskich oraz z 
Pa�stw Członkowskich do krajów i terytoriów jest uregulowana przez akty 
przyj�te zgodnie z artykułem III-291. 
 

 Artykuł III-291(dawny art. 187 TWE) 
U* 

Akty przyjmowane 
jednomylnie w Radzie.  

Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje jednomy�lnie, na podstawie 
do�wiadcze� nabytych w ramach stowarzyszenia krajów i terytoriów z 
Uni�, ustawy europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporz�dzenia 
europejskie i decyzje europejskie okre�laj�ce sposoby i procedur� 
stowarzyszenia krajów i terytoriów z Uni�. Ustawy europejskie i 
europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim. 
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DZIAŁANIA 
ZEWN�TRZNE 

 
TYTUŁ  V  

DZIAŁ ANIA ZEWN�TRZNE UNII 
 

 
Postanowienia ogólne 

ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA O ZASTOSOWANIU OGÓLNYM 

 
 Artykuł III-292 (dawny art. 3, akapit drugi oraz dawny art. 11 TUE) 

 
Unia broni 
nast�puj�cych zasad: 
- demokracji, 
- pa�stwa prawnego, 
- praw człowieka, 
- podstawowych 
wolnoci, 
- godnoci ludzkiej, 
- równoci, 
- solidarnoci, 
- prawa 
mi�dzynarodowego, 
- partnerstwa, 
- organizacji 
mi�dzynarodowych, 
- Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

1. W swych działaniach na arenie mi�dzynarodowej Unia opiera si� na 
zasadach, które le�� u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz 
które zamierza wspiera� na �wiecie: demokracji, pa�stwa prawnego, 
powszechno�ci i niepodzielno�ci praw człowieka i podstawowych 
wolno�ci, poszanowania godno�ci ludzkiej, zasad równo�ci i solidarno�ci 
oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa 
mi�dzynarodowego. 
 
 
 
 
 
Unia d��y do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z pa�stwami 
trzecimi, organizacjami mi�dzynarodowymi, regionalnymi lub 
�wiatowymi, które równie� przyj�ły zasady, o których mowa w pierwszym 
akapicie. Sprzyja ona wielostronnym rozwi�zaniom wspólnych problemów, 
w szczególno�ci w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 
 
Unia:  

 
2. Unia okre�la i prowadzi wspólne polityki i działania, działa równie� na 
rzecz osi�gni�cia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach 
stosunków mi�dzynarodowych, w celu: 
 

- chroni wspólne 
interesy,  

a) ochrony swych wspólnych warto�ci, podstawowych interesów, 
bezpiecze�stwa, niezale�no�ci i integralno�ci, 
 

- umacnia prawa 
człowieka,  

b) umacniania i wspierania demokracji, pa�stwa prawnego, praw człowieka 
i zasad prawa mi�dzynarodowego, 
 

- utrzymuje pokój, c) utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania 
bezpiecze�stwa mi�dzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty 
Narodów Zjednoczonych, jak równie� z zasadami Aktu ko�cowego z 
Helsinek oraz celami Karty Paryskiej, wł�czaj�c te, które dotycz� granic 
zewn�trznych,  
 

- wspiera trwały d) wspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w 
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rozwój,  zakresie �rodowiska naturalnego pa�stw rozwijaj�cych si�, przyj�wszy za 
nadrz�dny cel likwidacj� ubóstwa, 
 

- zmierza do wolnego 
rynku wiatowego,  

e) zach�cania wszystkich pa�stw do integracji w ramach gospodarki 
�wiatowej, równie� drog� stopniowej eliminacji ogranicze� w handlu 
mi�dzynarodowym, 
 

- pomaga rodowisku 
naturalnemu,  

f) przyczyniania si� do opracowywania mi�dzynarodowych �rodków 
słu��cych ochronie i poprawie stanu �rodowiska naturalnego oraz trwałego 
zarz�dzania �wiatowymi zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia 
trwałego rozwoju, 
 

- niesie pomoc 
humanitarn�,  

g) niesienia pomocy narodom, pa�stwom i regionom w usuwaniu skutków 
kl�sk �ywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, 
 

- wspiera globalizacj�. h) wspierania mi�dzynarodowego systemu opartego na silniejszej 
współpracy wielostronnej i na dobrym zarz�dzaniu na poziomie 
�wiatowym. 
 

 
 
 
 
 
Unia musi zapewni� 
spójno� mi�dzy 
ró�nymi dziedzinami 
działa� zewn�trznych a 
innymi politykami.  

3. Unia szanuje zasady i d��y do osi�gni�cia celów, o których mowa w 
ust�pach 1 i 2, przy opracowywaniu i wprowadzaniu w �ycie ró�nych 
dziedzin jej zewn�trznych działa� obj�tych niniejszym tytułem oraz 
aspektów zewn�trznych innych polityk Unii. 
 
Unia zapewnia spójno�� ró�nych dziedzin jej działania zewn�trznego oraz 
ich spójno�� z innymi politykami. Rada i Komisja, wspomagane przez 
ministra spraw zagranicznych Unii, zapewniaj� t� spójno�� oraz 
współpracuj� w tym celu. 

  
Artykuł III-293(dawny art. 13 ust. 2 TUE) 

 
Rada Europejska 
okrela interesy i cele 
Unii stanowi�c 
jednomylnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U* 1. W oparciu o zasady i cele wymienione w artykule III–292, Rada 
Europejska okre�la strategiczne interesy i cele Unii. 
 
Decyzje europejskie Rady Europejskiej w sprawie strategicznych interesów 
i celów Unii dotycz� wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa oraz 
innych dziedzin zewn�trznych działa� Unii. Decyzje te mog� dotyczy� 
stosunków Unii z okre�lonym pa�stwem lub regionem albo danego tematu. 
Okre�laj� one ich czas trwania oraz �rodki, które maj� zosta� udost�pnione 
przez Uni� i Pa�stwa Członkowskie.  
 
Rada Europejska stanowi jednomy�lnie na zalecenie Rady, która przyjmuje 
je na warunkach przewidzianych dla ka�dej dziedziny.  
 
X/XX/U/X*/XX*/U** Decyzje europejskie Rady Europejskiej s� 
wprowadzane w �ycie zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
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Konstytucji.  
 

Minister spraw 
zagranicznych i 
Komisja mog� 
przedkłada� wspólne 
wnioski.  

2. Minister spraw zagranicznych Unii w dziedzinie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpiecze�stwa oraz Komisja w innych dziedzinach 
działania zewn�trznego, mog� przedkłada� Radzie wspólne wnioski.  
 

 
Polityka zagraniczna 

ROZDZIAŁ  II 

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZE	STWA 

 
 

 SEKCJA 1 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
 Artykuł III-294(dawne art. 11 i 12 TUE) 

 
Unia okrela i realizuje 
własn� polityk� 
zagraniczn� przy.... 

1. W ramach zasad i celów jej zewn�trznego działania, Unia okre�la i 
realizuje wspóln� polityk� zagraniczn� i bezpiecze�stwa, obejmuj�c� 
wszystkie dziedziny polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa. 
 

...wsparciu Pa�stw 
Członkowskich.  
 
 
Pa�stwa Członkowskie 
nie mog� podejmowa� 
działa� sprzecznych z 
interesem Unii.  

2. Pa�stwa Członkowskie wspieraj�, aktywnie i bez zastrze�e�, wspóln� 
polityk� zagraniczn� i bezpiecze�stwa w duchu lojalno�ci i wzajemnej 
solidarno�ci. 
 
Pa�stwa Członkowskie działaj� zgodnie na rzecz umacniania i rozwijania 
wzajemnej solidarno�ci politycznej. Powstrzymuj� si� od wszelkich 
działa�, które byłyby sprzeczne z interesami Unii lub mogłyby zaszkodzi� 
jej skuteczno�ci jako spójnej sile w stosunkach mi�dzynarodowych.  
 

Rada i minister spraw 
zagranicznych 
nadzoruj�.  
 

Rada i minister spraw zagranicznych Unii czuwaj� nad poszanowaniem 
tych zasad. 
 


rodki: 3. Unia prowadzi wspóln� polityk� zagraniczn� i bezpiecze�stwa poprzez: 
 

- ogólne wytyczne, Zasada ogólna U* a) okre�lanie ogólnych wytycznych, 
 

- decyzje, U/X/XX/U*/X*/XX* b) przyjmowanie decyzji europejskich okre�laj�cych: 
 

- działania, Zasada ogólna U* i) działania, które powinny by� podj�te przez Uni�, 
 

- stanowiska, Zasada ogólna U* ii) stanowiska, które powinny by� podj�te przez Uni�, 
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- wykonanie decyzji, Zasada ogólna XX* iii) zasady wykonania decyzji europejskich, o których 
mowa w punktach i) oraz ii), 
 

- współpraca mi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi. 

c) umacnianie systematycznej współpracy mi�dzy Pa�stwami 
Członkowskimi w prowadzeniu ich polityki. 
 

 Artykuł III-295(dawny art. 13 TUE) 
U* 

Rada Europejska 
okrela, stanowi�c 
jednomylnie, ogólne 
wytyczne dla polityki 
zagranicznej i 
bezpiecze�stwa.  
 
 
 
Rada przyjmuje 
bardziej szczegółowe 
decyzje.  

1. Rada Europejska okre�la ogólne wytyczne wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpiecze�stwa, ł�cznie ze sprawami maj�cymi wpływ na 
kwestie obronne. 
 
Je�eli wymaga tego sytuacja mi�dzynarodowa, przewodnicz�cy Rady 
Europejskiej zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w celu 
okre�lenia strategicznych kierunków polityk Unii w obliczu takiej sytuacji. 
 
2. Rada przyjmuje decyzje europejskie niezb�dne do okre�lenia i realizacji 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa na podstawie ogólnych 
wytycznych strategicznych i kierunków okre�lonych przez Rad� 
Europejsk�. 
 

 Artykuł III-296 (dawne art. 18 i 26 TUE) 
U* 

Minister spraw 
zagranicznych:  
- przewodniczy Radzie 
do Spraw 
Zagranicznych,  
- składa propozycje, 
- wykonuje decyzje, 

1. Minister spraw zagranicznych Unii, który przewodniczy Radzie do 
Spraw Zagranicznych, przyczynia si� swoimi propozycjami do 
wypracowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa oraz 
zapewnia wykonanie decyzji europejskich przyj�tych przez Rad� 
Europejsk� i Rad�. 
 

- reprezentuje Uni� na 
zewn�trz (wraz z 
przewodnicz�cym Rady 
Europejskiej), 

2. Minister spraw zagranicznych Unii reprezentuje Uni� w zakresie spraw 
odnosz�cych si� do wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa. 
Prowadzi dialog ze stronami trzecimi w imieniu Unii oraz wyra�a jej 
stanowisko w organizacjach mi�dzynarodowych i na konferencjach 
mi�dzynarodowych. 
 

Europejska Słu�ba 
Działa� Zewn�trznych. 

3. W wykonywaniu swojego mandatu, minister spraw zagranicznych Unii 
jest wspomagany przez Europejsk� Słu�b� Działa� Zewn�trznych. Słu�ba 
ta współpracuje ze słu�bami dyplomatycznymi Pa�stw Członkowskich i 
składa si� z urz�dników odpowiednich departamentów Sekretariatu 
Generalnego Rady i Komisji, jak równie� z personelu delegowanego przez 
krajowe słu�by dyplomatyczne Pa�stw Członkowskich. Organizacja i 
zasady funkcjonowania Europejskiej Słu�by Działa� Zewn�trznych okre�la 
decyzja europejska Rady. Rada stanowi na wniosek ministra spraw 
zagranicznych Unii po konsultacji z Parlamentem Europejskim i po 
uzyskaniu zgody Komisji. 
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 Artykuł III-297(dawny art. 14 TUE) 
U* 

Rada decyduje o 
mi�dzynarodowych 
działania 
operacyjnych…  

1. Je�eli sytuacja mi�dzynarodowa wymaga działania operacyjnego Unii, 
Rada przyjmuje niezb�dne decyzje europejskie. Decyzje te okre�laj� cele, 
zakres i �rodki, które maj� by� oddane do dyspozycji Unii, a tak�e, w miar� 
potrzeb, czas trwania i warunki realizacji działania. 
 

... i dokonuje przegl�du 
decyzji.  

Je�eli nast�piła zmiana okoliczno�ci maj�ca wyra�ny wpływ na kwesti� 
stanowi�c� przedmiot takiej decyzji europejskiej, Rada dokonuje przegl�du 
zasad i celów takiej decyzji oraz przyjmuje niezb�dne decyzje europejskie. 
 

Decyzje wi��� Pa�stwa 
Członkowskie.  

2. Decyzje europejskie, o których mowa w ust�pie 1, wi��� Pa�stwa 
Członkowskie w odniesieniu do zajmowanych przez nie stanowisk i 
prowadzonych działa�. 
 

Konsultacje przed 
przyj�ciem krajowego 
stanowiska.  

3. O wszelkich zamiarach zaj�cia krajowego stanowiska lub podj�cia 
jakiegokolwiek krajowego działania w zastosowaniu decyzji europejskiej, o 
której mowa w ust�pie 1, dane Pa�stwo Członkowskie informuje w takim 
czasie, aby mo�liwe było, w razie potrzeby, wcze�niejsze przeprowadzenie 
uzgodnie� w Radzie. Obowi�zek wcze�niejszego poinformowania nie 
dotyczy �rodków stanowi�cych jedynie transpozycj� takiej decyzji na 
płaszczy�nie krajowej. 
 

W sytuacjach nagłych 
Pa�stwa Członkowskie 
mog� działa� zamiast 
Unii,....  
 
...ale musz� 
niezwłocznie 
poinformowa� o tym 
Rad�.  
 

4. W przypadku bezwzgl�dnej konieczno�ci wynikaj�cej z rozwoju sytuacji 
i wobec braku rewizji decyzji europejskiej, o której mowa w ust�pie 1, 
Pa�stwa Członkowskie mog� podj�� w trybie pilnym niezb�dne �rodki, 
uwzgl�dniaj�c ogólne cele takiej decyzji. Pa�stwo Członkowskie, które 
podejmuje takie �rodki, informuje o nich niezwłocznie Rad�. 

Rada przyjmuje 
decyzje.  
 

5. W przypadku powa�nych trudno�ci w wykonaniu decyzji europejskiej 
przewidzianej w niniejszym artykule, Pa�stwo Członkowskie powiadamia 
o nich Rad�, która rozwa�a je i poszukuje wła�ciwych rozwi�za�. Nie 
mog� by� one sprzeczne z celami działania ani szkodzi� jego skuteczno�ci. 
 

 Artykuł III-298 (dawny art. 15 TUE) 
U* 

 Rada przyjmuje decyzje europejskie, które okre�laj� stanowisko Unii 
wobec do danego problemu o charakterze geograficznym lub 
przedmiotowym. Pa�stwa Członkowskie zapewniaj� zgodno�� swych 
polityk krajowych ze stanowiskami Unii. 
 

Wnioski składaj�: Artykuł III-299(dawny art. 22 TUE) 
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1) Pa�stwa 
Członkowskie, 
2) minister spraw 
zagranicznych, 
3) minister spraw 
zagranicznych i 
Komisja.  
 

1. Ka�de Pa�stwo Członkowskie, minister spraw zagranicznych Unii lub 
minister spraw zagranicznych Unii przy wsparciu Komisji, mog� zwraca� 
si� do Rady z wszelkimi pytaniami dotycz�cymi wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpiecze�stwa oraz przedkłada� jej odpowiednio inicjatywy 
lub wnioski. 
 
 

Nadzwyczajne 
posiedzenie Rady jest 
zwoływane, gdy 
konieczne jest szybkie 
podj�cie decyzji.  

2. W przypadkach wymagaj�cych szybkiej decyzji, minister spraw 
zagranicznych Unii zwołuje, z inicjatywy własnej lub na wniosek Pa�stwa 
Członkowskiego, w ci�gu 48 godzin lub – w razie bezwzgl�dnej potrzeby – 
w krótszym terminie, nadzwyczajne posiedzenie Rady. 
 
 

Podejmowanie decyzji Artykuł III-300(dawny art. 23 TUE) 
 

Zasada ogólna: 
Jednomy�lno�� z 
konstruktywnym 
wstrzymaniem si� od 
głosu. 
 
 
Wstrzymanie si� od 
głosu 1/3 Pa�stw 
Członkowskich 
stanowi�cych 1/3 
ludnoci UE mo�e 
zablokowa� decyzj�.  

U 1. Decyzje europejskie, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada 
przyjmuje, stanowi�c jednomy�lnie. 
 
Ka�dy członek Rady, który wstrzymuje si� od głosu, mo�e jednocze�nie 
zło�y� formalne o�wiadczenie. W takim przypadku nie jest on 
zobowi�zany do wykonania decyzji europejskiej, ale akceptuje, �e decyzja 
ta wi��e Uni�. W duchu wzajemnej solidarno�ci dane Pa�stwo 
Członkowskie powstrzymuje si� od wszelkich działa�, które mogłyby by� 
sprzeczne lub utrudni� działania Unii podejmowane na podstawie tej 
decyzji. Pozostałe Pa�stwa Członkowskie szanuj� jego stanowisko. 
Decyzja nie zostaje przyj�ta, je�eli członkowie Rady, którzy zło�yli 
o�wiadczenie w zwi�zku ze wstrzymaniem si� od głosu, reprezentuj� co 
najmniej jedn� trzeci� Pa�stw Członkowskich obejmuj�cych co najmniej 
jedn� trzeci� ludno�ci Unii. 
 

Rada stanowi 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�: 
  

X/XX 2. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pu 1 Rada stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� w sytuacji, gdy:  
 

- je�eli Rada 
Europejska okreli 
uprzednio interesy 
stanowi�c 
jednomylnie,  

XX a) przyjmuje decyzje europejskie okre�laj�ce działania lub stanowiska 
Unii, na podstawie decyzji europejskiej Rady Europejskiej dotycz�cej 
strategicznych interesów i celów Unii, o której mowa w artykule III-293 
ust�p 1, 
 

 
- je�eli minister spraw 
zagranicznych 
przedło�y propozycj� na 
wniosek Rady 
Europejskiej,  
 

 
X b) przyjmuje decyzj� europejsk� okre�laj�c� działania lub stanowiska 
Unii, zgodnie propozycj� ministra spraw zagranicznych Unii, przedło�on� 
w wyniku specjalnego wniosku, który Rada Europejska skierowała do 
niego z własnej inicjatywy lub z inicjatywy ministra, 
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- przy wykonywaniu 
decyzji,  

XX c) przyjmuje decyzj� europejsk� wykonuj�c� decyzj� europejsk� 
okre�laj�c� działanie lub stanowisko Unii, 
 

- przy mianowaniu 
specjalnego 
przedstawiciela.  
 
Prawo weta odnosz�ce 
si� do istotnych kwestii 
polityki krajowej.  
 
Pa�stwo Członkowskie 
mo�e spraw� skierowa� 
do Rady Europejskiej.  
 

XX d) przyjmuje decyzj� europejsk� dotycz�c� mianowania specjalnego 
przedstawiciela zgodnie z artykułem III-302. 
 
 
Głosowanie nie dochodzi do skutku, je�eli członek Rady o�wiadcza, �e z 
istotnych wzgl�dów polityki krajowej, które musi okre�li�, zamierza si� 
sprzeciwi� przyj�ciu decyzji przyjmowanej wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
Minister spraw zagranicznych Unii poszukuje, w �cisłej konsultacji z 
zainteresowanym Pa�stwem Członkowskim, odpowiedniego dla tego 
Pa�stwa Członkowskiego rozwi�zania. Je�eli rozwi�zanie nie zostanie 
znalezione, Rada stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan� mo�e wnie�� o 
przedło�enie tej sprawy Radzie Europejskiej w celu przyj�cia 
jednomy�lnie decyzji europejskiej. 
 

Rozszerzenie obszarów 
przyjmowanych 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� w 
Radzie Europejskiej 
stanowi�cej 
jednomy�lnie.  
 

3. Zgodnie z artykułem I-40 ust�p 7 Rada Europejska mo�e jednomy�lnie 
przyj�� decyzj� europejsk�, która przewiduje, �e Rada stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� w sytuacjach innych ni� te, o których mowa w ust�pie 2 
niniejszego artykułu. 
 

Brak wi�kszoci 
kwalifikowanej dla 
kwestii obronnych. 

4. Ust�py 2 i 3 nie stosuj� si� do decyzji maj�cych wpływ na kwestie 
wojskowe lub obronne. 
 

 Artykuł III-301 (nowy) 
 

Minister spraw 
zagranicznych 
koordynuje swoj� 
działalno� wraz z 
współpracownikami.  

1. Je�eli Rada Europejska lub Rada okre�liły wspólne podej�cie Unii w 
rozumieniu artykułu I-40 ust�p 5, minister spraw zagranicznych Unii i 
ministrowie spraw zagranicznych Pa�stw Członkowskich koordynuj� 
swoj� działalno�� w Radzie. 
 

Misje dyplomatyczne 
współpracuj� ze sob�.  

2. Misje dyplomatyczne Pa�stw Członkowskich i delegatury Unii w 
pa�stwach trzecich i w organizacjach mi�dzynarodowych współpracuj� ze 
sob�, przyczyniaj�c si� do formułowania i wprowadzania w �ycie 
wspólnego podej�cia, o którym mowa w ust�pie 1. 
 

 Artykuł III-302 (dawny art. 18 ust. 5 TUE) 
XX 

Rada mo�e mianowa� 
specjalnego 
przedstawiciela, 
któremu udzieli 
specjalnego mandatu.  

Rada mo�e mianowa�, zgodnie z propozycj� ministra spraw zagranicznych 
Unii specjalnego przedstawiciela, któremu powierza si� mandat w 
odniesieniu do poszczególnych kwestii politycznych. Specjalny 
przedstawiciel w sprawowaniu swojego mandatu podlega ministrowi. 
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 Artykuł III-303(dawny art. 24 TUE) 
U 

Umowy z pa�stwami 
trzecimi.  

Unia mo�e zawiera� umowy z jednym lub z wi�ksz� liczb� pa�stw lub z 
organizacjami mi�dzynarodowymi w dziedzinach obj�tych niniejszym 
rozdziałem. 
 

 Artykuł III-304 (dawny art. 21 TUE) 
 

Minister spraw 
zagranicznych 
konsultuje si� z PE i 
informuje go o 
podstawowych 
aspektach i wyborach 
dotycz�cych WPZiB 
oraz EPBO. 
 

1. Minister spraw zagranicznych Unii konsultuje si� z Parlamentem 
Europejskim i informuje Parlament Europejski zgodnie z artykułem I-40 
ust�p 8 oraz artykułem I-41 ust�p 8. Czuwa on nad tym, aby pogl�dy 
Parlamentu Europejskiego zostały nale�ycie uwzgl�dnione. Specjalni 
przedstawiciele mog� uczestniczy� w informowaniu Parlamentu 
Europejskiego. 
 

PE mo�e przedkłada� 
zalecenia. 

2. Parlament Europejski mo�e kierowa� do Rady i ministra spraw 
zagranicznych Unii pytania lub formułowa� pod ich adresem zalecenia. 
Dwa razy w roku przeprowadza on debat� o post�pach w realizacji 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, w tym wspólnej polityki 
bezpiecze�stwa i obrony.  
 

 Artykuł III-305 (dawny art. 19 TUE) 
 

Unia prezentuje na 
forum organizacji 
mi�dzynarodowych 
jednolite stanowisko.  

1. Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swe działania w organizacjach 
mi�dzynarodowych i na konferencjach mi�dzynarodowych, podtrzymuj�c 
na tym forum stanowiska Unii. Koordynacj� t� zapewnia minister spraw 
zagranicznych Unii. 
 
Je�eli w organizacjach mi�dzynarodowych lub na konferencjach 
mi�dzynarodowych nie wszystkie Pa�stwa Członkowskie s� 
reprezentowane, uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie podtrzymuj� 
stanowiska Unii.  
 

Gdy na forum 
organizacji 
mi�dzynarodowych 
obecne s� tylko niektóre 
Pa�stwa Członkowskie, 
informuj� one inne 
Pa�stwa.  
 
Członkowie Rady 
Bezpiecze�stwa ONZ 
broni� stanowiska Unii.  
 

2. Zgodnie z artykułem I-16 ust�p 2, Pa�stwa Członkowskie 
reprezentowane w organizacjach mi�dzynarodowych lub na konferencjach 
mi�dzynarodowych, w których nie wszystkie Pa�stwa Członkowskie 
uczestnicz�, informuj� te ostatnie, jak równie� ministra spraw 
zagranicznych Unii, o wszelkich sprawach b�d�cych przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.  
 
Pa�stwa Członkowskie, które s� tak�e członkami Rady Bezpiecze�stwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, uzgadniaj� i wyczerpuj�co informuj� 
pozostałe Pa�stwa Członkowskie, jak równie� ministra spraw 
zagranicznych Unii. Pa�stwa Członkowskie, które s� członkami Rady 
Bezpiecze�stwa, przy wykonywaniu swoich funkcji b�d� broni� stanowisk 
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Nowe: minister spraw 
zagranicznych 
przedstawia stanowisko 
Unii w Radzie 
Bezpiecze�stwa.  
 

i interesów Unii, bez uszczerbku dla ich zobowi�za� wynikaj�cych z Karty 
Narodów Zjednoczonych.  
 
Je�eli Unia okre�liła stanowisko w kwestii wpisanej do porz�dku obrad 
Rady Bezpiecze�stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Pa�stwa 
Członkowskie, które zasiadaj� w Radzie Bezpiecze�stwa wnosz� o 
przedstawienie stanowiska Unii przez ministra spraw zagranicznych Unii. 
 

 Artykuł III-306(dawny art. 20 TUE) 
 

Misje dyplomatyczne 
współpracuj� w celu 
osi�gni�cia zgodnoci i 
wykonania stanowiska 
Unii.  

Misje dyplomatyczne i konsularne Pa�stw Członkowskich oraz delegatury 
Unii w pa�stwach trzecich i na konferencjach mi�dzynarodowych, a tak�e 
ich przedstawicielstwa w organizacjach mi�dzynarodowych współpracuj� 
ze sob� w celu zapewnienia przestrzegania i wykonania decyzji 
europejskich okre�laj�cych stanowiska i działania Unii przyj�tych na mocy 
niniejszego rozdziału. Umacniaj� one współprac�, wymieniaj�c informacje 
i dokonuj�c wspólnych ocen. 
 
Przyczyniaj� si� one do wprowadzania w �ycie prawa obywateli 
europejskich do ochrony na terytorium pa�stw trzecich, o którym mowa w 
artykule I-10 ust�p 2 lit. c), oraz �rodków podj�tych zgodnie z artykułem 
III-127. 
 

Komitet Polityczny i 
Bezpiecze�stwa: 

Artykuł III-307 (dawny art. 25 TUE) 
U 

 
- obserwuje sytuacj� 
mi�dzynarodow�,  
 
- czuwa nad realizacj�,  
 
- sprawuje kontrol� 
polityczn� nad 
operacjami zarz�dzania 
kryzysami.  
 
 
 
Rada mo�e upowa�ni� 
Komitet do 
podejmowania decyzji 
samodzielnie.  

1. Bez uszczerbku dla postanowie� artykułu III-344, Komitet Polityczny i 
Bezpiecze�stwa obserwuje sytuacj� mi�dzynarodow� w dziedzinach 
obj�tych wspóln� polityk� zagraniczn� i bezpiecze�stwa oraz przyczynia 
si� do okre�lania polityk, wydaj�c opinie dla Rady, na jej wniosek, na 
wniosek ministra spraw zagranicznych lub z inicjatywy własnej. Czuwa 
równie� nad realizacj� uzgodnionych polityk, bez uszczerbku dla 
kompetencji ministra spraw zagranicznych Unii. 
 
2. W zakresie obj�tym niniejszym rozdziałem, Komitet Polityczny i 
Bezpiecze�stwa sprawuje, pod kierunkiem Rady i ministra spraw 
zagranicznych Unii, kontrol� polityczn� i kierownictwo strategiczne nad 
operacjami zarz�dzania kryzysami, o których mowa w artykule III-309. 
 
Rada mo�e upowa�ni� Komitet do podj�cia, w celu i na czas trwania 
operacji zarz�dzania kryzysami, okre�lonych przez Rad�, odpowiednich 
�rodków dotycz�cych kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego 
nad operacj�. 
 

 Artykuł III-308 (dawny art. 47 TUE) 
 

WPZiB nie ma wpływu 
na kompetencje Unii w 

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa nie narusza 
stosowania procedur oraz zakresu uprawnie� instytucji przewidzianych w 
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innych dziedzinach.  
 
 

Konstytucji do wykonywania kompetencji Unii, o których mowa w 
artykułach I-13 – I-15 i w artykule I-17. 
 
Wprowadzanie w �ycie polityk o których mowa w tych artykułach, tak�e 
nie narusza stosowania procedur oraz zakresu uprawnie� instytucji 
przewidzianych w Konstytucji do wykonywania kompetencji Unii na 
podstawie niniejszego rozdziału.  
 

Polityka 
bezpiecze�stwa i 
obrony  

SEKCJA 2 

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZE	STWA I OBRONY 

  
Artykuł III-309 (dawny art. 17 TUE) 

 
Wykorzystanie rodków 
cywilnych i wojskowych 
do:  
- rozbrojenia, 
- misji humanitarnych, 
- wsparcia wojskowego, 
- zarz�dzania 
kryzysami, 
- zapobiegania 
konfliktom, 
- przywracania pokoju 
- stabilizacji. 
 

1. Misje, o których mowa w artykule I-41 ust�p 1, przy prowadzeniu 
których Unia mo�e u�y� �rodków wojskowych i cywilnych, obejmuj� 
wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje 
wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i 
utrzymywania pokoju oraz misje słu��ce zarz�dzaniu kryzysami, w tym 
przywracaniu pokoju i stabilizacji sytuacji po konfliktach. Misje te mog� 
przyczynia� do si� walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie pa�stw 
trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach. 
 

Rada stanowi 
jednomylnie.  

U 2. Rada przyjmuje decyzje europejskie dotycz�ce misji w rozumieniu 
ust�pu 1, okre�laj�ce ich cel i zakres oraz ogólne warunki ich 
przeprowadzania. Minister spraw zagranicznych Unii, pod kierunkiem 
Rady oraz w �cisłym i stałym porozumieniu z Komitetem Politycznym i 
Bezpiecze�stwa, zapewnia koordynacj� cywilnych i wojskowych aspektów 
tych misji. 

  
Artykuł III-310 (nowy) 

U 
Grupa Pa�stw 
Członkowskich mo�e 
wykonywa� decyzje.  

1. W ramach decyzji europejskich przyjmowanych na podstawie artykułu 
III-309, Rada mo�e powierzy� przeprowadzenie misji grupie Pa�stw 
Członkowskich, które wyra�� tak� wol� i które dysponuj� potencjałem 
wymaganym dla tej misji. Te Pa�stwa Członkowskie, wspólnie z ministrem 
spraw zagranicznych Unii, uzgadniaj� mi�dzy sob� sposób zarz�dzania 
misj�. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
informuj� Rad�.  
  

2. Pa�stwa Członkowskie uczestnicz�ce w misji informuj� regularnie Rad� 
o jej przebiegu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Pa�stwa 
Członkowskiego. Je�eli wykonanie misji spowoduje powstanie istotnych 
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konsekwencji lub je�eli wymaga zmiany celu, zakresu i warunków misji 
okre�lonych w decyzjach europejskich, o których mowa w ust�pie 1 
uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie niezwłocznie informuj� o tym Rad�. 
W takich przypadkach Rada przyjmuje niezb�dne decyzje europejskie. 
 

 Artykuł III-311(nowy) 
XX 

Europejska Agencja 
Obrony: 

1. Agencja do spraw Rozwoju Zdolno�ci Obronnych, Bada�, Zakupów i 
Uzbrojenia (Europejska Agencja Obrony), ustanowiona w artykule I-41 
ust�p 3 ma za zadanie, pod kierunkiem Rady: 
 

 
- okrela potrzeby 
militarne,  

a) przyczynia� si� do okre�lania celów zdolno�ci obronnych Pa�stw 
Członkowskich i oceny wykonania zobowi�za� podj�tych przez Pa�stwa 
Członkowskie w zakresie zdolno�ci obronnych, 
 

- wspiera harmonizacj� 
potrzeb operacyjnych, 

b) wspiera� harmonizacj� potrzeb operacyjnych i ustanowienie skutecznych 
i spójnych sposobów zamówie�, 
 

 
- zarz�dza wspólnymi 
programami,  

c) zgłasza� wielostronne projekty dla osi�gni�cia celów zdolno�ci 
obronnych oraz zapewnia� koordynacj� programów realizowanych przez 
Pa�stwa Członkowskie i zarz�dzanie szczególnymi programami 
współpracy, 
 

- wspiera badania nad 
technologiami 
obronnymi,  

d) wspiera� badania nad technologiami obronnymi oraz koordynowa� i 
planowa� wspólne działania badawcze i studia nad rozwi�zaniami 
technicznymi odpowiadaj�cymi przyszłym wymaganiom operacyjnym, 
 

- wzmacnia sektor 
obronny.  

e) przyczynia� si� do okre�lania, a w miar� potrzeby wprowadzania w 
�ycie wszelkich u�ytecznych �rodków wzmacniaj�cych podstaw� 
przemysłow� i technologiczn� sektora obronnego oraz zwi�kszaj�cych 
efektywno�� wydatków wojskowych. 
 

Agencja jest otwarta 
dla wszystkich Pa�stw 
Członkowskich.  
 
Decyzje w kwestii 
statutu Agencji, 
siedziby i zasad 
działania podejmowane 
s� wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

2. Europejska Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich Pa�stw 
Członkowskich zamierzaj�cych uczestniczy� w jej pracach. Rada, 
stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�, przyjmuje decyzj� europejsk� 
okre�laj�c� statut, siedzib� i zasady funkcjonowania Agencji. Decyzja ta 
uwzgl�dnia poziom faktycznego uczestnictwa w działaniach Agencji. W 
ramach Agencji tworzy si� specjalne grupy skupiaj�ce Pa�stwa 
Członkowskie uczestnicz�ce we wspólnych projektach. Agencja wykonuje 
swoje działania, w miar� potrzeby, w powi�zaniu z Komisj�. 
 

Współpraca 
strukturalna 
 

Artykuł III-312 (nowy) 
XX/U 

Pa�stwa Członkowskie 1. Pa�stwa Członkowskie pragn�ce wzi�� udział w stałej współpracy 
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charakteryzuj�ce si� 
wysokimi zdolnociami 
obronnymi mog� 
ustanowi� współprac� 
strukturaln�.  
 

strukturalnej, o której mowa w artykule I-41 ust�p 6, które spełniaj� 
kryteria i które przyj�ły zobowi�zania w zakresie zdolno�ci obronnych 
wymienione w Protokole w sprawie stałej współpracy strukturalnej, 
notyfikuj� swój zamiar Radzie i ministrowi spraw zagranicznych Unii. 
 

Rada przyjmuje decyzj� 
ustanawiaj�c� 
współprac� 
strukturaln� stanowi�c 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�.  
 

2. W terminie trzech miesi�cy od notyfikacji, o której mowa w ust�pie 1, 
Rada przyjmuje decyzj� europejsk� ustanawiaj�c� stał� współprac� 
strukturaln� i okre�laj�c� list� uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan�, po konsultacji z ministrem 
spraw zagranicznych Unii. 
 

Współpraca 
strukturalna jest 
otwarta dla wszystkich 
Pa�stw Członkowskich.  
 
Rada potwierdza udział 
Pa�stwa 
Członkowskiego 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 
Głosowa� mog� tylko 
przedstawiciele 
uczestnicz�cych 
Pa�stw.  
 
 

3. Ka�de Pa�stwo Członkowskie, które na dalszym etapie pragnie wzi�� 
udział w stałej współpracy strukturalnej, notyfikuje swój zamiar Radzie i 
ministrowi spraw zagranicznych Unii. 
 
 
XX Rada przyjmuje decyzj� europejsk� potwierdzaj�c� udział 
zainteresowanego Pa�stwa Członkowskiego, które spełnia kryteria i 
przyjmuje zobowi�zania, o których mowa w artykułach 1 i 2 Protokołu w 
sprawie stałej współpracy strukturalnej. Rada stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�, po konsultacji z ministrem spraw zagranicznych Unii. 
W głosowaniu bior� udział tylko członkowie Rady reprezentuj�cy 
uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie. 
 
 
 
Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% członków Rady 
reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co 
najmniej 65% ludno�ci tych Pa�stw. 
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� członków 
Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw 
Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, �e 
wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 

 Zawieszenie udziału 
Pa�stwa 
Członkowskiego.  
 
 
 
Rada stanowi 
wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�  
= 55% Pa�stw 

XX 4. Je�eli uczestnicz�ce Pa�stwo Członkowskie przestało spełnia� 
kryteria albo nie jest w stanie wypełnia� zobowi�za�, o których mowa w 
artykułach 1 i 2 Protokołu w sprawie stałej współpracy strukturalnej, Rada 
mo�e przyj�� decyzj� europejsk� zawieszaj�c� udział zainteresowanego 
Pa�stwa Członkowskiego. 
 
Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan�. W głosowaniu bior� udział tylko 
członkowie Rady reprezentuj�cy uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, z 
wyj�tkiem zainteresowanego Pa�stwa Członkowskiego.  
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Członkowskich 
obejmuj�cych 65% 
ludnoci. 
 
Mniejszo� blokuj�ca = 
35% ludnoci 
uczestnicz�cych Pa�stw 
+ 1 Pa�stwo 
Członkowskie. 
 

Wi�kszo�� kwalifikowan� stanowi co najmniej 55% członków Rady 
reprezentuj�cych uczestnicz�ce Pa�stwa Członkowskie, obejmuj�ce co 
najmniej 65% ludno�ci tych Pa�stw.  
 
Mniejszo�� blokuj�ca obejmuje co najmniej minimaln� liczb� członków 
Rady reprezentuj�cych wi�cej ni� 35% ludno�ci uczestnicz�cych Pa�stw 
Członkowskich, plus jeden członek, w przeciwnym razie uznaje si�, �e 
wi�kszo�� kwalifikowana została osi�gni�ta. 
 

 
Dobrowolna 
rezygnacja.  

5. Ka�de uczestnicz�ce Pa�stwo Członkowskie, które pragnie wycofa� si� 
stałej ze współpracy strukturalnej, notyfikuje swoj� decyzj� Radzie, która 
przyjmuje do wiadomo�ci, �e uczestnictwo zainteresowanego Pa�stwa 
Członkowskiego we współpracy zako�czyło si�. 
 

W przypadku braku 
inny przepisów – 
jednomy�lno�� . 

U 6. Decyzje europejskie i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy 
strukturalnej, inne ni� przewidziane w ust�pach 2 – 5 s� przyjmowane 
jednomy�lnie. Do celów niniejszego ust�pu jednomy�lno�� stanowiona jest 
jedynie głosami przedstawicieli uczestnicz�cych Pa�stw Członkowskich. 
 

 
Postanowienia 
finansowe  

SEKCJA 3 

POSTANOWIENIA FINANSOWE 

 
 Artykuł III-313 (dawny art. 28 TUE) 

 
Wydatki 
administracyjne: 
zawsze pokryte z 
bud�etu Unii. 
 

1. Wydatki administracyjne ponoszone przez instytucje w zwi�zku z 
wykonywaniem niniejszego rozdziału s� pokrywane z bud�etu Unii. 
 

Wydatki operacyjne: 
pokrywane z bud�etu 
Unii, chyba �e dotyczy 
to operacji wojskowych 
i obronnych. 
 
Je�eli nie jest to bud�et 
Unii, to wydatki 
pokrywane s� z 
bud�etów Pa�stw 
Członkowskich, chyba 
�e Rada zdecyduje 
inaczej. 
Pa�stwa wstrzymuj�ce 
si� od głosu nie 

U 2. Wydatki operacyjne ponoszone w zwi�zku z wykonywaniem 
niniejszego rozdziału s� równie� pokrywane z bud�etu Unii, z wyj�tkiem 
wydatków przypadaj�cych na operacje maj�ce wpływ na kwestie wojskowe 
i obronne oraz przypadków, gdy Rada postanowi inaczej. 
 
 
U Je�eli wydatki nie s� pokrywane z bud�etu Unii, ponosz� je Pa�stwa 
Członkowskie według kryterium produktu narodowego brutto, chyba �e 
Rada postanowi inaczej. Pa�stwa Członkowskie, których przedstawiciele w 
Radzie zło�yli formalne o�wiadczenie na podstawie artykułu III-300 
ust�p 1 akapit drugi, nie s� zobowi�zane do wnoszenia wkładu w 
finansowanie operacji maj�cych wpływ na kwestie wojskowe lub obronne. 
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ponosz� kosztów 
operacji wojskowych 
lub obronnych. 
 
Szybki dost�p do 
bud�etu w przypadku 
natychmiastowego 
finansowania.  
 
Konsultacja z PE.  
 
Nowe: fundusz 
pocz�tkowy. 
 
 
Rada stanowi 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� w 
nast�puj�cych 
kwestiach: 
  

U 3. Rada przyjmuje decyzj� europejsk� ustanawiaj�c� szczególne 
procedury w celu zapewnienia szybkiego dost�pu do �rodków bud�etowych 
Unii przeznaczonych na natychmiastowe finansowanie inicjatyw w ramach 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, zwłaszcza działa� 
przygotowawczych do misji wymienionych w artykułach I-41 ust�p 1 i III-
309. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
Działania przygotowawcze do misji, o których mowa w artykułach I-41 
ust�p 1 i III-309, które nie obci��aj� bud�etu Unii, s� finansowane z 
funduszu pocz�tkowego utworzonego ze składek Pa�stw Członkowskich. 
 
X Rada na wniosek ministra spraw zagranicznych Unii przyjmuje 
wi�kszo�ci� kwalifikowan� decyzje europejskie ustanawiaj�ce: 
 

- powołanie funduszu, a) warunki tworzenia i finansowania funduszu pocz�tkowego, w 
szczególno�ci wysoko�� �rodków przekazywanych funduszowi, 
 

- zarz�dzanie 
funduszem, 
 

b) warunki zarz�dzania funduszem pocz�tkowym, 
 

- kontrola finansowa. c) warunki kontroli finansowej. 
 

Minister spraw 
zagranicznych mo�e 
korzysta� z funduszu.  

XX Je�eli misja zaplanowana zgodnie z artykułem I-41 ust�p 1 i artykułem 
III-309, nie mo�e by� finansowana z bud�etu Unii, Rada upowa�nia 
ministra spraw zagranicznych Unii do wykorzystania tego funduszu. 
Minister spraw zagranicznych Unii składa Radzie sprawozdanie z 
wykonania tego upowa�nienia. 
 

Wspólna polityka 
handlowa  

ROZDZIAŁ  III 

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA  

Cele:  
Artykuł III-314(dawny art. 131 TWE) 

 
- harmonijny rozwój 
handlu wiatowego,  
- stopniowe zniesienie 
ogranicze� w handlu,  
- zniesienie barier. 

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artykułem III-151 Unia 
przyczynia si�, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu 
�wiatowego, stopniowego zniesienia ogranicze� w handlu 
mi�dzynarodowym i w bezpo�rednich inwestycjach zagranicznych oraz do 
obni�enia barier celnych i innych. 
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 Artykuł III-315(dawny art. 133 TWE) 

X**/ XX*/ XX***/U*/U*** 
Oparta na jednolitych 
zasadach.  

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w 
szczególno�ci w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów 
celnych i handlowych dotycz�cych handlu towarami i usługami oraz do 
aspektów handlowych własno�ci intelektualnej, bezpo�rednich inwestycji 
zagranicznych, ujednolicenia �rodków liberalizacyjnych, polityki 
eksportowej i handlowych �rodków ochronnych podejmowanych w 
przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa 
prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działa� zewn�trznych Unii. 
 

Procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  

X** 2. Ustawy europejskie ustanawiaj� �rodki okre�laj�ce ramy realizacji 
wspólnej polityki handlowej. 
 

 
 
 
 
 
Rada upowa�nia 
Komisj� do podj�cia 
rokowa�.  
 
 
Komisja konsultuje 
swoje działania ze 
specjalnym komitetem 
powołanym przez Rad�.  

3. Je�eli istnieje potrzeba wynegocjowania i zawarcia umów z jednym lub 
wi�ksz� liczb� pa�stw albo organizacji mi�dzynarodowych, stosuje si� 
artykuł III-325, z zastrze�eniem szczególnych postanowie� niniejszego 
artykułu. 
 
XX* Komisja przedstawia zalecenia Radzie Ministrów, która upowa�nia j� 
do rozpocz�cia koniecznych rokowa�. Rada i Komisja s� odpowiedzialne 
za zapewnienie zgodno�ci umów b�d�cych przedmiotem rokowa� z 
wewn�trznymi politykami i zasadami Unii. 
 
Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem 
wyznaczonym przez Rad� w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach 
dyrektyw, które Rada mo�e do niej kierowa�. Komisja regularnie składa 
specjalnemu komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w 
sprawie post�pu w rokowaniach. 
 

Jako zasada: Rada 
stanowi wi�kszoci� 
kwalifikowan� 
 
Umowy handlowe w 
sprawie usług, 
handlowe aspekty 
własno�ci 
intelektualnej i 
bezporednie 
inwestycje zagraniczne 
wymagaj� 
jednomylnoci, gdy 
wewn�trzne przepisy 
zostały ustanowione 

XX*/XX*** 4. W odniesieniu do rokowa� i zawierania umów, o których 
mowa w ust�pie 3, Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
 
U*/U*** W odniesieniu do rokowa� i zawierania umów w dziedzinie 
handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspektów własno�ci 
intelektualnej, jak równie� bezpo�rednich inwestycji zagranicznych Rada 
stanowi jednomy�lnie, je�eli umowy te zawieraj� postanowienia 
wymagaj�ce jednomy�lno�ci do przyj�cia przepisów wewn�trznych. 
 
U*/U*** Rada stanowi jednomy�lnie tak�e przy rokowaniach i zawieraniu 
umów: 
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jednomylnie. 
A tak�e, gdy:  
 
- w gr� wchodz� 
kwestie zwi�zane z 
kultur�, 
 
- dochodzi do 
„ zakłócenia”  w 
usługach społecznych, 
w zakresie edukacji i 
zdrowia.  

 
 
 
a) w dziedzinie handlu usługami w zakresie kultury i audiowizualnymi, 
je�eli mogłyby one zagrozi� ró�norodno�ci kulturowej i j�zykowej Unii, 
 
 
b) w dziedzinie handlu usługami społecznymi, w zakresie edukacji i 
zdrowia, je�eli takie umowy mogłyby w znacznym stopniu zakłóca� 
działanie krajowego systemu tych usług i b�d� mie� negatywny wpływ na 
odpowiedzialno�� Pa�stw Członkowskich za ich zapewnienie. 
 

 
Transport 

 
5. Rokowania i zawieranie umów mi�dzynarodowych w dziedzinie 
transportu podlegaj� postanowieniom sekcji 7 rozdziału III tytułu III oraz 
artykułu III-325. 
 

Podział kompetencji 
mi�dzy Uni� a 
Pa�stwami 
Członkowskimi nie jest 
naruszony. 
 

6. Wykonywanie uprawnie� w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, 
przyznanych niniejszym artykułem, nie narusza podziału kompetencji 
mi�dzy Uni� i Pa�stwami Członkowskimi i nie prowadzi do harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Pa�stw Członkowskich, je�eli 
Konstytucja wyklucza tak� harmonizacj�. 
 

 
Współpraca 
mi�dzynarodowa 

ROZDZIAŁ  IV 

WSPÓŁPRACA Z PA	STWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA 

 
 
Rozwój 

SEKCJA 1 

WSPÓŁ PRACA NA RZECZ ROZWOJU 

 
- kompetencja dzielona. Artykuł III-316 (dawny art. 177 TWE) 

 
Cel: ograniczenie 
ubóstwa. 

1. Polityka Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest 
prowadzona zgodnie z zasadami i celami działa� zewn�trznych Unii. 
Polityka Unii i polityka Pa�stw Członkowskich w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju uzupełniaj� si� i wzmacniaj� wzajemnie. 
 
Głównym celem polityki Unii w tej dziedzinie jest zmniejszenie, a 
docelowo, likwidacja ubóstwa. Przy wykonywaniu polityk, które mogłyby 
mie� wpływ na kraje rozwijaj�ce si�, Unia bierze pod uwag� cele 
współpracy na rzecz rozwoju.  
 

Poszanowanie dla 
zobowi�za� ONZ.  

2. Unia i Pa�stwa Członkowskie szanuj� zobowi�zania i uwzgl�dniaj� cele, 
na które wyraziły zgod� w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
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innych wła�ciwych organizacji mi�dzynarodowych. 
 

 Artykuł III-317 (dawne art. 178 + 179 TWE) 
X** 

Procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

1. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
niezb�dne w celu realizacji polityki w dziedzinie współpracy na rzecz 
rozwoju, które mog� dotyczy� wieloletnich programów współpracy z 
krajami rozwijaj�cymi si� lub programów tematycznych. 
 

Umowy z pa�stwami 
trzecimi.  

2. Unia mo�e zawiera� z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi umowy, które przyczyniaj� si� do realizacji celów, o 
których mowa w artykułach III-292 i III-316. 
 
Ust�p 1 nie narusza kompetencji Pa�stw Członkowskich do negocjowania 
w organach mi�dzynarodowych i zawierania umów. 
 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 

3. Europejski Bank Inwestycyjny przyczynia si�, na warunkach 
przewidzianych w jego statucie, do realizacji �rodków, o których mowa w 
ust�pie 1. 
 

 Artykuł III-318 (dawne art. 180 i 181 TWE) 
 

Koordynacja polityk 
Unii i Pa�stw 
Członkowskich w 
mi�dzynarodowych 
organizacjach.  

1. D���c do zwi�kszenia komplementarno�ci i skuteczno�ci swoich działa�, 
Unia i Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swoje polityki w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju i konsultuj� si� mi�dzy sob� w sprawie 
swych programów pomocy, w tym w ramach organizacji 
mi�dzynarodowych i podczas konferencji mi�dzynarodowych. Mog� one 
podejmowa� wspólne działania. Pa�stwa Członkowskie przyczyniaj� si�, w 
razie potrzeby, do wykonania programów pomocy Unii. 
 

Komisja wspiera 
koordynacj�.  

2. Komisja mo�e podj�� ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia 
koordynacji, o której mowa w ust�pie 1. 
 

Współpraca z 
pa�stwami trzecimi. 

3. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji, Unia i Pa�stwa 
Członkowskie współpracuj� z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi 
organizacjami mi�dzynarodowymi. 
 

 SEKCJA 2 

WSPÓŁ PRACA GOSPODARCZA, FINANSOWA I TECHNICZNA Z 
PA	STWAMI TRZECIMI 

 
 

 Artykuł III-319 (dawny art. 181a TWE) 
X** 


rodki:  1. Bez uszczerbku dla innych postanowie� Konstytucji, w szczególno�ci 
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- współpraca 
finansowa, techniczna i 
gospodarcza,  
- pomoc finansowa. 

postanowie� artykułów III-316 – III-318, Unia prowadzi działania w 
zakresie współpracy gospodarczej, finansowej i technicznej, w tym pomocy 
w szczególno�ci w dziedzinie finansowej, z pa�stwami trzecimi innymi ni� 
pa�stwa rozwijaj�ce si�. Działania te s� spójne z polityk� Unii na rzecz 
rozwoju i s� prowadzone zgodnie z zasadami i celami jej działa� 
zewn�trznych. Działania Unii i Pa�stw Członkowskich wzajemnie si� 
wspieraj� i uzupełniaj�. 
 

Procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

2. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� �rodki 
niezb�dne do wprowadzenia w �ycie ust�pu 1. 
 

 
 
 
Umowy 
 
 
Pa�stwa Członkowskie 
s� tak�e odpowiedzialne 
za pomoc udzielan� 
pa�stwom rozwijaj�cym 
si�.  

3. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji, Unia i Pa�stwa 
Członkowskie współpracuj� z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi 
organizacjami mi�dzynarodowymi. Warunki współpracy Unii mog� 
stanowi� przedmiot umów mi�dzy Uni� i zainteresowanymi stronami 
trzecimi. 
 
Ust�p 1 nie narusza kompetencji Pa�stw Członkowskich do negocjowania 
w organach mi�dzynarodowych i zawierania umów. 
 
 

 Artykuł III-320 (nowy) 
XX 

Pilna pomoc finansowa 
jest zatwierdzana przez 
decyzje Rady.  

Je�eli sytuacja w pa�stwie trzecim wymaga pilnej pomocy finansowej ze 
strony Unii, Rada przyjmuje niezb�dne decyzje europejskie na wniosek 
Komisji. 
 

 
Pomoc humanitarna  

SEKCJA 3 

POMOC HUMANITARNA 

 
  
 

Artykuł III-321(nowy) 
X** 

Pomoc i ochrona 
ludnoci w pa�stwach 
trzecich i ofiar kl�sk.  

1. Działania Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej s� prowadzone 
zgodnie z zasadami i celami działa� zewn�trznych Unii. Działania te maj� 
na celu zapewnienie dora�nej pomocy, opieki i ochrony ludno�ci w 
pa�stwach trzecich, która stała si� ofiar� kl�sk �ywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, aby sprosta� potrzebom humanitarnym 
wynikaj�cym z takich ró�nych sytuacji. Działania Unii i Pa�stw 
Członkowskich wzajemnie si� uzupełniaj� i wzmacniaj�. 
 

Poszanowanie dla 
bezstronnoci, 
neutralnoci i 

2. Pomoc humanitarna jest udzielana zgodnie z zasadami prawa 
mi�dzynarodowego oraz zasadami bezstronno�ci, neutralno�ci i 
niedyskryminacji. 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 182 - 

niedyskryminacji. 
  

 

Procedura 
ustawodawcza z 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 

3. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
niezb�dne �rodki okre�laj�ce ramy prowadzenia przez Uni� akcji pomocy 
humanitarnej. 

Umowy 
mi�dzynarodowe i 
mi�dzynarodowe 
organizacje.  
 

4. Unia mo�e zawiera� z pa�stwami trzecimi i wła�ciwymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi wszelkie rodzaje umów, które przyczyniaj� si� do 
realizacji celów, o których mowa w ust�pie 1 i artykule III-292. 
 
Ust�p 1 nie narusza kompetencji Pa�stw Członkowskich do negocjowania 
na forach mi�dzynarodowych i zawierania umów. 
 

Powołanie 
Europejskiego 
Ochotniczego Korpusu 
Pomocy Humanitarnej 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

5. W celu ustanowienia ram wspólnego wkładu młodych Europejczyków w 
akcje pomocy humanitarnej Unii ustanawia si� Europejski Ochotniczy 
Korpus Pomocy Humanitarnej. Ustawy europejskie okre�laj� status i 
warunki działania Korpusu. 

Koordynacja działa� 
Unii i Pa�stw 
Członkowskich.  

6. Komisja mo�e podj�� ka�d� u�yteczn� inicjatyw� na rzecz lepszej 
koordynacji działa� Unii i Pa�stw Członkowskich, zmierzaj�c� do wi�kszej 
skuteczno�ci i lepszego uzupełniania si� �rodków pomocy humanitarnej na 
poziomie Unii i krajowym. 
 
 

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych 

7. Unia zapewnia, �e jej akcje pomocy humanitarnej b�d� skoordynowane i 
zgodne z działaniami podj�tymi przez organizacje i organy 
mi�dzynarodowe, w szczególno�ci te, które wchodz� w skład Systemu 
Narodów Zjednoczonych. 
 
 

 
Działania bojkotuj�ce 

ROZDZIAŁ  V 


RODKI OGRANICZAJ�CE 

 
 Artykuł III-322 (dawny art. 301 TWE) 

X* 
Zerwanie stosunków z 
innymi pa�stwami.  
 
Wi�kszo� 
kwalifikowana po 
zło�eniu przez Komisj� i 
ministra spraw 
zagranicznych Unii 

1. Je�eli decyzja europejska, przyj�ta zgodnie z rozdziałem II, przewiduje 
zerwanie lub ograniczenie w cało�ci lub w cz��ci stosunków 
gospodarczych i finansowych z jednym lub z wi�ksz� liczb� pa�stw 
trzecich, Rada przyjmuje niezb�dne rozporz�dzenia europejskie lub decyzje 
europejskie, stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan� na wspólny wniosek 
ministra spraw zagranicznych Unii oraz Komisji. Rada informuje o tym 
Parlament Europejski. 
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wspólnego wniosku. 
 2. Je�eli przewiduje to decyzja europejska przyj�ta zgodnie z rozdziałem II, 

Rada mo�e podj�� �rodki ograniczaj�ce wobec osób fizycznych lub 
prawnych oraz grup lub podmiotów innych ni� pa�stwa, zgodnie z 
procedur�, o której mowa w ust�pie 1. 
 

Niezb�dne gwarancje 
prawne.  

3. Akty, o których mowa w niniejszym artykule, zawieraj� niezb�dne 
przepisy w zakresie gwarancji prawnych. 
 

 
Umowy 
mi�dzynarodowe 

ROZDZIAŁ  VI: 

UMOWY MI�DZYNARODOWE  

  
Artykuł III-323 (dawny art. 300 ust. 7 TWE) 

 
Umowy mi�dzy Uni� a 
pa�stwami trzecimi lub 
organizacjami 
mi�dzynarodowymi.  

1. Unia mo�e zawiera� umowy z jednym lub z wi�ksz� liczb� pa�stw 
trzecich lub organizacji mi�dzynarodowych, je�eli przewiduje to 
Konstytucja, lub gdy zawarcie umowy jest niezb�dne do osi�gni�cia, w 
ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Konstytucji, lub 
gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wi���cym akcie Unii 
lub mo�e mie� wpływ na wspólne zasady lub zmieni� ich zakres. 
 

Umowy wi��� tak�e 
Pa�stwa Członkowskie.  
 

2. Umowy zawarte przez Uni� wi��� instytucje Unii i Pa�stwa 
Członkowskie. 
 

Umowy 
stowarzyszeniowe  

Artykuł III-324 (dawny art. 310 TWE) 
U*** 

 Unia mo�e zawiera� z jednym lub wi�ksz� liczb� pa�stw trzecich lub 
organizacji mi�dzynarodowych umowy stowarzyszeniowe w celu 
tworzenia stowarzysze� charakteryzuj�cych si� wzajemno�ci� praw i 
obowi�zków, wspólnymi działaniami i szczególnymi procedurami. 
 

 Artykuł III-325 (dawny art. 300 TWE) 
U/U*/U***/X/X*/X***/XX/XX*/XX*** 

Procedura zawierania 
umów: 

1. Bez uszczerbku dla szczególnych postanowie� artykułu III-315, umowy 
pomi�dzy Uni� a pa�stwami trzecimi lub organizacjami 
mi�dzynarodowymi s� negocjowane i zawierane zgodnie z nast�puj�c� 
procedur�. 
 
 

- Rada upowa�nia, 
prowadzi negocjacje i 
zawiera umowy,  
 

U/XX (zasada ogólna) 2. Rada upowa�nia do podj�cia rokowa�, wydaje 
dyrektywy negocjacyjne, upowa�nia do podpisywania i zawierania umów. 
 

- Komisja i minister 
spraw zagranicznych 

U/XX (zasada ogólna) 3. Komisja lub, je�eli przewidywana umowa 
dotyczy wył�cznie lub głównie wspólnej polityki zagranicznej i 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 184 - 

przedkłada zalecenia,  
- Rada nominuje 
negocjatora i wydaje... 

bezpiecze�stwa, minister spraw zagranicznych Unii, przedstawia swe 
zalecenia Radzie, która przyjmuje decyzj� europejsk� upowa�niaj�c� do 
podj�cia rokowa� oraz, w zale�no�ci od przedmiotu przewidywanej 
umowy, nominuj�c� negocjatora lub przewodnicz�cego zespołu 
negocjatorów Unii. 
 

… dyrektywy 
negocjacyjne, 
- wyznaczenie 
specjalnego komitetu. 
 

U/XX (zasada ogólna) 4. Rada mo�e kierowa� dyrektywy do negocjatora 
Unii oraz wyznaczy� specjalny komitet, w konsultacji z którym nale�y 
prowadzi� rokowania. 
 
 

 U/XX/X (zasada ogólna) 5. Rada, na wniosek negocjatora przyjmuje 
decyzj� europejsk� upowa�niaj�c� do podpisania umowy i, w razie 
potrzeby, do tymczasowego jej stosowania, przed jej wej�ciem w �ycie. 
 
 

Rada podejmuje decyzje 
stanowi�c wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� (ust. 8) 
 
Chyba �e umowy 
dotycz� WPZiB, ....  
 
....zgody PE wymagaj�:  
- umowy ustanawiaj�ce 
stowarzyszenie,  
- przyst�pienie Unii do 
europejskiej Konwencji 
o ochronie praw 
człowieka i 
podstawowych 
wolnoci, 
- umowy tworz�ce 
specyficzne ramy 
instytucjonalne,  
- umowy maj�ce istotne 
implikacje bud�etowe,  
- umowy w dziedzinach, 
do których stosuje si� 
procedura 
ustawodawcza.  
 
W innych przypadkach 
PE jest tylko 
konsultowany.  
 
 

U/U*/U***/X*/X***/XX*/XX*** 6. Na wniosek negocjatora Rada 
przyjmuje decyzj� europejsk� w sprawie zawarcia umowy. 
 
U Z wyj�tkiem przypadków, w których umowy dotycz� wył�cznie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, Rada przyjmuje decyzj� 
w sprawie zawarcia umowy: 
 
U***/X***/XX*** a) po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w 
nast�puj�cych przypadkach: 
 
i) umów ustanawiaj�cych stowarzyszenie, 
 
ii) przyst�pienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolno�ci, 
 
iii) umów, które tworz� specyficzne ramy instytucjonalne poprzez 
organizacj� procedur współpracy, 
 
iv) umów maj�cych istotne implikacje bud�etowe dla Unii, 
 
v) umów dotycz�cych dziedzin, do których stosuje si� zwykł� procedur� 
ustawodawcz� albo szczególn� procedur� ustawodawcz�, w przypadku 
której potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.  
 
Parlament Europejski i Rada mog�, w pilnych przypadkach, uzgodni� 
termin wyra�enia zgody. 
 
U*/X*/XX* b) po konsultacji z Parlamentem Europejskim w innych 
przypadkach. Parlament Europejski wyra�a swoj� opini� w terminie, jaki 
Rada mo�e okre�li� stosownie do pilno�ci sprawy. W przypadku braku 
opinii w tym terminie Rada mo�e stanowi� samodzielnie. 
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Delegowanie 
uprawnie� do 
wprowadzania zmian 
do umów.  
 

X/XX/U 7. Zawieraj�c umow�, Rada mo�e, na zasadzie odst�pstwa od 
ust�pów 5, 6 i 9, upowa�ni� negocjatora do zatwierdzenia poprawek w 
imieniu Unii, gdy umowa przewiduje, �e poprawki te powinny by� przyj�te 
według procedury uproszczonej lub przez organ utworzony przez t� 
umow�. Rada mo�e doł�czy� do takiego upowa�nienia warunki 
specyficzne. 
 

Zasada ogólna: Rada 
stanowi wi�kszo�ci� 
kwalifikowan�.  
Jednomy�lno��:  
- je�eli wymagaj� tego 
wewn�trzne przepisy,  
- w przypadku umów 
stowarzyszeniowych i 
przyst�pieniowych.  
 

X/XX 8. Podczas całej procedury Rada stanowi wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
 
Rada stanowi jednak jednomy�lnie, gdy umowa dotyczy dziedziny, w 
której do przyj�cia aktu Unii wymagana jest jednomy�lno��, jak równie� w 
przypadku umów ustanawiaj�cych stowarzyszenie oraz umów, o których 
mowa w artykule III-319 z krajami kandyduj�cymi do przyst�pienia. 
 

Zawieszenie umów i 
stanowisko Unii.  

X 9. Rada, na wniosek Komisji lub ministra spraw zagranicznych Unii, 
przyjmuje decyzj� europejsk� zawieszaj�c� stosowanie umowy i ustalaj�c� 
stanowiska, które maj� by� zaj�te w imieniu Unii w organie utworzonym 
przez umow�, gdy organ ten ma przyj�� akty maj�ce skutki prawne, z 
wyj�tkiem aktów uzupełniaj�cych lub zmieniaj�cych ramy instytucjonalne 
umowy. 

PE jest na wszystkich 
etapach informowany.  

10. Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni informowany na 
wszystkich etapach procedury. 
 

Mo�na wyst�pi� o 
opini� Trybunału 
Sprawiedliwoci.  

11. Pa�stwo Członkowskie, Parlament Europejski, Rada lub Komisja mog� 
uzyska� opini� Trybunału Sprawiedliwo�ci w sprawie zgodno�ci 
przewidywanej umowy z Konstytucj�. Je�eli opinia Trybunału 
Sprawiedliwo�ci jest negatywna, przewidywana umowa mo�e wej�� w 
�ycie wył�cznie po jej zmianie lub rewizji Konstytucji. 
 

System kursów 
wymiany  

Artykuł III-326 (dawny art. 111 TWE) 
 

Umowy dotycz�ce 
systemu kursów 
wymiany: 
Rada stanowi 
jednomylnie po 
konsultacji z EBC i PE 
w kwestii systemu 
kursów wymiany.  
 
 
Rada stanowi 
wi�kszoci� 

U* 1. Na zasadzie odst�pstwa od artykułu III-325, Rada, b�d� na zalecenie 
Europejskiego Banku Centralnego, b�d� na zalecenie Komisji i po 
konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, w celu doprowadzenia do 
konsensu zgodnego z celem stabilno�ci cen, mo�e zawrze� umowy 
formalne dotycz�ce systemu kursów wymiany euro w stosunku do walut 
pa�stw trzecich. Rada stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, zgodnie z procedur� okre�lon� w ust�pie 3. 
 
 
 
XX* Rada, b�d� na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego b�d� na 
zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, w 
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kwalifikowan� po 
otrzymaniu zalecenia 
od EBC lub Komisji w 
kwestii centralnych 
kursów w systemie 
kursów walutowych.  
 

celu doprowadzenia do konsensu zgodnego z celem stabilno�ci cen, mo�e 
przyj��, zmieni� lub zrezygnowa� z centralnych kursów euro w systemie 
kursów walutowych. Przewodnicz�cy Rady informuje Parlament 
Europejski o przyj�ciu, zmianie lub rezygnacji z centralnych kursów euro. 
 

Ogólne kierunki 
przyj�te przez Rad�.  
 

XX 2. W przypadku braku systemu kursów walutowych w stosunku do 
wi�kszej liczby walut pa�stw trzecich w rozumieniu ust�pu 1, Rada 
stanowi�c b�d� na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego, b�d� na 
zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, 
mo�e okre�li� ogólne kierunki polityki kursów walutowych w stosunku do 
tych walut. Te ogólne kierunki nie naruszaj� podstawowego celu 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a mianowicie utrzymania 
stabilno�ci cen. 
 

Po konsultacji z EBC 
Rada stanowi o 
kwestiach odnosz�cych 
si� do systemu 
walutowego lub 
kursowego.  

XX 3. Na zasadzie odst�pstwa od artykułu III-325, w przypadku gdy 
umowy w sprawach odnosz�cych si� do systemu walutowego lub 
kursowego powinny stanowi� przedmiot rokowa� mi�dzy Uni� a jednym 
lub wi�ksz� liczb� pa�stw trzecich albo organizacji mi�dzynarodowych, 
Rada, stanowi�c na zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim 
Bankiem Centralnym, decyduje o ustaleniach dotycz�cych rokowa� i 
zawarcia tych umów. Ustalenia te powinny zapewni� wyra�anie przez Uni� 
jednolitego stanowiska. Komisja jest w pełni wł�czana do rokowa�. 
 

Kompetencja Pa�stw 
Członkowskich.  

4. Bez uszczerbku dla kompetencji i umów Unii w dziedzinie unii 
gospodarczej i walutowej, Pa�stwa Członkowskie mog� prowadzi� 
rokowania w organach mi�dzynarodowych i zawiera� umowy. 
 

Przedstawicielstwo 
dyplomatyczne 

ROZDZIAŁ  VII 

STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MI�DZYNARODOWYMI I 
PA	STWAMI TRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII 

 
 Artykuł III-327(dawne art. 302 + 303 + 304 TWE) 

 
Współpraca z ONZ, 
Rad� Europy, OBWE i 
OECD. 

1. Unia ustanawia wszelkie wła�ciwe formy współpracy z organami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich wyspecjalizowanymi agencjami, 
Rad� Europy, Organizacj� Bezpiecze�stwa i Współpracy w Europie oraz 
Organizacj� Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
 

 Unia utrzymuje tak�e wła�ciwe stosunki z innymi organizacjami 
mi�dzynarodowymi. 
 

Wprowadzenie tego 
artykułu w �ycie nale�y 

2. Obowi�zek wprowadzenia niniejszego artykułu w �ycie spoczywa na 
ministrze spraw zagranicznych Unii i na Komisji. 
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do unijnego ministra 
spraw zagranicznych.  

 
 

 Artykuł III-328 (nowy) 
 

Delegatury Unii 
reprezentuj� j� …   

1. Delegatury Unii w pa�stwach trzecich i przy organizacjach 
mi�dzynarodowych zapewniaj� reprezentacj� Unii. 
 

… podlegaj�c 
ministrowi spraw 
zagranicznych.  

2. Delegatury Unii podlegaj� ministrowi spraw zagranicznych Unii. 
Działaj� w �cisłej współpracy z misjami dyplomatycznymi i konsularnymi 
Pa�stw Członkowskich. 
 

 
Klauzula solidarno�ci  

ROZDZIAŁ  VIII 

ZASTOSOWANIE KLAUZULI SOLIDARNO
CI 

 
 Artykuł III-329 (nowy) 

 
Pa�stwa Członkowskie 
udzielaj� sobie pomocy 
w przypadku: 
- ataku 
terrorystycznego, 
- kl�ski. 

1. Je�eli Pa�stwo Członkowskie stało si� ofiar� ataku terrorystycznego lub 
kl�ski �ywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, na 
pro�b� jego władz politycznych inne Pa�stwa Członkowskie udzielaj� mu 
wsparcia. W tym celu Pa�stwa Członkowskie koordynuj� swe działania w 
Radzie. 
 
 

 
Rada stanowi 
indywidualnie 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, chyba 
�e dotyczy to kwestii 
obronnych.  
 
Rad� wspomaga 
Komitet Polityczny i 
Bezpiecze�stwa.  

X/U 2. Stanowi�c na wspólny wniosek Komisji i ministra spraw 
zagranicznych Unii, Rada przyjmuje decyzj� europejsk� okre�laj�c� 
warunki zastosowania przez Uni� klauzuli solidarno�ci, o której mowa w 
artykule I-43. Rada stanowi zgodnie z artykułem III-300 ust�p 1, je�eli 
decyzja ta ma wpływ na kwestie obronne. Parlament Europejski jest 
informowany. 
 
 
W zakresie niniejszego ust�pu i bez uszczerbku dla artykułu III-344, Rad� 
wspomagaj� Komitet Polityczny i Bezpiecze�stwa, wspierany przez 
struktury powstałe w ramach wspólnej polityki bezpiecze�stwa i obrony, 
oraz Komitet, o którym mowa w artykule III-261, które, w razie potrzeby, 
przedstawiaj� wspólne opinie. 
 

Regularne oceny 
zagro�enia.  

U 3. W celu umo�liwienia podj�cia skutecznych działa� przez Uni� i jej 
Pa�stwa Członkowskie Rada Europejska systematycznie ocenia zagro�enia 
dla Unii. 
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TYTUŁ  VI  

FUNKCJONOWANIE UNII 
 

Instytucje ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE  

 SEKCJA 1 

INSTYTUCJE 

 
 

 
Parlament Europejski  

Podsekcja 1  
Parlament Europejski 

 
Prawo wyborcze Artykuł III-330(dawny art. 190 TWE) 

U*** i ustawy PE X**/U**  
U*** Powszechne 
wybory bezporednie z 
jednolit� procedur�.  
 
 
 
PE proponuje, Rada 
decyduje stanowi�c 
jednomylnie za zgod� 
Parlamentu 
Europejskiego i po 
zatwierdzeniu przez 
Pa�stwa Członkowskie  
 

U*** 1. Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady ustanawia 
niezb�dne �rodki w celu umo�liwienia przeprowadzenia powszechnych 
wyborów bezpo�rednich do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z jednolit� 
procedur� we wszystkich Pa�stwach Członkowskich lub zgodnie z 
zasadami wspólnymi dla wszystkich Pa�stw Członkowskich. 
 
U*** Rada stanowi jednomy�lnie z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, 
po uzyskaniu jego zgody udzielonej wi�kszo�ci� głosów jego członków. 
Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa wchodzi w �ycie po jej 
zatwierdzeniu przez Pa�stwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. 
 

PE okrela swój własny 
status za zgod� Rady w 
drodze wi�kszoci 
kwalifikowanej - 
kwestie podatkowe 
wymagaj� 
jednomylnoci.  

Ustawy PE X**/U** 2. Ustawa europejska Parlamentu Europejskiego 
okre�la status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. 
Parlament Europejski stanowi, z inicjatywy własnej, po zasi�gni�ciu opinii 
Komisji i po zatwierdzeniu przez Rad�. Rada stanowi jednomy�lnie w 
sprawie wszelkich przepisów lub warunków dotycz�cych opodatkowania 
obecnych lub byłych członków. 
 

 
Partie polityczne 

 
Artykuł III-331(dawny art. 191 TWE) 

X** 
Decyzje o finansowaniu 
europejskich partii 
politycznych zostały 
przyj�te wi�kszoci� 

Ustawa europejska okre�la status partii politycznych na poziomie 
europejskim, o których mowa w artykule I-46 ust�p 4, w szczególno�ci 
zasady dotycz�ce ich finansowania. 
 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 189 - 

kwalifikowan�.  
 
 Artykuł III-332(dawny art. 192 TWE) 

 
Absolutna wi�kszo� 
członków PE mo�e 
za��da� od Komisji 
podj�cia inicjatywy.  

Parlament Europejski mo�e, stanowi�c wi�kszo�ci� swoich członków, 
za��da� od Komisji przedło�enia wszelkich wła�ciwych wniosków w 
kwestiach, co do których uwa�a on, �e akt Unii jest niezb�dny w celu 
wykonania Konstytucji. Je�eli Komisja nie przedło�y wniosku, zawiadamia 
o tym Parlament Europejski, podaj�c uzasadnienie. 
 

Tymczasowa komisja 
�ledcza. 

Artykuł III-333(dawny art. 193 TWE) 
X 

 
¼ członków PE ��da, 
zwykła wi�kszo� 
decyduje o powołaniu 
komisji do zbadania 
niewłaciwego 
administrowania.  
 
Komisja istnieje do 
chwili przedło�enia 
sprawozdania.  
 
PE przyjmuje ustaw� za 
zgod� Rady i Komisji.  

W ramach wykonywania swych zada� Parlament Europejski mo�e, na 
��danie jednej czwartej swoich członków, ustanowi� tymczasow� komisj� 
�ledcz� do zbadania, bez uszczerbku dla uprawnie� powierzonych w 
Konstytucji innym instytucjom lub organom, zarzutów naruszenia lub 
niewła�ciwego administrowania w stosowaniu prawa Unii, chyba �e 
podnoszone fakty s� rozpatrywane przez s�d i post�powanie s�dowe nie 
jest zako�czone. 
 
Tymczasowa komisja �ledcza ko�czy działalno�� wraz z przedło�eniem 
swojego sprawozdania. 
 
 
Ustawy PE XX** Ustawa europejska Parlamentu Europejskiego okre�la 
szczegóły dotycz�ce wykonywania uprawnie� �ledczych. Parlament 
Europejski stanowi z własnej inicjatywy, po uzyskaniu zgody Rady i 
Komisji. 
 

Petycje  Artykuł III-334(dawny art. 194 TWE) 
 

Prawo do zło�enia 
petycji do PE.  

Zgodnie z artykułami I-10 ust�p 2 lit. d), wszyscy obywatele Unii, jak 
równie� wszystkie osoby fizyczne lub prawne maj�ce miejsce 
zamieszkania lub statutow� siedzib� w Pa�stwie Członkowskim, maj� 
prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami, petycji 
do Parlamentu Europejskiego w sprawach obj�tych zakresem działalno�ci 
Unii, które dotycz� ich bezpo�rednio. 
 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich 
 

Artykuł III-335(dawny art. 195 TWE) 
X 

PE wybiera Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich 
otrzymuje skargi 

1. Parlament Europejski wybiera Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Zgodnie z artykułami I-10 ust�p 2 lit. d) i I-49, jest on 
uprawniony do przyjmowania od ka�dego obywatela Unii lub ka�dej osoby 
fizycznej b�d� prawnej maj�cej miejsce zamieszkania lub statutow� 
siedzib� w Pa�stwie Członkowskim skarg, które dotycz� przypadków 
niewła�ciwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub 
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dotycz�ce 
niewłaciwego 
administrowania.  
 
 
 
Własna inicjatywa 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich.  
 
 
Konkretne 
sprawozdanie 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich z 
wyników dochodze� 
przedło�one PE.  
 
Ogólne roczne 
sprawozdanie dla PE.  
 

jednostek organizacyjnych Unii, z wył�czeniem Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej wykonuj�cego swoje funkcje s�dowe. 
 
Zgodnie ze swymi zadaniami, Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza 
dochodzenia, które uwa�a za uzasadnione, b�d� z inicjatywy własnej, b�d� 
na podstawie skarg przedstawionych mu bezpo�rednio lub za 
po�rednictwem członka Parlamentu Europejskiego, chyba �e podnoszone 
fakty s� lub były przedmiotem post�powania s�dowego. Je�eli Rzecznik 
Praw Obywatelskich stwierdzi przypadek niewła�ciwego administrowania, 
przekazuje spraw� do danej instytucji, organu, lub jednostki 
organizacyjnej, które maj� trzy miesi�ce, aby poinformowa� go o swoim 
stanowisku. Nast�pnie Rzecznik Praw Obywatelskich przesyła 
sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i danej instytucji, organowi lub 
jednostce organizacyjnej. Osoba, która zło�yła skarg�, jest informowana o 
wyniku dochodze�. 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
roczne sprawozdanie z wyników swoich dochodze�. 
 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich jest 
wybierany po ka�dych 
wyborach do PE.  
 
Mo�e by� ponownie 
mianowany.  
 
Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
odwoła� Rzecznika na 
��danie PE.  
 

2. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany po ka�dych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego na okres jego kadencji. Rzecznik Praw 
Obywatelskich mo�e by� mianowany ponownie. 
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich mo�e zosta� odwołany przez Trybunał 
Sprawiedliwo�ci na ��danie Parlamentu Europejskiego, je�eli nie spełnia 
ju� warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub je�eli 
dopu�cił si� powa�nego uchybienia. 
 

W pełni niezale�ny. 3. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni niezale�ny w wykonywaniu 
swej funkcji. W wykonywaniu tej funkcji nie zwraca si� o instrukcje ani 
ich nie przyjmuje od �adnej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. 
Podczas trwania swej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich nie mo�e 
wykonywa� �adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalno�ci 
zawodowej. 
 

PE przyjmuje ustawy za 
zgod� Rady X 

Ustawy PE X** 4. Ustawa europejska Parlamentu Europejskiego okre�la 
status i ogólne warunki pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Parlament Europejski stanowi z własnej inicjatywy, po zasi�gni�ciu opinii 
Komisji i za zgod� Rady. 
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 Artykuł III-336 (dawny art. 196 TWE) 
 

Obecnie sesje PE 
odbywaj� si� 12 x 4 dni 
w Strasburgu i 6 x 2 dni 
w Brukseli.  
 

Parlament Europejski odbywa sesj� roczn�. Zbiera si� on z mocy prawa w 
drugi wtorek marca. 
 
Parlament Europejski mo�e zebra� si� na sesji nadzwyczajnej na ��danie 
wi�kszo�ci jego członków lub na ��danie Rady b�d� Komisji. 
 
 

Wspólne przesłuchania 
 

Artykuł III-337 (dawne art. 197 i 200 TWE) 
 

Rada jest wysłuchana.  
 
 
 
Komisj� przesłuchuje 
PE i jemu Komisja 
odpowiada.  
 
Sprawozdanie roczne  

1. Rada Europejska i Rada s� wysłuchiwane przez Parlament Europejski na 
warunkach przewidzianych w regulaminie Rady Europejskiej i Rady. 
 
2. Komisja mo�e uczestniczy� we wszystkich posiedzeniach Parlamentu 
Europejskiego, a na swój wniosek musi by� wysłuchana. Komisja 
odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do niej przez 
Parlament Europejski lub jego członków. 
 
3. Parlament Europejski na posiedzeniu jawnym rozpatruje ogólne 
sprawozdanie roczne przedstawione mu przez Komisj�. 
 
 

Zasady głosowania Artykuł III-338(dawny art. 198 TWE) 
 

W przypadku braku 
innych zasad 
obowi�zuje wi�kszo� 
oddanych głosów; 
bardzo cz�sto 
wi�kszoci� absolutn� 
głosów swoich 
członków. 

Z zastrze�eniem odmiennych postanowie� Konstytucji, Parlament 
Europejki stanowi wi�kszo�ci� oddanych głosów. Regulamin Parlamentu 
Europejskiego okre�la kworum. 
 

 Artykuł III-339(dawny art. 199 TWE) 
 

Regulamin jest 
uchwalany wi�kszoci� 
absolutn� głosów 
członków.  

Parlament Europejski uchwala swój regulamin, stanowi�c wi�kszo�ci� 
swoich członków. 
 
Protokoły posiedze� Parlamentu Europejskiego s� publikowane na 
warunkach okre�lonych w Konstytucji i w regulaminie Parlamentu 
Europejskiego. 
 

Wotum nieufno�ci 
wobec Komisji:  

Artykuł III-340(dawny art. 201 TWE) 
 

- PE mo�e głosowa� co 
najmniej trzy dni po 
zło�eniu wniosku,  

Je�eli do Parlamentu Europejskiego wpłynie wniosek o wotum nieufno�ci 
dla Komisji ze wzgl�du na jej działalno��, mo�e on głosowa� w sprawie 
tego wniosku co najmniej trzy dni po jego zło�eniu i wył�cznie w 
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- głosowanie jest jawne, 
- 2/3 oddanych głosów i 
wi�kszo� absolutna 
członków. 
 
Komisja podaje si� do 
dymisji kolegialnie – 
indywidualne wotum 
nieufnoci nie jest 
mo�liwe.  
 

głosowaniu jawnym. 
 
 
Je�eli wniosek o wotum nieufno�ci zostanie przyj�ty wi�kszo�ci� dwóch 
trzecich oddanych głosów, reprezentuj�c� wi�kszo�� członków Parlamentu 
Europejskiego, członkowie Komisji kolegialnie rezygnuj� ze swych funkcji 
a minister spraw zagranicznych Unii rezygnuje z pełnienia funkcji w 
Komisji. Nadal pełni� oni swoje funkcje i prowadz� sprawy bie��ce do 
czasu zast�pienia ich zgodnie z artykułami I-26 i I-27. W takim przypadku 
mandat członków Komisji mianowanych na ich miejsce wygasa z dniem, w 
którym wygasłby mandat członków Komisji zobowi�zanych do kolegialnej 
rezygnacji. 
 

 
Rada Europejska 

Podsekcja 2  
Rada Europejska 

 
 Artykuł III-341(nowy) 

 
Członkowie mog� 
reprezentowa� innych 
członków.  
 
Wstrzymanie si� od 
głosu nie stanowi 
przeszkody w przyj�ciu 
uchwały jednomylnie. 
 
 
 
Kwestie proceduralne - 
zwykła wi�kszo�.  
 
Sekretariat Generalny 

1. W przypadku głosowania ka�dy członek Rady Europejskiej mo�e 
otrzyma� pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków. 
 
 
Wstrzymanie si� od głosu przez członków obecnych lub reprezentowanych 
nie stanowi przeszkody w przyj�ciu uchwały, która wymaga 
jednomy�lno�ci. 
 
2. Przewodnicz�cy Parlamentu Europejskiego mo�e zosta� zaproszony 
przez Rad� Europejsk� w celu jego wysłuchania. 
 
Wi�kszo� zwykła - 3. Rada Europejska stanowi zwykł� wi�kszo�ci� w 
kwestiach proceduralnych oraz w sprawie przyj�cia swojego regulaminu. 
 
4. Rad� Europejsk� wspomaga Sekretariat Generalny Rady  
 

 
Rada  

Podsekcja 3 
Rada Ministrów 

 
 Artykuł III-342 (dawny art. 204 TWE) 

 
Przewodnicz�cy 
zwołuje posiedzenia 
Rady 

Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodnicz�cy z inicjatywy własnej, 
jednego z jej członków lub Komisji. 
 

 Artykuł III-343 (dawne art. 205 ust. 1 i 3 oraz art. 206 TWE) 
 

Członkowie mog� 
reprezentowa� innych 
członków.  

1. W przypadku głosowania ka�dy członek Rady mo�e otrzyma� 
pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków. 
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Wi�kszo� zwykła 
oznacza wi�kszo� 
członków.  
 
Wstrzymanie si� od 
głosu nie stanowi 
przeszkody w przyj�ciu 
uchwały jednomylnie. 
 

 
2. Je�eli przyj�cie uchwały wymaga wi�kszo�ci zwykłej, Rada stanowi 
wi�kszo�ci� swoich członków. 
 
 
3. Wstrzymanie si� od głosu przez członków obecnych lub 
reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyj�ciu uchwał Rady, które 
wymagaj� jednomy�lno�ci. 
 

COREPER Artykuł III-344 (dawny art. 207 TWE) 
 

Stali przedstawiciele ze 
wszystkich Pa�stw 
Członkowskich 
przygotowuj� prac� 
Rady. 

1. Komitet zło�ony ze stałych przedstawicieli rz�dów Pa�stw 
Członkowskich jest odpowiedzialny za przygotowywanie prac Rady i 
wykonywanie zada� powierzonych mu przez Rad�. Komitet mo�e 
przyjmowa� decyzje proceduralne w przypadkach przewidzianych w 
regulaminie Rady. 
 

 
 
Decyzje dotycz�ce 
organizacji sekretariatu 
podejmowane s� zwykł� 
wi�kszoci�.  
 

2. Rad� wspomaga Sekretariat Generalny, działaj�cy pod kierunkiem 
sekretarza generalnego mianowanego przez Rad�. 
 
Zwykła wi�kszo� - Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego 
zwykł� wi�kszo�ci�.  
 

Regulamin – zwykła 
wi�kszo�.  
 

Zwykła wi�kszo� - 3. Rada stanowi zwykł� wi�kszo�ci� w kwestiach 
proceduralnych oraz dla przyj�cia swego regulaminu. 
 

 Artykuł III-345 (dawny art. 208 TWE) 
 

Zwykła wi�kszo� w 
Radzie mo�e za��da� 
od Komisji przedło�enia 
wniosku.  

Zwykła wi�kszo� - Rada mo�e, stanowi�c zwykł� wi�kszo�ci�, za��da� od 
Komisji przeprowadzenia wszelkich analiz, które uzna za po��dane dla 
realizacji wspólnych celów i przedło�enia jej wszelkich wła�ciwych 
wniosków. Je�eli Komisja nie przedło�y wniosku, zawiadamia o tym Rad�, 
podaj�c uzasadnienie. 
 
 

Komitety Artykuł III-346(dawny art. 209 TWE) 
 

Status komitetów 
przyjmowany jest w 
Radzie zwykł� 
wi�kszoci�.  

Zwykła wi�kszo� - Rada przyjmuje decyzje europejskie okre�laj�ce status 
komitetów przewidzianych w Konstytucji. Rada stanowi zwykł� 
wi�kszo�ci� po konsultacji z Komisj�. 
 

 
Komisja 

Podsekcja 4  
Komisja Europejska 

 
 Artykuł III-347(dawny art. 213(2) TWE) 
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W pełni niezale�na. 
 
 
 
 
Członkowie Komisji nie 
mog� wykonywa� 
innych zawodów.  
 
Musz� przestrzega� 
zasad uczciwoci w 
stosunku do 
wykonywanej pracy,...  
 
...a jeli tego nie robi� 
Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
ich zdymisjonowa� lub 
pozbawi� emerytury.  

Członkowie Komisji powstrzymuj� si� od wszelkich czynno�ci 
niezgodnych z charakterem ich funkcji. Pa�stwa Członkowskie szanuj� ich 
niezale�no�� i nie d��� do wywierania na nich wpływu przy wykonywaniu 
przez nich zada�. 
 
Zwykła wi�kszo� - Członkowie Komisji nie mog�, podczas pełnienia ich 
funkcji, wykonywa� �adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej 
działalno�ci zawodowej. Obejmuj�c swoje stanowiska, uroczy�cie 
zobowi�zuj� si� szanowa�, w trakcie pełnienia funkcji i po ich 
zako�czeniu, zobowi�zania z nich wynikaj�ce, w szczególno�ci obowi�zki 
uczciwo�ci i roztropno�ci przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub 
przyjmowaniu pewnych korzy�ci po zako�czeniu funkcji. W przypadku 
naruszenia tych zobowi�za� przez członka Komisji Trybunał 
Sprawiedliwo�ci, na wniosek Rady, stanowi�cej zwykł� wi�kszo�ci�, lub 
na wniosek Komisji, mo�e orzec, stosownie do okoliczno�ci, o jego 
dymisji, zgodnie z artykułem III-349, lub o pozbawieniu go prawa do 
emerytury lub innych podobnych korzy�ci. 
 

 Artykuł III-348 (dawny art. 215 TWE) 
 

Przewodnicz�cy mo�e 
zwolni� innych 
członków.  
 

1. Poza przypadkami normalnej wymiany lub �mierci funkcje członka 
Komisji ko�cz� si� z chwil� jego rezygnacji lub dymisji. 
 

Wakat jest uzupełniany 
zgodnie ze zwykł� 
procedur� mianowania 
członka Komisji.  

XX 2. W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnacj�, dymisj� lub 
�mier� członka Komisji jest on zast�powany, na czas pozostaj�cy do 
zako�czenia kadencji, przez nowego członka o tym samym obywatelstwie 
mianowanego przez Rad� we wspólnym porozumieniu z przewodnicz�cym 
Komisji po konsultacji z Parlamentem i zgodnie z kryteriami, o których 
mowa w artykule I-26 ust�p 4. 
 
U Rada, stanowi�c jednomy�lnie na wniosek przewodnicz�cego Komisji, 
mo�e podj�� decyzj�, aby nie zast�powa� takiego członka, zwłaszcza je�eli 
okres pozostaj�cy do zako�czenia jego kadencji jest krótki. 
 

Procedura zast�pienia 
przewodnicz�cego.  

XX 3. W przypadku rezygnacji, dymisji lub �mierci, przewodnicz�cy jest 
zast�powany na okres pozostaj�cy do zako�czenia kadencji, zgodnie z 
artykułem I-27 ust�p 1. 
 

Zast�pienie ministra 
spraw zagranicznych.  

XX 4. W przypadku rezygnacji, dymisji lub �mierci, minister spraw 
zagranicznych Unii jest zast�powany na okres pozostaj�cy do zako�czenia 
kadencji, zgodnie z artykułem I-28 ust�p 1. 
 

Pełni� swoj� funkcj� do 
chwili zast�pienia.  

5. W przypadku kolegialnej rezygnacji członków Komisji, pełni� oni swoje 
funkcje i nadal prowadz� sprawy bie��ce do chwili ich zast�pienia, przez 
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okres pozostaj�cy do zako�czenia kadencji, zgodnie z artykułami I-26 i I-
27. 
 

 Artykuł III-349 (dawny art. 216 TWE) 
 

Mo�e zosta� 
zdymisjonowany przez 
Trybunał 
Sprawiedliwoci.  

Zwykła wi�kszo� - Je�eli członek Komisji nie spełnia ju� warunków 
koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopu�cił si� powa�nego 
uchybienia, Trybunał Sprawiedliwo�ci mo�e go zdymisjonowa� na 
wniosek Rady stanowi�cej zwykł� wi�kszo�ci� lub na wniosek Komisji. 
 

 Artykuł III-350 (dawny art. 217 TWE) 
 

Przewodnicz�cy 
rozdziela teki i 
dokonuje zmian w 
rozdziale obowi�zków.  

Bez uszczerbku dla artykułu I-28 ust�p 4, przewodnicz�cy ustala zakres 
obowi�zków Komisji i rozdziela je pomi�dzy jej członków, zgodnie z 
artykułem I-27 ust�p 3 Konstytucji. Przewodnicz�cy mo�e dokonywa� 
zmian w rozdziale obowi�zków w trakcie kadencji Komisji. Członkowie 
Komisji wykonuj� funkcje powierzone im przez przewodnicz�cego i pod 
jego kierownictwem. 
 

Głosowanie Artykuł III-351 (dawny art. 219 TWE) 
 

Uchwały podejmowane 
s� wi�kszoci� 
członków.  

Komisja podejmuje uchwały wi�kszo�ci� swych członków. Regulamin 
Komisji okre�la kworum.  
 

 Artykuł III-352(dawny art. 218 TWE) 
 

Regulamin 1. Komisja uchwala swój regulamin w celu zapewnienia funkcjonowania 
jej oraz jej słu�b. Zapewnia ona publikacj� tego regulaminu. 
 

Roczne ogólne 
sprawozdanie dla PE.  

2. Komisja publikuje co roku, nie pó�niej ni� na miesi�c przed otwarciem 
sesji Parlamentu Europejskiego, ogólne sprawozdanie z działalno�ci Unii. 
 

S�d UE = Trybunał 
Sprawiedliwoci, S�d i  
s�dy wyspecjalizowane.  
 

Podsekcja 5  
Trybunał Sprawiedliwo	ci Unii Europejskiej 

 

Trzy składy: Artykuł III-353(dawny art. 221 TWE) 
 

- izby, 
- wielka izba, 
- pełen skład. 
 

Trybunał Sprawiedliwo�ci obraduje w izbach, w składzie wielkiej izby lub 
w pełnym składzie, zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej. 
 
 

Rzecznicy generalni Artykuł III-354(dawny art. 222 TWE) 
U 

8 rzeczników Trybunał Sprawiedliwo�ci jest wspomagany przez o�miu rzeczników 
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generalnych – liczba ta 
mo�e zosta� zwi�kszona 
jednomyln� decyzj�. 
  
- bezstronni 
- niezale�ni 
- sporz�dzaj� wnioski w 
sprawach, które 
wymagaj� ich 
interwencji 
 

generalnych. Je�eli Trybuna Sprawiedliwo�ci wyst�pi z takim wnioskiem, 
Rada, stanowi�c jednomy�lnie, mo�e przyj�� decyzj� europejsk� w sprawie 
zwi�kszenia liczby rzeczników generalnych. 
 
Rol� rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy 
zachowaniu całkowitej bezstronno�ci i niezale�no�ci, uzasadnionych 
wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, wymagaj� jego interwencji. 
 
 

Trybunał 
Sprawiedliwo�ci 

Artykuł III-355(dawny art. 223 TWE) 
U 

S�dziowie i rzecznicy 
generalni maj� 
kwalifikacje do 
piastowania 
najwy�szych stanowisk 
w systemach prawnych 
ich pa�stw – 
mianowani s� za 
wspólnym 
porozumieniem.  
 

S�dziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwo�ci s� wybierani 
spo�ród osób o niekwestionowanej niezale�no�ci i maj�cych kwalifikacje 
wymagane w ich pa�stwach do zajmowania najwy�szych stanowisk 
s�dowych lub s� prawnikami o uznanej kompetencji; s� oni mianowani za 
wspólnym porozumieniem przez rz�dy Pa�stw Członkowskich, po 
konsultacji z komitetem przewidzianym w artykule III-357. 
 
 

Cz�ciowe odnowienie 
składu s�dziowskiego 
co trzy lata.  
  

Co trzy lata nast�puje cz��ciowe odnowienie składu s�dziowskiego i składu 
rzeczników generalnych, na warunkach przewidzianych w Statucie 
Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 

Wybieraj� własnego 
prezesa na 3 lata; jego 
mandat jest 
odnawialny. 
 

S�dziowie wybieraj� spo�ród siebie na okres trzech lat prezesa Trybunału 
Sprawiedliwo�ci. Jego mandat jest odnawialny. 
 
 

Rada zatwierdza 
regulamin.  
  

Trybunał Sprawiedliwo�ci przyjmuje swój regulamin. Wymaga on 
zatwierdzenia przez Rad�. 

S�d – dawniej S�d 
Pierwszej Instancji.  
 

Artykuł III-356(dawny art. 224 TWE) 
 

Dopuszcza si� wi�cej 
ni� jednego s�dziego z 
ka�dego kraju.  

Liczb� s�dziów S�du okre�la Statut Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej. Statut mo�e przewidywa�, �e S�d wspomagany b�dzie przez 
rzeczników generalnych. 
 
 

S�dziowie musz� by�: 
- niezale�ni, 
- zdolni do piastowania 

U Członkowie S�du s� wybierani spo�ród osób o niekwestionowanej 
niezale�no�ci i mog�cych zajmowa� wysokie stanowiska s�dowe. S� oni 
mianowani za wspólnym porozumieniem przez rz�dy Pa�stw 
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wysokich stanowisk 
prawnych.  
 
Mianowani na 6 lat; 
cz�ciowe odnowienie 
składu co 3 lata. 
 

Członkowskich, po konsultacji z komitetem przewidzianym w artykule III-
357. 
 
Co trzy lata nast�puje cz��ciowe odnowienie składu S�du. 
 

Prezes mianowany na 3 
lata i jego mandat jest 
odnawialny.  
 

S�dziowie wybieraj� spo�ród siebie na okres trzech lat prezesa S�du. Jego 
mandat jest odnawialny.  

Rada zatwierdza 
regulamin stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�. 
 

S�d przyjmuje swój regulamin w porozumieniu z Trybunałem 
Sprawiedliwo�ci. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Rad�. 
 
Z zastrze�eniem odmiennych postanowie� Statutu, postanowienia 
Konstytucji dotycz�ce Trybunału Sprawiedliwo�ci stosuj� si� do S�du. 
 

Komitet  Artykuł III-357 (nowy) 
 

Komitet opiniuje 
kandydatów.  
 
 
 
7 członków  
- 6 proponuje prezes 
S�du, 1 PE  
– Rada mianuje 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 

Ustanawia si� komitet, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do 
wykonywania funkcji s�dziego i rzecznika generalnego w Trybunale 
Sprawiedliwo�ci i S�dzie przed ich mianowaniem przez rz�dy Pa�stw 
Członkowskich zgodnie z artykułami III-355 i III-356. 
 
Komitet składa si� z siedmiu osobisto�ci wybranych spo�ród byłych 
członków Trybunału Sprawiedliwo�ci i S�du, członków krajowych s�dów 
najwy�szych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedn� z 
kandydatur proponuje Parlament Europejski. Rada przyjmuje decyzj� 
europejsk� ustanawiaj�c� reguły funkcjonowania komitetu oraz decyzj� 
europejsk� mianuj�ca jego członków. Rada stanowi na wniosek prezesa 
Trybunału Sprawiedliwo�ci. 
 

Jurysdykcja S�du  Artykuł III-358 (dawny art. 225 TWE) 
 

W zasadzie: s�d 
pierwszej instancji.  
 
Rozszerzenie 
właciwoci S�du mo�e 
zosta� dokonane na 
mocy Statutu.  
  
Mo�liwo� odwołania 
do Trybunału 
Sprawiedliwoci tylko w 
kwestiach prawnych. 
 

1. S�d jest wła�ciwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg, o 
których mowa w artykułach III-365, III-367, III-370, III-372 i III-374, z 
wyj�tkiem skarg przydzielonych s�dom wyspecjalizowanym, utworzonym 
w zastosowaniu artykułu III-359 lub skarg zastrze�onych na mocy Statutu 
Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej dla Trybunału 
Sprawiedliwo�ci. Statut mo�e przyzna� S�dowi wła�ciwo�� w innych 
kategoriach skarg. 
 
Od orzecze� wydanych przez S�d na mocy niniejszego ust�pu przysługuje, 
na warunkach i w zakresie okre�lonym przez Statut, prawo odwołania si� 
do Trybunału Sprawiedliwo�ci, ograniczone do kwestii prawnych. 
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S�d mo�e, w drodze 
wyj�tku, rozpatrywa� 
orzeczenia s�dów 
wyspecjalizowanych; 
Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
kontrolowa� orzeczenia 
S�du.  
 

2. S�d jest wła�ciwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko 
orzeczeniom s�dów wyspecjalizowanych.  
 
Orzeczenia wydane przez S�d na mocy niniejszego ust�pu mog� zosta� w 
drodze wyj�tku, na warunkach i w zakresie okre�lonym przez Statut 
Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwo�ci, je�eli zachodzi powa�ne ryzyko naruszenia jednolito�ci 
lub spójno�ci prawa Unii. 
 

Orzeczenia 
prejudycjalne  
  
 
Orzeczenia co do 
zasady wydawane s� 
przez S�d.  
 

3. S�d jest wła�ciwy do rozpoznawania pyta� prejudycjalnych 
przedkładanych na mocy artykułu III-369, w szczególnych dziedzinach 
okre�lonych w Statucie Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 
Je�eli S�d uzna, �e sprawa wymaga orzeczenia co do zasady, które mo�e 
mie� wpływ na jednolito�� lub spójno�� prawa Unii, mo�e on przekaza� t� 
spraw� do rozpoznania Trybunałowi Sprawiedliwo�ci. 
 
Orzeczenia wydane przez S�d w sprawach pyta� prejudycjalnych mog� 
zosta� w drodze wyj�tku, na warunkach i w zakresie okre�lonym przez 
Statut, poddane kontroli Trybunału Sprawiedliwo�ci, je�eli zachodzi 
powa�ne ryzyko naruszenia jednolito�ci lub spójno�ci prawa Unii. 
 

S�dy wyspecjalizowane Artykuł III-359(dawne art. 200 oraz 225a TWE) 
X** 

Utworzone w drodze 
ustaw.  
 
S�dy pierwszej instancji 
w szczególnych 
dziedzinach.  
 

1. Ustawy europejskie mog� utworzy� przy S�dzie s�dy wyspecjalizowane, 
do rozpoznawania w pierwszej instancji niektórych kategorii skarg 
wniesionych w szczególnych dziedzinach. Ustawy europejskie s� 
przyjmowane na wniosek Komisji i po konsultacji z Trybunałem 
Sprawiedliwo�ci albo na wniosek Trybunału Sprawiedliwo�ci i po 
konsultacji z Komisj�. 
 

Zasady okrelone w 
ustawach uchwalanych 
w drodze zwykłej 
procedury 
ustawodawczej. 
  

2. Ustawa europejska w sprawie utworzenia s�du wyspecjalizowanego 
okre�la zasady dotycz�ce składu tego s�du i precyzuje zakres przyznanych 
mu uprawnie�. 
 

Odwołanie tylko w 
kwestiach prawnych, o 
ile przepisy nie 
stanowi� inaczej.  

3. Od orzecze� wydanych przez s�dy wyspecjalizowane przysługuje prawo 
odwołania si� do S�du, ograniczone do kwestii prawnych lub – je�eli jest to 
przewidziane w ustawie europejskiej w sprawie utworzenia s�du 
wyspecjalizowanego – obejmuj�ce równie� kwestie faktyczne. 
 

Niezale�ni s�dziowie 
mianowani przez Rad� 
stanowi�c� 
jednomylnie.  
 

4. Członkowie s�dów wyspecjalizowanych s� wybierani spo�ród osób o 
niekwestionowanej niezale�no�ci i mog�cych zajmowa� stanowiska 
s�dowe. S� oni mianowani przez Rad�, stanowi�c� jednomy�lnie. 
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Regulamin s�dów 
wyspecjalizowanych 
zatwierdza Rada.  

5. S�dy wyspecjalizowane przyjmuj� swój regulamin w porozumieniu z 
Trybunałem Sprawiedliwo�ci. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez 
Rad�. 
 

O ile przepisy nie 
stanowi� inaczej, 
postanowienia 
odnosz�ce si� do 
Trybunału 
Sprawiedliwoci 
odnosz� si� tak�e do 
s�dów 
wyspecjalizowanych.  
 

6. Z zastrze�eniem odmiennych przepisów ustawy europejskiej w sprawie 
utworzenia s�du wyspecjalizowanego, postanowienia Konstytucji 
dotycz�ce Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej oraz 
postanowienia Statutu Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, 
stosuj� si� do s�dów wyspecjalizowanych. Tytuł I Statutu oraz jego 
artykuł 64 stosuj� si� w ka�dym przypadku do s�dów wyspecjalizowanych. 

Pa�stwo Członkowskie 
odpowiada przed 
Trybunałem 
Sprawiedliwo�ci.  

Artykuł III-360 (dawny art. 226 TWE) 
 

Działania Komisji: 
1. Oficjalne 
zawiadomienie 
skierowane do Pa�stwa 
Członkowskiego.  
2. Odpowied� Pa�stwa 
Członkowskiego. 
3. Orzeczenie 
Trybunału 
Sprawiedliwoci.  
 

Je�eli Komisja uzna, �e Pa�stwo Członkowskie uchybiło jednemu z 
zobowi�za�, które na nim ci��� na mocy Konstytucji, wydaje ona 
uzasadnion� opini� w tym przedmiocie, po uprzednim umo�liwieniu temu 
Pa�stwu przedstawienia swych uwag. 
 
Je�eli Pa�stwo to nie zastosuje si� do opinii w terminie okre�lonym przez 
Komisj�, mo�e ona wnie�� spraw� do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej. 
 

 Artykuł III-361(dawny art. 227 TWE) 
 

Działania innego 
Pa�stwa 
Członkowskiego: 
1. Kieruje spraw� do 
Komisji. 
2. Ka�de Pa�stwo 
przedkłada odpowied�.  
3. Uzasadniona opinia z 
Komisji w terminie 3 
miesi�cy.  
4. Orzeczenie 
Trybunału 
Sprawiedliwoci.  
  

Ka�de Pa�stwo Członkowskie mo�e wnie�� spraw� do Trybunału 
Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, je�eli uznaje, �e inne Pa�stwo 
Członkowskie uchybiło jednemu z zobowi�za�, które na nim ci��� na 
mocy Konstytucji. 
 
Zanim Pa�stwo Członkowskie wniesie przeciwko innemu Pa�stwu 
Członkowskiemu skarg� opart� na zarzucanym naruszeniu zobowi�zania, 
które na nim ci��y na podstawie Konstytucji, wnosi spraw� do Komisji. 
 
Komisja wydaje uzasadnion� opini�, po umo�liwieniu zainteresowanym 
Pa�stwom przedstawienia na zasadzie spornej uwag pisemnych i ustnych. 
 
Je�eli Komisja nie wyda opinii w terminie trzech miesi�cy od wniesienia 
sprawy, brak opinii nie stanowi przeszkody we wniesieniu sprawy do 
Trybunału. 
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Niezastosowanie si� do 
orzeczenia Trybunału.  

Artykuł III-362(dawny art. 228 TWE) 

Pa�stwo Członkowskie 
musi zastosowa� si� do 
wyroku Trybunału 
Sprawiedliwoci.  

1. Je�eli Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej stwierdza, �e 
Pa�stwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowi�za�, które na nim ci��� 
na mocy Konstytucji, Pa�stwo to jest zobowi�zane podj�� �rodki, które 
zapewni� wykonanie wyroku Trybunału. 
 

Komisja mo�e wnie� 
spraw� przeciwko 
danemu Pa�stwu 
Członkowskiemu za 
niezastosowanie si� do 
wyroku Trybunału 
Sprawiedliwoci. 
 
Kara pieni��na 
 
Komisja proponuje 
wysoko� kary 
pieni��nej – Trybunał 
Sprawiedliwoci 
orzeka. 
  

2. Je�eli Komisja uznaje, �e dane Pa�stwo Członkowskie nie podj�ło 
�rodków zapewniaj�cych wykonanie wyroku, o którym mowa w ust�pie 1, 
mo�e ona wnie�� spraw� do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, 
po umo�liwieniu temu Pa�stwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona 
wysoko�� ryczałtu lub okresowej kary pieni��nej do zapłacenia przez dane 
Pa�stw Członkowskie, jak� uzna za odpowiedni� do okoliczno�ci. 
 
Je�eli Trybunał stwierdza, �e dane Pa�stwo Członkowskie nie zastosowało 
si� do jego wyroku, mo�e na nie nało�y� ryczałt lub okresow� kar� 
pieni��n�. 
 
Procedura ta nie narusza artykułu III-361 
 

Pa�stwo Członkowskie 
mo�e zapłaci� kar�, 
jeli uchybi 
obowi�zkowi 
poinformowania o 
rodkach podj�tych w 
celu transpozycji 
ustawy ramowej. 
 
 
Kara pieni��na nie 
mo�e przekracza� 
wysokoci 
zaproponowanej przez 
Komisj�. 

3. Je�eli Komisja wniesie skarg� do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej zgodnie z artykułem III-360, uznaj�c, �e dane Pa�stwo 
Członkowskie uchybiło obowi�zkowi poinformowania o �rodkach 
podj�tych w celu transpozycji europejskiej ustawy ramowej, Komisja 
mo�e, o ile uzna to za wła�ciwe, okre�li� kwot� ryczałtu lub okresowej 
kary pieni��nej do zapłacenia przez dane Pa�stwo, któr� uzna za 
odpowiedni� do okoliczno�ci. 
 
Je�eli Trybunał stwierdza, �e nast�piło naruszenie prawa, mo�e nało�y� na 
dane Pa�stwo Członkowskie ryczałt lub okresow� kar� pieni��n� w 
wysoko�ci nie przekraczaj�cej kwoty ustalonej przez Komisj�. 
Zobowi�zanie do zapłaty staje si� skuteczne w terminie okre�lonym w 
wyroku Trybunału. 
 

 
Kary 

 
Artykuł III-363 (dawny art. 229 TWE) 

X** 
Trybunał 
Sprawiedliwoci ma 
nieograniczone prawo 
orzekania kar.  

Ustawy europejskie lub rozporz�dzenia europejskie Rady mog� przyzna� 
Trybunałowi Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej nieograniczone prawo 
orzekania w odniesieniu do kar, które przewiduj�. 
 

 Artykuł III-364(dawny art. 229a TWE) 
X** 
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Właciwo� Trybunału 
Sprawiedliwoci w 
zakresie własnoci 
intelektualnej okrelona 
w drodze ustawy.  
  

Bez uszczerbku dla innych postanowie� Konstytucji, ustawa europejska 
mo�e przyzna� Trybunałowi Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, w 
okre�lonym przez ni� zakresie, wła�ciwo�� do rozstrzygania sporów 
dotycz�cych stosowania aktów przyj�tych na podstawie Konstytucji, które 
tworz� europejskie tytuły prawne w dziedzinie własno�ci intelektualnej. 
 

Legalno�� ustaw  Artykuł III-365(dawny art. 230 TWE) 
 

Trybunał 
Sprawiedliwoci 
kontroluje: 
 
- zgodno� z prawem 
ustaw, 

1. Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej kontroluje legalno�� ustaw 
europejskich i europejskich ustaw ramowych, aktów Rady, Komisji i 
Europejskiego Banku Centralnego, innych ni� zalecenia i opinie, oraz 
aktów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzaj�cych do 
wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje 
równie� legalno�� aktów organów i jednostek organizacyjnych Unii, które 
zmierzaj� do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. 
 

- brak kompetencji,  
- wymogi proceduralne, 
- Konstytucj�, 
- reguł� prawn�.  
 

2. Do celów okre�lonych w ust�pie 1, Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych 
przez Pa�stwo Członkowskie, Parlament Europejski, Rad� lub Komisj�, 
podnosz�cych zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów 
proceduralnych, naruszenia Konstytucji lub jakiejkolwiek reguły prawnej 
zwi�zanej z jej stosowaniem lub nadu�ycia władzy. 
 

Właciwo� Trybunału 
Sprawiedliwoci w 
odniesieniu do skarg 
wniesionych przez:  
- Trybunał 
Obrachunkowy,  
- Bank Centralny, i 
- Komitet Regionów.  
 

3. Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania, 
na warunkach przewidzianych w ust�pach 1 i 2, w zakresie skarg 
wniesionych przez Trybunał Obrachunkowy, przez Europejski Bank 
Centralny i Komitet Regionów, zmierzaj�cych do zapewnienia ochrony ich 
prerogatyw. 
 
 

Skargi musz� dotyczy� 
osób w sposób 
„ bezporedni i 
indywidualny” .  
 

4. Ka�da osoba fizyczna lub prawna mo�e wnie��, na warunkach 
przewidzianych w ust�pach 1 i 2, skarg� na akty, których jest adresatem lub 
które dotycz� jej bezpo�rednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, 
które dotycz� jej bezpo�rednio i nie wymagaj� �rodków wykonawczych. 
 

Szczególne warunki dla 
urz�dów, organów i 
jednostek.  
 

5. Akty tworz�ce organy i jednostki organizacyjne Unii mog� przewidywa� 
wymogi i warunki szczególne dotycz�ce skarg wniesionych przez osoby 
fizyczne lub prawne na akty tych organów lub jednostek organizacyjnych 
zmierzaj�ce do wywarcia skutków prawnych wobec tych osób. 
 

Termin: skargi nale�y 
wnosi� do Trybunału 
Sprawiedliwoci w 
terminie dwóch 
miesi�cy. 

6. Skargi przewidziane w niniejszym artykule powinny by� wniesione w 
terminie dwóch miesi�cy, stosownie do przypadku, od daty publikacji aktu 
lub jego notyfikowania skar��cemu lub, w razie ich braku, od daty 
powzi�cia przez niego wiadomo�ci o tym akcie. 
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Wa�no�� 

 
Artykuł III-366 (dawny art. 231 TWE) 

 
Trybunał 
Sprawiedliwoci orzeka 
o niewa�noci danego 
aktu, jeli jest sprzeczny 
z prawem.  
 
Mo�e orzec, �e niektóre 
cz�ci aktu pozostaj� 
wa�ne.  
 

Je�eli skarga jest zasadna, Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej 
orzeka o niewa�no�ci danego aktu. 
 
 
 
 
Jednak�e Trybunał Sprawiedliwo�ci wskazuje, je�li uzna to za niezb�dne, 
które skutki aktu o którego niewa�no�ci orzekł, powinny by� uwa�ane za 
ostateczne. 
 

Zaniechanie działania Artykuł III-367 (dawny art. 232 TWE) 
 

Zaniechanie działania 
przez instytucj� mo�e 
skutkowa� wniesieniem 
skargi do Trybunału 
Sprawiedliwoci.  
 
 
 
Najpierw instytucja 
musi zosta� wezwana 
do działania.  
 
 
 
Ka�dy mo�e wnie� 
skarg�.  

Je�eli Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja lub 
Europejski Bank Centralny z naruszeniem Konstytucji, zaniechaj� 
działania, Pa�stwa Członkowskie i inne instytucje Unii mog� wnie�� 
skarg� do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej w celu 
stwierdzenia tego naruszenia. Niniejszy artykuł stosuje si�, na tych samych 
warunkach, do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które zaniechaj� 
działania. 
 
Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ lub 
jednostka organizacyjna zostały uprzednio wezwane do działania. Je�eli w 
terminie dwóch miesi�cy od tego wezwania instytucja, organ lub jednostka 
organizacyjna nie zaj�ły stanowiska, skarga mo�e by� wniesiona w ci�gu 
nast�pnych dwóch miesi�cy. 
 
Ka�da osoba fizyczna lub prawna mo�e wnie�� spraw� do Trybunału, na 
warunkach przewidzianych w ust�pie 1 i 2, stawiaj�c zarzut jednej z 
instytucji, jednemu z organów lub jednej z jednostek organizacyjnych Unii, 
i� zaniechała wydania aktu skierowanego do niej, innego ni� zalecenie lub 
opinia. 
 

 Artykuł III-368(dawny art. 233 TWE) 
 

Obowi�zek 
zastosowania si� do 
wyroku.  

Instytucja, organ lub jednostka organizacyjna, których akt uznano za 
niewa�ny lub którego zaniechanie zostało uznane za sprzeczne z 
Konstytucj�, ma obowi�zek podj�� �rodki zapewniaj�ce wykonanie wyroku 
Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 
Obowi�zek ten nie narusza obowi�zku, który mo�e wynika� z zastosowania 
artykułu III-431 akapit drugi. 
 

Orzeczenie 
prejudycjalne 

Artykuł III-369(dawny art. 234 TWE) 
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Dziedziny, których 
dotycz� orzeczenia 
prejudycjalne:  
 
- Konstytucja; 
 
- akty instytucji. 
 
 
Ka�dy s�d krajowy 
mo�e zwróci� si� o 
wydanie orzeczenia 
prejudycjalnego.  
 
 
W przypadku 
wyczerpania prawa do 
odwołania w 
s�downictwie 
krajowym, spraw� 
wnosi si� do Trybunału 
Sprawiedliwoci.  
 

Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania w 
trybie prejudycjalnym: 
 
 
a) o wykładni Konstytucji, 
  
b) o wa�no�ci i wykładni aktów instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii. 
 
W przypadku gdy pytanie z tym zwi�zane jest podniesione przed s�dem 
jednego z Pa�stw Członkowskich, s�d ten mo�e, je�eli uzna, �e decyzja w 
tej kwestii jest niezb�dna do wydania wyroku, zwróci� si� do Trybunału z 
wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. 
 
 
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed 
s�dem krajowym, którego orzeczenia nie podlegaj� zaskar�eniu według 
prawa wewn�trznego, s�d ten jest zobowi�zany wnie�� spraw� do 
Trybunału. 
 
Je�eli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed s�dem 
krajowym dotycz�cej osoby zatrzymanej, Trybunał stanowi w jak 
najkrótszym terminie. 
 

 Artykuł III-370(dawny art. 235 TWE) 
 

Odszkodowanie Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania w 
sporach dotycz�cych odszkodowa�, o których mowa w artykule III-431 
akapity drugi i trzeci. 
 

 Artykuł III-371(dawny art. 46 (e) TUE) 
 

Je�eli Rada zawiesi w 
prawach 
członkowskich, 
wówczas Trybunał 
Sprawiedliwoci orzeka 
jedynie w kwestiach 
proceduralnych.  

Trybunał Sprawiedliwo�ci jest wła�ciwy do orzekania w sprawie legalno�ci 
aktu przyj�tego przez Rad� Europejsk� lub Rad� zgodnie z artykułem I-59 
wył�cznie na wniosek Pa�stwa Członkowskiego, którego dotyczy 
stwierdzenie Rady Europejskiej lub Rady, oraz wył�cznie w odniesieniu do 
przestrzegania postanowie� czysto proceduralnych przewidzianych w tym 
artykule. 
 
Wniosek musi by� zło�ony w terminie miesi�ca od daty tego stwierdzenia. 
Trybunał orzeka w terminie miesi�ca od daty tego wniosku. 
 

 Artykuł III-372(dawny art. 236 TWE) 
 

Spory mi�dzy Uni� 
Europejsk� a 
pracownikami.  

Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania w 
ka�dym sporze mi�dzy Uni� a jej pracownikami, w granicach i na 
warunkach okre�lonych w regulaminie pracowniczym urz�dników Unii lub 
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warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii. 
 

Europejski Bank 
Inwestycyjny  

Artykuł III-373(dawny art. 237 TWE) 

Trybunał 
Sprawiedliwoci orzeka 
w nast�puj�cych 
kwestiach:  
 

Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania, w 
poni�szych granicach, w sporach dotycz�cych: 
 

- Statut EBI,  a) wykonywania zobowi�za� Pa�stw Członkowskich, wynikaj�cych ze 
Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym zakresie Rada 
Dyrektorów Banku ma uprawnienia przyznane Komisji przez artykuł III-
360, 
 

- uchwały przyj�te przez 
Rad� Gubernatorów 
EBI,  

b) uchwał przyj�tych przez Rad� Gubernatorów Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. W tym zakresie ka�de Pa�stwo Członkowskie, Komisja i 
Rada Dyrektorów Banku mog� wnie�� skarg� na warunkach 
przewidzianych w artykule III-365, 
 

 c) uchwał przyj�tych przez Rad� Dyrektorów Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Skargi na te uchwały mog� by� wnoszone tylko przez 
Pa�stwa Członkowskie lub Komisj�, na warunkach przewidzianych w 
artykule III-365, i wył�cznie w zwi�zku z naruszeniem procedur 
przewidzianych w artykule 21 ust�py 2, 5, 6 i 7 Statutu Banku, 
 

- wykonanie 
obowi�zków przez 
krajowe banki 
centralne.  

d) wykonywania przez krajowe banki centralne obowi�zków wynikaj�cych 
z Konstytucji i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 
Europejskiego Banku Centralnego. W tym zakresie Rada Prezesów 
Europejskiego Banku Centralnego dysponuje wobec krajowych banków 
centralnych uprawnieniami przyznanymi Komisji wobec Pa�stw 
Członkowskich przez artykuł III-360. Je�li Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej stwierdza, �e krajowy bank centralny uchybił jednemu ze 
zobowi�za�, które na nim ci��� na mocy Konstytucji, bank ten jest 
zobowi�zany podj�� �rodki, które zapewni� wykonanie wyroku Trybunału. 
 

Arbitra� Artykuł III-374(dawny art. 238 TWE) 
 

Jurysdykcja w 
sprawach dotycz�cych 
zarówno prawa 
publicznego jak i 
prywatnego.  
 

Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest wła�ciwy do orzekania na 
mocy klauzuli arbitra�owej umieszczonej w umowie prawa publicznego 
lub prywatnego, zawartej przez Uni� lub w jej imieniu. 
 

 
 

Artykuł III-375(dawne art. 240, 239 i 292 TWE) 

S�dy pa�stw 
Członkowskich nie s� 

1. Z zastrze�eniem wła�ciwo�ci Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej okre�lonej w Konstytucji, spory, których stron� jest Unia, nie 
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wykluczone w sporach, 
w których stron� jest 
UE.  
Klauzula prymatu przy 
wykładni Konstytucji:  
tylko Trybunał, a nie 
s�dy krajowe (wy�szej 
instancji), jest właciwy 
do dokonywania 
wykładni Konstytucji.  
 
W ka�dym innym 
sporze, je�eli strony 
wyra�� zgod�, wyrok 
mo�e wyda� Trybunał 
Sprawiedliwoci.  
 

s� z tego tytułu wył�czone spod jurysdykcji s�dów krajowych. 
 
 
 
 
2. Pa�stwa Członkowskie zobowi�zuj� si� nie poddawa� sporów 
dotycz�cych wykładni lub stosowania Konstytucji innym procedurom 
rozstrzygania ni� te przewidziane w Konstytucji. 
 
 
 
3. Trybunał Sprawiedliwo�ci jest wła�ciwy do orzekania w ka�dym sporze 
mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi, zwi�zanym z przedmiotem 
Konstytucji, je�eli spór ten jest mu przedło�ony na mocy porozumienia 
mi�dzy stronami. 
 

Wspólna polityka 
zagraniczna i 
bezpiecze�stwa  

Artykuł III-376 (dawne art. 46f & 47 TUE) 

- Trybunał 
Sprawiedliwoci nie jest 
właciwy, chyba �e 
dotyczy to:  
- sprawdzenia, czy 
WPZiB wpływa na inne 
kompetencje Unii,  
- skarg osób fizycznych 
lub prawnych, które 
zignorowano.  
 

Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej nie jest wła�ciwy w 
odniesieniu do artykułów I-40 i I-41, postanowie� rozdziału II, tytułu V 
dotycz�cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, oraz w 
odniesieniu do artykułu III-293 w zakresie, w jakim dotyczy on wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa. 
 
Jednak�e Trybunał Sprawiedliwo�ci jest wła�ciwy do kontrolowania 
przestrzegania artykułu III-308 oraz orzekania w sprawie skarg 
wniesionych na warunkach przewidzianych w artykule III-365 ust�p 4, 
dotycz�cych kontroli legalno�ci decyzji europejskich przewiduj�cych 
�rodki ograniczaj�ce stosowane wobec osób fizycznych lub prawnych 
przyj�tych przez Rad� na podstawie rozdziału II tytułu V. 
 

Przestrze� wolno�ci, 
bezpiecze�stwa i 
sprawiedliwo�ci.   

Artykuł III-377 (dawny art. 35 ust. 5 TUE) 

Brak jurysdykcji w 
zakresie działalnoci 
policji krajowej lub 
innych organów 
cigania w zakresie 
przestrzegania prawa, 
utrzymania porz�dku 
publicznego i 
bezpiecze�stwa 
wewn�trznego.  

W wykonywaniu swoich uprawnie� dotycz�cych postanowie� sekcji 4 i 5 
rozdziału IV tytułu III odnosz�cych si� do przestrzeni wolno�ci, 
bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci, Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej nie jest wła�ciwy w zakresie kontroli wa�no�ci lub 
proporcjonalno�ci działa� policji lub innych organów �cigania w Pa�stwie 
Członkowskim, ani do orzekania w sprawie wykonywania przez Pa�stwa 
Członkowskie obowi�zków dotycz�cych utrzymania porz�dku publicznego 
i ochrony bezpiecze�stwa wewn�trznego. 
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 Artykuł III-378(dawny art. 241 TWE) 
 

Niemo�no� stosowania 
aktu mo�e zawsze 
zosta� podniesiona.  

Bez wzgl�du na upływ terminu przewidzianego w artykule III-365 ust�p 6, 
ka�da strona mo�e, w post�powaniu dotycz�cym aktu o zasi�gu ogólnym 
przyj�tym przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, 
podnie�� zarzuty okre�lone w artykule III-365 ust�p 2, w celu powołania 
si� przed Trybunałem Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej na niemo�no�� 
stosowania tego aktu. 
 

 Artykuł III-379 (dawne art. 242 i 243 TWE) 
 

Brak skutku 
zawieszaj�cego, ale 
Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
orzec o zawieszeniu 
zaskar�onego aktu.  
 

1. Skargi wniesione do Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej nie 
maj� skutku zawieszaj�cego. Jednak�e Trybunał mo�e, je�li uzna, �e 
okoliczno�ci tego wymagaj�, zarz�dzi� zawieszenie wykonania 
zaskar�onego aktu. 
 


rodki tymczasowe. 2. W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej mo�e zarz�dzi� niezb�dne �rodki tymczasowe. 
 

 Artykuł III-380 (dawny art. 244 TWE) 
 

Wykonanie orzecze�.  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej podlegaj� 
wykonaniu na warunkach przewidzianych w artykule III-401. 
 

 Artykuł III-381(dawny art. 245 TWE) 
X**/ XX**  

Statut w Protokole nr 3  
 
 
Procedura 
wprowadzania zmian  

Statut Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej jest okre�lony w 
Protokole. 
 
Ustawa europejska mo�e zmieni� postanowienia Statutu, z wyj�tkiem 
postanowie� tytułu I i jego artykułu 64. Ustawa jest przyjmowana na 
wniosek Trybunału Sprawiedliwo�ci i po konsultacji z Komisj� albo na 
wniosek Komisji i po konsultacji z Trybunałem Sprawiedliwo�ci. 
 
 
 

  Podsekcja 6  
Europejski Bank Centralny  

  
Artykuł III-382(dawny art. 112 TWE) 

XX* 
Rada Prezesów 1. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego składa si� z członków 

Zarz�du Europejskiego Banku Centralnego i prezesów krajowych banków 
centralnych Pa�stw Członkowskich nie obj�tych derogacj� w rozumieniu 
artykułu III-197. 
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Zarz�d 2. Zarz�d składa si� z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków.  

 
Członkowie Zarz�du s� 
osobami o uznanym 
autorytecie i 
dowiadczeniu 
zawodowym oraz s� 
mianowani 
kwalifikowan� 
wi�kszoci� głosów.  
8 lat; nieodnawialny 
mandat. 
 
Tylko obywatele UE.  

Prezes, wiceprezes i pozostali członkowie Zarz�du s� mianowani przez 
Rad� Europejsk�, stanowi�c� wi�kszo�ci� kwalifikowan� na zalecenie 
Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim z oraz z Rad� Prezesów 
Europejskiego Banku Centralnego, spo�ród osób o uznanym autorytecie i 
do�wiadczeniu zawodowym w dziedzinie pieni�dza lub bankowo�ci. 
 
Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny. 
 
 
 
 
Członkami Zarz�du mog� by� tylko obywatele Pa�stw Członkowskich. 
  

 Artykuł III-383(dawny art. 113 TWE) 
 

Przewodnicz�cy Rady i 
jeden członek Komisji 
mog� uczestniczy� w 
posiedzeniu Rady 
Prezesów.  
 

1. Przewodnicz�cy Rady i członek Komisji mog� uczestniczy�, bez prawa 
głosu, w posiedzeniach Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. 

Przewodnicz�cy Rady 
mo�e przedło�y� 
wniosek.  
 

Przewodnicz�cy Rady mo�e przedło�y� wniosek do rozwa�enia przez Rad� 
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. 
 
 

Prezydent EBC jest 
zapraszany do udziału 
w odpowiednich 
posiedzeniach Rady.  
 

2. Prezes Europejskiego Banku Centralnego jest zapraszany do 
uczestniczenia w posiedzeniach Rady, kiedy dyskutuje ona o sprawach 
dotycz�cych celów i zada� Europejskiego Systemu Banków Centralnych. 
 

Roczne sprawozdanie 
jest kierowane do:  
- Parlamentu 
Europejskiego, 
- Rady, 
- Komisji, 
- Rady Europejskiej. 

3. Europejski Bank Centralny kieruje roczne sprawozdanie z działalno�ci 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i w sprawie polityki 
pieni��nej za rok ubiegły i rok bie��cy do Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady i Komisji. Prezes Europejskiego Banku Centralnego 
przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który mo�e 
odby� debat� generaln� na tej podstawie, oraz Radzie. 
 

 
Urz�dnicy EBC mog� 
by� przesłuchani przez 
właciwe komisje PE.  

 
Prezes Europejskiego Banku Centralnego i inni członkowie Zarz�du mog�, 
na ��danie Parlamentu Europejskiego lub z inicjatywy własnej, by� 
przesłuchani przez wła�ciwe komisje Parlamentu Europejskiego. 
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Trybunał 
Obrachunkowy 

Podsekcja 7  
Trybunał Obrachunkowy  

 
Zadania:  

 
Artykuł III-384 (dawny art. 248 (2)- (7) TWE) 

XX 
- kontrola wszystkich 
dochodów i wydatków o 
ile nie jest to 
wykluczone,  
 
 
 
- przedło�enie 
owiadczenia o 
wiarygodnoci 
rachunków (co roku od 
1994 r. Trybunał 
Obrachunkowy 
przedstawia uwagi)  
 

1. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i 
wydatków Unii. Kontroluje równie� rachunki wszystkich dochodów i 
wydatków wszystkich organów i jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Uni�, w zakresie, w jakim akt zało�ycielski tych organów lub 
jednostek organizacyjnych nie wyklucza takiej kontroli. 
 
 
Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
o�wiadczenie o wiarygodno�ci rachunków, jak równie� legalno�ci i 
prawidłowo�ci operacji le��cych u ich podstaw, które jest publikowane w 
Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej. Po�wiadczenie to mo�e zosta� 
uzupełnione przez szczegółowe oceny ka�dego z głównych obszarów 
działania Unii. 
 

- sprawdzenie 
zgodnoci z prawem i 
prawidłowoci 
zarz�dzania,  
- sygnalizowanie 
nieprawidłowoci,  
 
- kontrola zarówno 
zało�e� dochodowych 
jak i przekazanych 
płatnoci, 

2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje legalno�� i prawidłowo�� dochodów 
i wydatków oraz upewnia si� co do nale�ytego zarz�dzania finansami. 
Czyni�c to, sygnalizuje w szczególno�ci wszelkie nieprawidłowo�ci. 
 
 
 
 
Kontrol� dochodów przeprowadza si� zarówno na podstawie zało�e� 
dochodowych, jak i płatno�ci przekazanych Unii. 
 
Kontrol� wydatków przeprowadza si� zarówno na podstawie podj�tych 
zobowi�za�, jak i dokonanych wypłat. 
 
Kontrole te mog� by� przeprowadzane przed zamkni�ciem rozlicze� w 
danym roku bud�etowym. 
 

- kontrola w oparciu o 
dokumentacj� lub 
inspekcje 
 
 
… przy współpracy z 
krajowymi instytucjami 
kontrolnymi. 
 

3. Kontrola dotyczy dokumentów, a w razie potrzeby przeprowadzana jest 
na miejscu w innych instytucjach lub w pomieszczeniach ka�dego organu 
lub jednostki organizacyjnej zarz�dzaj�cych dochodami i wydatkami w 
imieniu Unii oraz w Pa�stwach Członkowskich, w tym w 
pomieszczeniach ka�dej osoby fizycznej lub prawnej otrzymuj�cej 
płatno�ci z bud�etu. Kontrol� w Pa�stwach Członkowskich przeprowadza 
si� w powi�zaniu z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, je�eli nie 
maj� one niezb�dnych uprawnie�, z wła�ciwymi słu�bami krajowymi. 
Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne Pa�stw 
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Dost�p do informacji 
Banku Inwestycyjnego 

Członkowskich współpracuj� na zasadzie wzajemnego zaufania, 
zachowuj�c swoj� niezale�no��. Instytucje te lub słu�by zawiadamiaj� 
Trybunał Obrachunkowy, czy zamierzaj� uczestniczy� w kontroli. 
 
Inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne zarz�dzaj�ce dochodami 
wydatkami i w imieniu Unii, osoby fizyczne lub prawne otrzymuj�ce 
płatno�ci z bud�etu oraz krajowe instytucje kontrolne albo, je�eli nie maj� 
one niezb�dnych uprawnie�, wła�ciwe słu�by krajowe, przekazuj� 
Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego ��danie, wszelkie dokumenty lub 
informacje niezb�dne do wykonywania jego zadania. 
 
W odniesieniu do działalno�ci Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
zwi�zanej z zarz�dzaniem dochodami i wydatkami Unii, prawo dost�pu 
Trybunału Obrachunkowego do informacji posiadanych przez Bank jest 
regulowane umow� zawart� mi�dzy Trybunałem Obrachunkowym, 
Bankiem oraz Komisj�. W przypadku braku umowy Trybunał 
Obrachunkowy ma jednak dost�p do informacji niezb�dnych do 
przeprowadzania kontroli dochodów i wydatków Unii zarz�dzanych przez 
Bank. 
 

- roczne sprawozdanie 
 
 
 
 
 
- specjalne 
sprawozdania 
 
 
 
Roczne sprawozdania 
s� przyjmowane 
wi�kszoci� członków.  
 
 
- pomaga PE i Radzie  
 
Regulamin wymaga 
zgody Rady.  
 

4. Trybunał Obrachunkowy sporz�dza roczne sprawozdanie po zamkni�ciu 
ka�dego roku bud�etowego. Sprawozdanie to jest przesyłane innym 
instytucjom i publikowane w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej, 
wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi Trybunału 
Obrachunkowego. 
 
Ponadto Trybunał Obrachunkowy mo�e przedstawia� w ka�dej chwili 
swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozda� specjalnych w 
poszczególnych sprawach oraz wydawa� opinie na wniosek 
jednej z pozostałych instytucji. 
 
Przyjmuje on swoje sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne lub 
opnie wi�kszo�ci� członków wchodz�cych w jego skład. Jednak�e, mo�e 
on ustanowi� wewn�trzne izby, w celu przyjmowania pewnych kategorii 
sprawozda� lub opinii, na warunkach okre�lonych w jego regulaminie. 
 
Pomaga on Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich 
funkcji kontrolnych w zakresie wykonania bud�etu. 
 
Trybunał Obrachunkowy uchwala swój regulamin. Regulamin ten wymaga 
zatwierdzenia przez Rad�. 
 

Warunki zatrudnienia: Artykuł III-385(dawny art. 247 TWE) 
XX* 

- członkowie musz� 
posiada� szczególne 
kwalifikacje,  

1. Członkowie Trybunału Obrachunkowego s� wybierani spo�ród 
osobisto�ci, które wchodz� lub wchodziły w swych pa�stwach w skład 
organów kontroli zewn�trznej lub maj� szczególne kwalifikacje do 
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zajmowania tego stanowiska. Ich niezale�no�� musi by� 
niekwestionowana. 
 

- odnawialna kadencja 
6 letnia, 
 
 
 
 
- prezes jest mianowany 
na 3 lata; jego mandat 
jest odnawialny,  
 

2. Członkowie Trybunału Obrachunkowego s� mianowani na okres sze�ciu 
lat. Ich mandat jest odnawialny. Rada przyjmuje decyzj� europejsk� 
ustanawiaj�c� list� członków, sporz�dzon� zgodnie z propozycjami 
ka�dego z Pa�stw Członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. 
 
Członkowie Trybunału Obrachunkowego wybieraj� spo�ród siebie, na 
okres trzech lat, prezesa. Jego mandat jest odnawialny. 
 

- pełna niezale�no�, 3. W wykonywaniu swych obowi�zków członkowie Trybunału 
Obrachunkowego nie zwracaj� si� o instrukcje ani ich nie przyjmuj� od 
�adnego rz�du lub jakiegokolwiek organu. Powstrzymuj� si� od wszelkich 
czynno�ci niezgodnych z charakterem ich funkcji. 
 

- niewykonywanie 
�adnej innej 
działalnoci 
zawodowej,  
 
- zachowanie bez 
zarzutu i roztropne,  

4. Członkowie Trybunału Obrachunkowego nie mog� podczas pełnienia 
swych funkcji wykonywa� �adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej 
działalno�ci zawodowej. Obejmuj�c swoje stanowiska, uroczy�cie 
zobowi�zuj� si� szanowa�, w trakcie pełnienia funkcji i po ich 
zako�czeniu, zobowi�zania z nich wynikaj�ce, zwłaszcza obowi�zki 
uczciwo�ci i roztropno�ci przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub 
przyjmowaniu pewnych korzy�ci po zako�czeniu funkcji. 
 

- Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
orzec dymisj� członka 
Trybunału 
Obrachunkowego,  

5. Poza przypadkami normalnej wymiany lub �mierci, funkcje członka 
Trybunału Obrachunkowego ko�cz� si� z chwil� jego rezygnacji lub 
dymisji, orzeczonej przez Trybunał Sprawiedliwo�ci zgodnie z ust�pem 6. 
 
Osoba ta jest zast�powana na okres pozostaj�cy do zako�czenia mandatu. 
 
Z wyj�tkiem przypadku dymisji, członkowie Trybunału Obrachunkowego 
pełni� swoje funkcje do chwili ich zast�pienia. 
 

- Trybunał 
Sprawiedliwoci mo�e 
zdymisjonowa� członka 
Trybunału 
Obrachunkowego na 
wniosek Trybunału 
Obrachunkowego.  

6. Członkowie Trybunału Obrachunkowego mog� zosta� zwolnieni z 
funkcji lub pozbawieni prawa do emerytury b�d� innych podobnych 
korzy�ci tylko wówczas, gdy Trybunał Sprawiedliwo�ci stwierdzi, na 
wniosek Trybunału Obrachunkowego, �e przestali odpowiada� 
wymaganym warunkom lub czyni� zado�� zobowi�zaniom wynikaj�cym z 
ich urz�du. 
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Organy doradcze 

SEKCJA 2 

ORGANY DORADCZE UNII 

 
 
Komitet Regionów 

Podsekcja 1 
Komitet Regionów 

 
 Artykuł III-386 (dawny art. 263 TWE) 

 
Maksimum 350 
członków. 

U Liczba członków Komitetu Regionów nie przekracza 350. Rada, 
stanowi�c jednomy�lnie na wniosek Komisji przyjmuje decyzj� europejsk� 
okre�laj�c� skład Komitetu. 
  

Odnawialny mandat 5 
letni.  
 
Nie mo�na by� 
jednoczenie członkiem 
PE.  
 
Rada wybiera 
członków.  
 
 
 
 
 
 
 

Członkowie Komitetu oraz w równej liczbie zast�pcy członków s� 
mianowani na okres pi�ciu lat. Ich mandat jest odnawialny. Członkowie 
Komitetu nie mog� by� równocze�nie członkami Parlamentu 
Europejskiego. 
 
 
 
XX Rada przyjmuje decyzj� europejsk� ustalaj�c� list� członków oraz 
zast�pców członków, sporz�dzon� zgodnie z propozycjami ka�dego z 
Pa�stw Członkowskich. 
 
Kadencja członków Komitetu ko�czy si� automatycznie, w raz z upływem 
mandatu, o którym mowa w artykule I-32 ust�p 2, na podstawie którego 
zostali zaproponowani, i s� wówczas zast�powani, według tej samej 
procedury, na czas pozostaj�cy do zako�czenia kadencji. 
 

 Artykuł III-387(dawny art. 264 TWE) 
 

Przewodnicz�cy i 
członkowie prezydium 
mianowani na okres 2½ 
roku. 

Komitet Regionów wybiera spo�ród swoich członków przewodnicz�cego i 
prezydium na okres dwóch i pół roku. 
 
Komitet jest zwoływany przez przewodnicz�cego na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji. Mo�e równie� zbiera� si� z własnej 
inicjatywy. 
 
Uchwala on swój regulamin. 
 

Konsultacje: Artykuł III-388 (dawny art. 265 TWE) 
 

- w przewidzianych 
przypadkach lub gdy 
sprawy maj� szczególny 
charakter.  

Komitet Regionów jest konsultowany przez Parlament Europejski, Rad� 
lub Komisj� w przypadkach przewidzianych w Konstytucji oraz we 
wszelkich innych przypadkach, w których jedna z tych instytucji uzna to za 
stosowne, w szczególno�ci je�eli maj� zwi�zek ze współprac� 
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Termin na dostarczenie 
opinii – minimum jeden 
miesi�c.  
 
 
 
 
Komitet Regionów mo�e 
wydawa� własne 
opinie, gdy Komitet 
Ekonomiczno – 
Społeczny jest 
konsultowany.  

transgraniczn�. 
 
Parlament Europejski, Rada lub Komisja wyznaczaj� Komitetowi, je�li 
uznaj� to za niezb�dne, termin na dostarczenie opinii, który nie mo�e by� 
krótszy ni� miesi�c od daty skierowania do przewodnicz�cego 
zawiadomienia w tej sprawie. Po upływie wyznaczonego terminu brak 
opinii nie stanowi przeszkody w podj�ciu dalszych działa�. 
 
W przypadku gdy Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest konsultowany, 
Komitet Regionów jest informowany przez Parlament Europejski, Rad� lub 
Komisj� o wniosku o wydanie opinii. Komitet Regionów mo�e, je�li uzna, 
�e wchodz� w gr� specyficzne interesy regionalne, wyda� opini� w tym 
przedmiocie. Mo�e on tak�e wydawa� opinie z własnej inicjatywy. 
 
Opinia Komitetu, jak równie� protokół z jego obrad s� przesyłane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. 
 

 
Komitet Ekonomiczno 
– Społeczny 

Podsekcja 2  
Komitet Ekonomiczno-Społeczny  

  
Artykuł III-389(dawny art. 258 TWE) 

U 
Do 350 członków. Liczba członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie przekracza 350. 

Rada, stanowi�c jednomy�lnie na wniosek Komisji, przyjmuje decyzj� 
europejsk� okre�laj�c� skład Komitetu.  
 

 Artykuł III-390 (dawny art. 259 TWE) 
 

XX 
Odnawialny, pi�cioletni 
mandat.  
 
Rada mianuje po 
konsultacji z Komisj�.  

Członkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego s� mianowani na okres 
pi�ciu lat. Ich mandat jest odnawialny.  
 
Rada przyjmuje decyzj� europejsk� ustalaj�c� list� członków, sporz�dzon� 
zgodnie z propozycjami ka�dego z Pa�stw Członkowskich. 
 
Rada stanowi po konsultacji z Komisj�. Mo�e ona zasi�gn�� opinii 
organizacji europejskich reprezentuj�cych ró�ne sektory gospodarcze i 
społeczne oraz społecze�stwo obywatelskie, których dotyczy działalno�� 
Unii. 
 

 Artykuł III-391(dawny art. 260 TWE) 
 

Przewodnicz�cy i 
członkowie prezydium 
s� wybierani na okres 
2½ lat.  

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wybiera spo�ród swoich członków 
przewodnicz�cego i prezydium na okres dwóch i pół roku. 
 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest zwoływany przez przewodnicz�cego 
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na ��danie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Mo�e równie� 
zbiera� si� z własnej inicjatywy. 
 
Uchwala on swój regulamin. 
 

Konsultacje: Artykuł III-392(dawny art. 262 TWE) 
 

- w przewidzianych 
przypadkach lub gdy 
sprawy maj� szczególny 
charakter.  
 
 
Termin na dostarczenie 
opinii – minimum jeden 
miesi�c.  
 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest konsultowany przez Parlament 
Europejski, Rad� lub Komisj� w przypadkach przewidzianych w 
Konstytucji. Mo�e by� konsultowany przez te instytucje we wszystkich 
przypadkach, gdy uznaj� to za stosowne. Mo�e on tak�e wydawa� opinie z 
własnej inicjatywy. 
 
Parlament Europejski, Rada lub Komisja wyznaczaj� Komitetowi, je�li 
uznaj� to za niezb�dne, termin na dostarczenie opinii, który nie mo�e by� 
krótszy ni� miesi�c od daty skierowania do przewodnicz�cego 
zawiadomienia w tej sprawie. Po upływie wyznaczonego terminu brak 
opinii nie stanowi przeszkody w podj�ciu dalszych działa�. 
 
Opinia Komitetu, jak równie� protokół z jego obrad, s� przesyłane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. 
 

 
Europejski Bank 
Inwestycyjny 

SEKCJA 3 

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 

 
 Artykuł III-393(dawny art. 266 TWE) 

U* 
Osobowo� prawna 
 
Członkami s� Pa�stwa 
Członkowskie.  
 
 
Rada uchwala zmiany 
do Statutu stanowi�c 
jednomylnie.  

Europejski Bank Inwestycyjny ma osobowo�� prawn�. 
 
Jego członkami s� Pa�stwa Członkowskie. 
 
Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot protokołu. 
 
Ustawa europejska Rady mo�e zmienia� Statut Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Rada stanowi jednomy�lnie na wniosek Banku i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisj�, b�d� na wniosek 
Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym. 
 

Rola banku: Artykuł III-394(dawny art. 267 TWE) 
 

- zrównowa�ony i stały 
rozwój rynku 
wewn�trznego przy 
pomocy po�yczek o 

Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie si�, 
poprzez odwołanie si� do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do 
zrównowa�onego i stałego rozwoju rynku wewn�trznego w interesie Unii. 
W tym celu ułatwia, w szczególno�ci poprzez udzielanie po�yczek 
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charakterze 
niezarobkowym,  

i gwarancji w celu niezarobkowym, finansowanie poni�szych projektów we 
wszystkich sektorach gospodarki: 
 

- projekty dotycz�ce 
rozwoju, 
  

a) projektów zmierzaj�cych do rozwoju regionów mniej rozwini�tych, 
 

- modernizowanie lub 
przekształcanie 
przedsi�biorstw, 
  
- tworzenie nowych 
dziedzin działalnoci,  
 

b) projektów modernizacji lub przekształcania przedsi�biorstw lub 
tworzenia nowych dziedzin działalno�ci, wynikaj�cych z ustanawiania lub 
funkcjonowania rynku wewn�trznego, które z uwagi na swoje rozmiary lub 
charakter nie mog� by� całkowicie sfinansowane z ró�nych �rodków 
dost�pnych w poszczególnych Pa�stwach Członkowskich, 
 

- du�e projekty 
stanowi�ce przedmiot 
wspólnego 
zainteresowania  

c) projektów stanowi�cych przedmiot wspólnego zainteresowania kilku 
Pa�stw Członkowskich, które z uwagi na swoje rozmiary lub charakter nie 
mog� by� całkowicie sfinansowane z ró�nych �rodków dost�pnych w 
poszczególnych Pa�stwach Członkowskich.  
 

 Wykonuj�c swoje zadania Europejski Bank Inwestycyjne ułatwia 
finansowanie programów inwestycyjnych w powi�zaniu z pomoc� 
funduszy o przeznaczeniu strukturalnym i innych instrumentów 
finansowych Unii. 
 

Procedura 
podejmowania decyzji  

SEKCJA 4 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA INSTYTUCJI, ORGANÓW I 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII 

 
 
 

Artykuł III-395(dawny art. 250 TWE) 
 

Rada mo�e zmieni� 
wnioski Komisji 
stanowi�c 
jednomy�lnie.  

1. Je�li, na mocy Konstytucji, Rada stanowi na wniosek Komisji, mo�e ona 
zmieni� ten wniosek tylko jednomy�lnie, z wyj�tkiem przypadków, o 
których mowa w artykułach I-55, I-56, w artykule III-396 ust�py 10 i 13, 
artykułach III-404 oraz III-405 ust�p 2. 
 

Dopóki Rada nie 
podejmie działa�, 
Komisja mo�e zmieni� 
swój wniosek.  
 

2. Dopóki Rada nie podj�ła działa�, Komisja mo�e zmieni� swój wniosek 
w ka�dej chwili w toku procedur prowadz�cych do przyj�cia aktu Unii. 
 

Zwykła procedura 
ustawodawcza  

Artykuł III-396(dawny art. 251 TWE) 
 

Zwykła procedura X** 
 1. W przypadku gdy na mocy Konstytucji, ustawy europejskie lub 

europejskie ustawy ramowe s� przyjmowane zgodnie ze zwykł� procedur� 
ustawodawcz�, stosowane s� nast�puj�ce postanowienia. 
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1. Komisja przedstawia 
projekt PE i Radzie. 
 

2. Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
 

 Pierwsze czytanie  
 

2. PE uchwala 
stanowisko i przekazuje 
je Radzie. 
 

3. Parlament Europejski uchwala stanowisko w pierwszym czytaniu i 
przekazuje je Radzie. 
 

3.a. Rada zatwierdza 
stanowi�c wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� = 
projekt zostaje przyj�ty. 
 

X 4. Je�eli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, 
projektowany akt zostaje przyj�ty w brzmieniu, które odpowiada 
stanowisku Parlamentu Europejskiego. 

3.b. Rada nie 
zatwierdza = przyjmuje 
własne stanowisko 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� i 
przekazuje do PE. 
 

5. Je�eli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu Europejskiego, 
przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu. 
 

Komisja informuje PE o 
swoim stanowisku.  

6. Rada informuje w pełni Parlament Europejski o powodach, które 
doprowadziły j� do przyj�cia jej stanowiska w pierwszym czytaniu. 
Komisja informuje w pełni Parlament Europejski o swoim stanowisku. 
 

 Drugie czytanie 
 

Je�eli w terminie trzech 
miesi�cy PE:  
 

7. Je�eli w terminie trzech miesi�cy od tego przekazania Parlament 
Europejski: 
 

4.a. zatwierdzi 
stanowisko Rady = 
projekt zostaje przyj�ty, 
 

a) zatwierdzi stanowisko Rady w pierwszym czytaniu lub nie wypowie si�, 
dany akt uwa�a si� za przyj�ty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku 
Rady, 
 

4.b. odrzuci wi�kszoci� 
absolutn� głosów swych 
członków = projekt 
zostaje odrzucony, 
 

b) odrzuci, wi�kszo�ci� głosów swych członków, stanowisko Rady w 
pierwszym czytaniu wnioskowany akt uwa�a si� za nieprzyj�ty, 
 
 

4.c. zmienia 
wi�kszoci� absolutn� 
głosów swych członków 
= projekt wraca do 
Rady.  
 
Komisja wydaje opini� 

c) zaproponuje wi�kszo�ci� głosów swych członków poprawki do 
stanowiska Rady w pierwszym czytaniu, zmieniony w ten sposób tekst jest 
przekazywany Radzie i Komisji, która wydaje opini� w przedmiocie tych 
poprawek. 
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w przedmiocie 
poprawek.  
 
Je�eli w terminie trzech 
miesi�cy Rada 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�:  
 

X 8. Je�eli w terminie trzech miesi�cy od otrzymania poprawek Parlamentu 
Europejskiego, Rada stanowi�c wi�kszo�ci� kwalifikowan�: 
 

5.a. przyjmie 
stanowisko PE = 
projekt zostaje przyj�ty 
 

a) przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uwa�a si� za przyj�ty, 
 
 

5.b. nie przyjmie 
stanowiska PE = 
zwołuje si� komitet 
pojednawczy  
 

b) nie przyjmie wszystkich poprawek, przewodnicz�cy Rady w 
porozumieniu z przewodnicz�cym Parlamentu Europejskiego, zwołuje 
komitet pojednawczy w terminie sze�ciu tygodni. 
 
 

Jednomy�lno��, w 
przypadku gdy Komisja 
ma opini� negatywn�  
 

U 9. Rada stanowi jednomy�lnie w sprawie poprawek, które stały si� 
przedmiotem negatywnej opinii Komisji. 
 
 

6. Komitet pojednawczy 
 

Procedura pojednawcza 

Taka sama liczba 
członków z Rady i PE 
dochodzi do 
porozumienia w 
sprawie wspólnego 
projektu: Rada 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�, PE 
wi�kszoci� głosów 
członków komitetu.  
Termin: 6 tygodni 
 

X** 10. Komitet pojednawczy, w którego skład wchodz� członkowie Rady 
lub ich przedstawiciele oraz taka sama liczba członków reprezentuj�cych 
Parlament Europejski, ma za zadanie doprowadzi� do porozumienia w 
sprawie wspólnego projektu wi�kszo�ci� kwalifikowan� członków Rady 
lub ich przedstawicieli oraz wi�kszo�ci� głosów członków 
reprezentuj�cych Parlament Europejski, w terminie sze�ciu tygodni od jego 
zwołania, na podstawie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w 
drugim czytaniu. 
 

Komisja obserwuje 
posiedzenia komitetu 
pojednawczego.  

11. Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego i podejmuje 
wszelkie niezb�dne inicjatywy na rzecz zbli�enia stanowisk Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
 

Je�eli wspólny projekt 
nie zostanie 
zatwierdzony = projekt 
aktu zostaje odrzucony.  
Termin: 6 tygodni 

12. Je�eli w terminie sze�ciu tygodni od jego zwołania komitet 
pojednawczy nie zatwierdzi wspólnego projektu, proponowany akt uwa�a 
si� za nieprzyj�ty. 
 
 

 Trzecie czytanie  
 

7. Wspólny projekt jest X 13. Je�eli w tym terminie komitet pojednawczy zatwierdzi wspólny 
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wysyłany do Rady i PE.  
Rada zatwierdza 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan�, PE 
wi�kszoci� głosów.  
Ostateczny termin: 6 
tygodni. 
 

projekt, Parlament Europejski i Rada maj� termin sze�ciu tygodni od tego 
zatwierdzenia na przyj�cie danego aktu zgodnie z tym projektem, je�li 
chodzi o Parlament Europejski – wi�kszo�ci� oddanych głosów, a je�li 
chodzi o Rad� – wi�kszo�ci� kwalifikowan�. Je�eli nie uczyni� tego, 
wnioskowany akt uwa�a si� za nieprzyj�ty. 
 

Ostateczne terminy 
mog� by� przedłu�ane.  
 

14. Terminy trzech miesi�cy i sze�ciu tygodni, o których mowa w 
niniejszym artykule, s� przedłu�one najwy�ej, odpowiednio, o miesi�c i o 
dwa tygodnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 
 

 Przepisy szczególne 
 

Szczególne zasady, 
je�eli akt prawny 
wynika:  
- z inicjatywy grupy 
Pa�stw Członkowskich, 
- z zalecenia EBC,  
- z wniosku Trybunału 
Sprawiedliwoci.  
 
Komisja jest 
informowana i wydaje 
opinie z własnej 
inicjatywy lub na 
��danie.  
 

XX 15. Je�eli, w przypadkach przewidzianych w Konstytucji, ustawa lub 
ustawa ramowa jest poddana zwykłej procedurze ustawodawczej z 
inicjatywy grupy Pa�stw Członkowskich, na zalecenie Europejskiego 
Banku Centralnego, albo na wniosek Trybunału Sprawiedliwo�ci, ust�p 2 
drugie zdanie ust�pu 6 oraz ust�p 9 nie maj� zastosowania. 
 
W takich przypadkach Parlament Europejski i Rada przekazuj� Komisji 
projekt aktu oraz swoje stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu. 
Parlament Europejski lub Rada mog� ��da� opinii Komisji w toku całej 
procedury, któr� Komisja mo�e wyda� równie� z własnej inicjatywy. Mo�e 
ona równie�, je�eli uzna to za niezb�dne, uczestniczy� w obradach 
komitetu pojednawczego zgodnie z ust�pem 11. 
 

Porozumienia 
mi�dzyinstytucjonalne  

Artykuł III-397(dawny art. 218 ust. 1 TWE + nowe postanowienie) 
 

Komisja, PE i Rada 
mog� zawiera� 
porozumienia 
mi�dzyinstytucjonalne.  

Parlament Europejski, Rada i Komisja konsultuj� si� wzajemnie oraz za 
wspólnym porozumieniem ustalaj� warunki współpracy. W tym celu mog� 
one, w poszanowaniu Konstytucji, zawiera� porozumienia 
mi�dzyinstytucjonalne, które mog� mie� charakter wi���cy. 
 

Europejska 
administracja 

Artykuł III-398(nowy) 
X** 

 
- wspiera instytucje.  

1. Wykonuj�c swoje funkcje, instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii korzystaj� ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezale�nej administracji 
europejskiej. 
 

Ustawy uchwalane 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów.  
 

2. Przy poszanowaniu praw i obowi�zków urz�dników oraz uregulowa� 
przyj�tych na podstawie artykułu III-427, ustawa europejska okre�la w tym 
celu przepisy szczególne. 
 

Przejrzysto�� Artykuł III-399 (dawny art. 255 TWE) 
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Instytucje, urz�dy, 
jednostki i organy 
okrelaj� przepisy 
dotycz�ce publicznego 
dost�pu do ich 
dokumentów. 
  

1. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii zapewniaj� 
przejrzysto�� ich prac i, w zastosowaniu artykułu I-50, okre�laj� w swoich 
regulaminach przepisy dotycz�ce publicznego dost�pu do ich dokumentów. 
Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny i 
Europejski Bank Inwestycyjny podlegaj� artykułowi I-50 ust�p 3 oraz 
niniejszemu artykułowi jedynie w wykonywaniu swoich funkcji 
administracyjnych. 
 

PE i Rada opowiadaj� 
za publikacj� 
dokumentów.  
 

2. Parlament Europejski i Rada zapewniaj� publikacj� dokumentów 
dotycz�cych procedur ustawodawczych na warunkach okre�lonych ustaw� 
europejsk�, o której mowa w artykule I-50 ust�p 3. 
 

Uposa�enia Artykuł III-400(dawne art. 210 i 247 ust. 8 TWE) 
XX 

Rada podejmuje decyzje 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� w 
nast�puj�cych 
sprawach:  
 
 
- uposa�enia, 
 
- dodatki, 
 
- emerytury. 
 
 

1. Rada przyjmuje rozporz�dzenia europejskie i decyzje europejskie 
ustalaj�ce: 
 
 
 
 
 
a) uposa�enia, dodatki i emerytury przewodnicz�cego Rady Europejskiej, 
przewodnicz�cego Komisji, ministra spraw zagranicznych Unii, członków 
Komisji, prezesów, członków i sekretarzy Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej, oraz sekretarza generalnego Rady, 
 
b) warunki zatrudnienia, w szczególno�ci uposa�enia, dodatki i emerytury 
przewodnicz�cego i członków Trybunału Obrachunkowego, 
 
c) wszelkie nale�no�ci płatne zamiast wynagrodzenia wypłacane osobom, o 
których mowa w lit. a) i b). 
 
 
2. Rada przyjmuje rozporz�dzenia europejskie i decyzje europejskie 
okre�laj�ce dodatki członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 
 

Wykonanie aktów  Artykuł III –401 (dawny art. 256 TWE) 
 

Akty nakładaj�ce 
zobowi�zanie pieni��ne 
stanowi� tytuł 
wykonawczy, ale nie w 
stosunku do Pa�stw 
Członkowskich.  

Akty Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego, które nakładaj� 
zobowi�zanie pieni��ne na podmioty inne ni� Pa�stwa Członkowskie 
stanowi� tytuł wykonawczy. 
 
Post�powanie egzekucyjne jest regulowane przez przepisy procedury 
cywilnej obowi�zuj�ce w Pa�stwie Członkowskim, na terytorium którego 
ma ono miejsce. Klauzula wykonalno�ci jest nadawana, bez jakiejkolwiek 
kontroli innej ni� weryfikacja autentyczno�ci tytułu, przez wyznaczony w 
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tym celu przez rz�d Pa�stwa Członkowskiego organ krajowy, o którym 
zostanie powiadomiona Komisja i Trybunał Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej. 
 
Po dopełnieniu tych formalno�ci na wniosek zainteresowanego, mo�e on 
przyst�pi� do egzekucji, wnosz�c spraw� bezpo�rednio do wła�ciwego 
organu zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 
 
Post�powanie egzekucyjne mo�e by� zawieszone wył�cznie na mocy 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. Jednak�e 
kontrola prawidłowo�ci przeprowadzenia egzekucji podlega wła�ciwo�ci 
s�dów krajowych. 
 

 
Finanse 

ROZDZIAŁ  II 

POSTANOWIENIA FINANSOWE  

Wieloletnie ramy 
finansowe 

SEKCJA 1 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 

 
 
 

 
 

Artykuł III-402(nowy) 
U*** 

Minimum 5 lat.  1. Wieloletnie ramy finansowe ustanawia si� na okres co najmniej pi�ciu 
lat zgodnie z artykułem I-55. 
 

Ustalaj� pułapy dla 
typów wydatków.  

2. Wieloletnie ramy finansowe ustalaj� kwoty rocznych pułapów �rodków 
przeznaczonych na zobowi�zania z podziałem na kategorie wydatków oraz 
roczne pułapy �rodków przeznaczonych na płatno�ci. Kategorie wydatków, 
których liczba jest ograniczona, odpowiadaj� głównym sektorom 
działalno�ci Unii. 
 

Powoduj�, �e 
procedura bud�etowa 
prowadzona jest 
prawidłowo.  
 

3. Wieloletnie ramy finansowe zawieraj� inne postanowienia wymagane 
dla prawidłowego prowadzenia rocznej procedury bud�etowej. 
 

Je�eli nowe ramy nie 
zostan� przyj�te, 
wówczas stare ramy 
zostaj� przedłu�one. 

4. Je�eli ustawa europejska Rady ustanawiaj�ca nowe ramy finansowe nie 
została przyj�ta przed wyga�ni�ciem poprzednich ram finansowych, pułapy 
i inne postanowienia dotycz�ce ostatniego roku obowi�zywania tych ram 
przedłu�a si� do czasu przyj�cia tej ustawy. 
 

Rada, Komisja i PE 
ułatwiaj� procedur�. 

5. W toku całej procedury prowadz�cej do przyj�cia ram finansowych 
Parlament Europejski, Rada i Komisja podejmuj� wszelkie �rodki 
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niezb�dne do pomy�lnego zako�czenia procedury. 
 

 
Bud�et 

SEKCJA 2 

BUD�ET ROCZNY UNII 

 
 Artykuł III-403 (dawny art. 272 (1) TWE) 

 
Rok finansowy Rok bud�etowy rozpoczyna si� 1 stycznia i ko�czy 31 grudnia. 

 

Postanowienia 
bud�etowe 

Artykuł III-404(dawny art. 272 TWE) 
 

X** (jednak�e inny ni� III-396)  
- ustanawiane na mocy 
ustaw. 
 

Ustawy europejskie ustanawiaj� bud�et roczny Unii zgodnie z 
nast�puj�cymi postanowieniami: 
 

1. Ka�da instytucja Unii 
sporz�dza swój 
preliminarz wydatków.  
 
2. Komisja sporz�dza 
projekt bud�etu..  

1. Ka�da instytucja Unii sporz�dza przed 1 lipca swój preliminarz 
wydatków na nast�pny rok finansowy. Komisja ł�czy te preliminarze w 
projekt bud�etu, który mo�e zawiera� ró�ne warianty preliminarzy. 
 
Projekt bud�etu obejmuje prognoz� dochodów i wydatków. 
 

.. i przedkłada go 
Radzie i PE przed 
dniem 1 wrzenia.  
 
Komisja mo�e 
wprowadza� zmiany do 
momentu powołania 
komitetu 
pojednawczego.  
 

2. Komisja przedkłada wniosek zawieraj�cy projekt bud�etu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpó�niej 1 wrze�nia roku poprzedzaj�cego rok, 
w którym bud�et ma by� wykonywany. 
 
Komisja mo�e zmienia� projekt bud�etu w toku procedury do czasu 
powołania komitetu pojednawczego, o którym mowa w ust�pie 5 poni�ej. 

3. Rada wysyła swoje 
stanowisko do PE przed 
1 pa�dziernika. 

3. Rada przyjmuje stanowisko w sprawie projektu bud�etu i przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu najpó�niej 1 pa�dziernika roku 
poprzedzaj�cego rok, w którym bud�et ma by� wykonywany. Rada w pełni 
informuje Parlament Europejski o powodach, które doprowadziły j� do 
przyj�cia jej stanowiska. 
 

 4. Je�eli w terminie czterdziestu dwóch dni od tego przekazania Parlament 
Europejski:  
 

4.a. PE zatwierdza = 
bud�et przyj�ty. 

a) zatwierdzi stanowisko Rady, ustawa europejska ustanawiaj�ca bud�et 
zostaje przyj�ty, 
 

4.b. PE nie podejmuje b) nie podejmie decyzji, ustaw� europejsk� ustanawiaj�c� bud�et uwa�a si� 
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decyzji = bud�et 
przyj�ty. 

za przyj�t�, 
 

4.c. PE wprowadza 
poprawki wi�kszoci� 
głosów wszystkich 
swoich członków = 
zwołuje si� komitet 
pojednawczy, chyba �e 
Rada przyjmie 
wszystkie poprawki PE.  
  

c) przyjmie wi�kszo�ci� swoich członków poprawki, zmieniony projekt jest 
przekazywany Radzie i Komisji. Przewodnicz�cy Parlamentu 
Europejskiego w porozumieniu z przewodnicz�cym Rady niezwłocznie 
zwołuje komitet pojednawczy. Jednak komitet pojednawczy nie zbiera si�, 
je�eli w terminie dziesi�ciu dni od przekazania projektu, Rada poinformuje 
Parlament Europejski o przyj�ciu wszystkich jego poprawek.  
 

5. W terminie 21 dni 
Rada i PE przyjmuj� 
wspólny projekt.  
- kwalifikowana 
wi�kszo� w Radzie i 
wi�kszo� głosów 
członków 
reprezentuj�cych PE.  
 
Komisja uczestniczy w 
pracach komitetu 
pojednawczego. 

5. Komitet pojednawczy, w którego skład wchodz� członkowie Rady lub 
ich przedstawiciele oraz taka sama liczba członków reprezentuj�cych 
Parlament Europejski, ma za zadanie na podstawie stanowisk Parlamentu 
Europejskiego i Rady osi�gn�� porozumienie w sprawie wspólnego 
projektu wi�kszo�ci� kwalifikowan� członków Rady lub ich 
przedstawicieli oraz wi�kszo�ci� głosów członków reprezentuj�cych 
Parlament Europejski, w terminie dwudziestu jeden dni od jego zwołania. 
 
 
Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego i podejmuje 
wszelkie niezb�dne inicjatywy na rzecz zbli�enia stanowisk Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 

Porozumienie w 
sprawie wspólnego 
projektu musi zosta� 
osi�gni�te w ci�gu 14 
dni - w przypadku 
braku wspólnego 
projektu patrz ust. 8 
 

6. Je�eli w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w ust�pie 5, 
komitet pojednawczy doprowadzi do porozumienia w sprawie wspólnego 
projektu, zarówno Parlament Europejski jak i Rada dysponuj� terminem 
czternastu dni licz�c od tej daty, aby przyj�� wspólny projekt. 
 

6. Komitet pojednawczy 
dochodzi do 
porozumienia.  
 

7. Je�eli w terminie czternastu dni, o którym mowa w ust�pie 6: 
 
 

6a. Obydwie instytucje 
zatwierdzaj�, jedna 
zatwierdza lub jedna 
lub obydwie nie 
podejmuj� decyzji = 
bud�et przyj�ty. 

a) Parlament Europejski Rada zatwierdz� wspólny projekt lub nie podejm� 
decyzji, lub je�eli jedna z tych instytucji zatwierdzi wspólny projekt, 
podczas gdy druga nie podejmie decyzji, ustawa europejska ustanawiaj�ca 
bud�et jest uznana za ostatecznie przyj�t� zgodnie ze wspólnym projektem, 
lub 
 
 

6b. Obydwie odrzucaj� 
lub jedna odrzuca, a 
druga nie podejmuje 
decyzji = Komisja 
przedkłada nowy 

b) Parlament Europejski, stanowi�c wi�kszo�ci� głosów swych członków i 
Rada odrzuc� wspólny projekt, lub jedna z tych instytucji odrzuci wspólny 
projekt podczas gdy druga nie podejmie decyzji, Komisja przedkłada nowy 
projekt bud�etu, lub 
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projekt bud�etu.  
 
6c. Parlament 
Europejski odrzuca = 
Komisja przedkłada 
nowy projekt bud�etu.  
 

c) Parlament Europejski, stanowi�c wi�kszo�ci� swych członków, odrzuci 
wspólny tekst podczas gdy Rada go zatwierdzi, Komisja przedkłada nowy 
projekt bud�etu, lub  
 

6d. Parlament 
Europejski przyjmuje a 
Rada odrzuca = bud�et 
przyj�ty.  
PE mo�e zatwierdzi� 
swoje własne poprawki 
stanowi�c wi�kszoci� 
głosów swoich 
członków i 60 % 
oddanych głosów; w 
innym razie obowi�zuje 
wspólny projekt. 
 

d) Parlament Europejski zatwierdzi wspólny projekt, podczas gdy Rada go 
odrzuci, Parlament Europejski mo�e, w terminie czternastu dni od dnia 
odrzucenia projektu przez Rad� i stanowi�c wi�kszo�ci� swych członków i 
trzech pi�tych głosów oddanych, zdecydowa� o potwierdzeniu wszystkich 
lub niektórych poprawek, o których mowa w ust�pie 4 lit. c). Je�eli 
którakolwiek z poprawek Parlamentu Europejskiego nie zostanie 
potwierdzona, stanowisko uzgodnione w ramach komitetu pojednawczego 
w sprawie pozycji bud�etowej, która jest przedmiotem tej zmiany zostaje 
utrzymane. Na tej podstawie ustawa europejska ustanawiaj�ca bud�et 
zostaje uznana za ostatecznie przyj�t�. 
 

Komitet pojednawczy 
nie doprowadzi do 
porozumienia = 
Komisja przedkłada 
nowy projekt bud�etu. 
  

8. Je�eli w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w ust�pie 5, 
komitet pojednawczy nie doprowadzi do porozumienia w sprawie 
wspólnego projektu, Komisja przedkłada nowy projekt bud�etu. 
 

7. Przewodnicz�cy PE 
ogłasza przyj�cie 
bud�etu.  

9. Po zako�czeniu procedury przewidzianej w niniejszym artykule, 
przewodnicz�cy Parlamentu Europejskiego stwierdza, �e ustawa 
europejska ustanawiaj�ca bud�et została ostatecznie przyj�ta. 
 

Musi zachodzi� 
równowaga mi�dzy 
dochodami i 
wydatkami.  

10. Ka�da instytucja korzysta z uprawnie� przyznanych jej w niniejszym 
artykule zgodnie z Konstytucj� oraz aktami przyj�tymi na jej mocy, w 
szczególno�ci w dziedzinie zasobów własnych Unii oraz równowagi 
mi�dzy dochodami i wydatkami. 
 

 Artykuł III-405 (dawny art. 273 TWE) 
 

Je�eli roczny bud�et nie 
zostanie przyj�ty, co 
miesi�c mo�na wyda� 
1/12 bud�etu rocznego 
za poprzedni rok, ale 
nie wi�cej ni� zostało to 
zapisane w projekcie 
bud�etu.  
 

1. Je�li na pocz�tku roku bud�etowego ustawa europejska ustanawiaj�ca 
bud�et nie została jeszcze ostatecznie przyj�ta, wydatki mog� by� 
dokonywane miesi�cznie na rozdział, zgodnie z ustaw� europejsk�, o której 
mowa w artykule III-412, w granicach jednej dwunastej �rodków 
przyznanych na dany rozdział bud�etu na poprzedni rok finansowy; suma 
ta nie mo�e jednak przekracza� jednej dwunastej �rodków przyznanych dla 
danego rozdziału w projekcie bud�etu. 
 

Wydatki mog� X** (negatywna współdecyzja PE) 2. Rada, na wniosek Komisji i 
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przekroczy� 1/12, je�eli 
Rada przyjmie decyzj� 
dotycz�c� wniosku 
Komisji i je�eli PE nie 
zdecyduje o redukcji 
wydatków wi�kszoci� 
głosów swoich 
członków.  

przestrzegaj�c warunków przewidzianych w ust�pie 1, mo�e przyj�� 
decyzj� europejsk� upowa�niaj�c� do dokonywania wydatków 
przekraczaj�cych jedn� dwunast�, zgodnie z ustaw� europejsk�, o której 
mowa w artykule III-412. Rada niezwłocznie przekazuje decyzj� 
Parlamentowi Europejskiemu. 
 
Decyzja europejska przewiduje niezb�dne �rodki w zakresie zasobów dla 
stosowania niniejszego artykułu, w poszanowaniu ustaw europejskich, o 
których mowa w artykule I-54 ust�py 3 i 4. 
 
Wchodzi ona w �ycie trzydziestego dnia od jej przyj�cia, je�eli w tym 
terminie Parlament Europejski, stanowi�c wi�kszo�ci� głosów swych 
członków nie zdecydował o ograniczeniu tych wydatków. 
 

 Artykuł III-406(dawny art. 271 TWE) 
 

Wydatki mog� by� 
przenoszone.  
 
 
 
 
 
 
 
Odr�bne cz�ci bud�etu 
dla PE, Rady, Komisji i 
Trybunału 
Sprawiedliwoci.  

Zgodnie z warunkami przewidzianymi przez ustaw� europejsk�, o której 
mowa w artykule III-412 �rodki inne ni� dotycz�ce wydatków 
personalnych, które nie zostan� wykorzystane na koniec roku 
bud�etowego, mog� by� przeniesione wył�cznie na nast�pny rok 
bud�etowy. 
 
Wydatki klasyfikowane s� w rozdziały grupuj�ce wydatki według ich 
charakteru lub przeznaczenia oraz dzielone dalej zgodnie z ustaw� 
europejsk�, o której mowa w artykule III-412. 
 
Wydatki 
 
- Parlamentu Europejskiego, 
- Rady Europejskiej i Rady, 
- Komisji oraz 
- Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej 
 
s� przedmiotem odr�bnych cz��ci bud�etu, bez uszczerbku dla 
szczególnych zasad odnosz�cych si� do niektórych wydatków wspólnych  

 
 
Wykonanie 

 

SEKCJA 3: 

WYKONANIE BUD�ETU I ABSOLUTORIUM 

 
 Artykuł III-407(dawny art. 274 TWE) 

 
Komisja i Pa�stwa 
Członkowskie wykonuj� 
bud�et.  

Komisja wykonuje bud�et we współpracy z Pa�stwami Członkowskimi, 
zgodnie z ustaw� europejsk�, o której mowa w artykule III-412, na własn� 
odpowiedzialno�� i w granicach przyznanych �rodków, zgodnie z zasad� 
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Obowi�zki kontroli i 
audytu Pa�stw 
Członkowskich.  
 
Zasady obowi�zuj�ce w 
instytucjach i 
odpowiedzialno� na 
nich spoczywaj�ca.  
 
Komisja mo�e przenosi� 
rodki w ramach 
rozdziałów bud�etu.  
 

nale�ytego zarz�dzania finansami. Pa�stwa Członkowskie współpracuj� z 
Komisj� w celu zapewnienia, aby �rodki były wykorzystywane zgodnie z t� 
zasad�. 
 
Ustawa europejska, o której mowa w artykule III-412, ustanawia obowi�zki 
kontroli i audytu Pa�stw Członkowskich w zakresie wykonania bud�etu 
oraz wynikaj�c� z nich odpowiedzialno��. Ustanawia ona obowi�zki i 
szczegółowe sposoby, według których ka�da instytucja uczestniczy w 
wykonywaniu swych własnych wydatków. 
 
Komisja mo�e, w granicach i na warunkach okre�lonych w ustawie 
europejskiej, o której mowa w artykule III-412, przenosi� w ramach 
bud�etu �rodki z rozdziału do rozdziału b�d� z podrozdziału do 
podrozdziału. 
 

Rozliczenia Artykuł III-408 (dawny art. 275 TWE) 
 

Komisja przedkłada 
rozliczenia PE i Radzie.  
 
 
 
Sprawozdanie 
oceniaj�ce.  

Komisja przedkłada corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
rozliczenia za poprzedni rok bud�etowy odnosz�ce si� do operacji 
bud�etowych. Komisja przekazuje im tak�e bilans finansowy 
przedstawiaj�cy aktywa i pasywa Unii. 
 
Komisja przekazuje tak�e Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniaj�ce finanse Unii oparte na uzyskanych wynikach, w 
szczególno�ci w odniesieniu do wskaza� udzielonych przez Parlament 
Europejski i Rad� na podstawie artykułu III-409. 
 

Absolutorium  Artykuł III-409 (dawny art. 276 TWE) 
XX 

PE, na zalecenie Rady, 
udziela Komisji 
absolutorium.  

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium 
z wykonania bud�etu. W tym celu Rada i Parlament kolejno badaj� 
rachunki, bilans finansowy i sprawozdanie oceniaj�ce, o których mowa w 
artykule III-408, roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, wraz z 
odpowiedziami kontrolowanych instytucji na uwagi Trybunału 
Obrachunkowego, o�wiadczenie o wiarygodno�ci, o którym mowa w 
artykule III-384 ust�p 1 akapit drugi, jak równie� odpowiednie 
sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego. 
 

PE mo�e przesłucha� 
Komisj�.  

2. Przed udzieleniem Komisji absolutorium lub w jakichkolwiek innych 
celach pozostaj�cych w zwi�zku z wykonywaniem jego uprawnie� w 
dziedzinie realizacji bud�etu, Parlament Europejski mo�e ��da� 
przesłuchania Komisji w sprawie wykonywania wydatków lub 
funkcjonowania systemów kontroli finansowej. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie niezb�dne 
informacje. 
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Komisja reaguje na 
uwagi zgłoszone przez 
PE i Rad�.  

3. Komisja podejmuje wszelkie działania w celu uwzgl�dnienia uwag 
towarzysz�cych decyzjom o absolutorium i innych uwag Parlamentu 
Europejskiego dotycz�cych wykonywania wydatków, jak równie� 
komentarzy towarzysz�cych zaleceniom odnosz�cym si� do absolutorium 
przyj�tym przez Rad�. 
 

Komisja składa 
sprawozdanie co do 
podj�tych rodków.  

4. Na ��danie Parlamentu Europejskiego lub Rady Komisja składa 
sprawozdanie co do �rodków podj�tych w kontek�cie tych uwag i 
komentarzy, w szczególno�ci co do instrukcji udzielonych słu�bom 
odpowiedzialnym za wykonanie bud�etu. Sprawozdania te s� równie� 
przesyłane do Trybunału Obrachunkowego. 
 

 SEKCJA 4 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
 Artykuł III-410 (dawny art. 277 TWE) 

 
Bud�et w euro. Wieloletnie ramy finansowe i bud�et roczny s� ustanawiane w euro. 

 
 Artykuł III-411(dawny art. 278 TWE) 

 
Komisja mo�e 
przelewa� aktywa w 
ró�nych walutach 
Pa�stw Członkowskich.  

Komisja mo�e, z zastrze�eniem, i� poinformuje o tym wła�ciwe władze 
zainteresowanych Pa�stw Członkowskich, przelewa� w walucie jednego z 
Pa�stw Członkowskich aktywa, które posiada w walucie innego Pa�stwa 
Członkowskiego, w zakresie koniecznym do ich wykorzystania w celach 
przewidzianych w Konstytucji. Komisja unika w miar� mo�liwo�ci 
dokonywania takich przelewów, je�li ma dost�pne lub daj�ce si� 
zgromadzi� aktywa w walutach, których potrzebuje. 
 
Komisja komunikuje si� z ka�dym z zainteresowanych Pa�stw 
Członkowskich za po�rednictwem organu, który one wyznacz�. W 
wykonywaniu operacji finansowych korzysta ona z usług banku 
emisyjnego zainteresowanego Pa�stwa Członkowskiego lub innej instytucji 
finansowej przez niego uznanej. 
 

 Artykuł III-412(dawny art. 279 TWE) 
Najpierw U*, potem X* 

Zasady finansowe: 1. Ustawy europejskie okre�laj�: 
 

- ustanowione w drodze 
ustaw. 

a) zasady finansowe ustalaj�ce w szczególno�ci procedur� ustanawiania i 
wykonywania bud�etu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków, 
 

 b) zasady ustalaj�ce kontrol� odpowiedzialno�ci kontrolerów finansowych, 
w szczególno�ci intendentów i ksi�gowych. 
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Konsultowanie 
Trybunału 
Obrachunkowego.  
  

Ustawy europejskie s� przyjmowane po konsultacji z Trybunałem 
Obrachunkowym. 
 

Zasady dotycz�ce 
wykorzystania własnych 
zasobów przyjmowane 
s� przez Rad� 
stanowi�c� wi�kszoci� 
kwalifikowan� od roku 
2007. 
 

2. Rada na wniosek Komisji przyjmuje rozporz�dzenie europejskie 
ustanawiaj�ce metody i procedur�, według których dochody bud�etowe 
przewidziane w ramach systemu zasobów własnych Unii s� oddane do 
dyspozycji Komisji oraz �rodki stosowane, w razie potrzeby, w celu 
zaspokojenia potrzeb gotówkowych. Rada stanowi po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i Trybunałem Obrachunkowym. 
 

Rada stanowi 
jednomylnie do roku 
2007. 

3. Do 31 grudnia 2006 roku Rada stanowi jednomy�lnie we wszystkich 
przypadkach, o który mowa w niniejszym artykule.  
 

 Artykuł III-413(nowy) 
 

Zobowi�zania prawne 
musz� by� 
respektowane.  

Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniaj� dost�pno�� �rodków 
finansowych umo�liwiaj�cych Unii wykonywanie jej zobowi�za� 
prawnych wobec stron trzecich. 
 

 Artykuł III-414(nowy) 
 

Regularne spotkania 
Rady, PE i Komisji w 
kwestiach bud�etowych.  

Regularne spotkania przewodnicz�cych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji s� zwoływane z inicjatywy Komisji w ramach procedur 
bud�etowych, o których mowa w niniejszym rozdziale. Przewodnicz�cy 
podejmuj� wszelkie �rodki niezb�dne do popierania uzgodnie� 
i zbli�ania stanowisk instytucji, którymi kieruj� w celu ułatwienia 
wykonania niniejszego rozdziału. 
 

 
 
Zwalczanie nadu�y� 
finansowych 

SEKCJA 5 

ZWALCZANIE NADU�Y� FINANSOWYCH  

 Artykuł III-415 (dawny art. 280 TWE) 
X** 

 1. Unia i Pa�stwa Członkowskie zwalczaj� nadu�ycia finansowe i wszelkie 
inne działania nielegalne naruszaj�ce interesy finansowe Unii za pomoc� 
�rodków podejmowanych zgodnie z niniejszym artykułem. �rodki te maj� 
skutek odstraszaj�cy i zapewniaj� skuteczn� ochron� w Pa�stwach 
Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych Unii. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
chroni� interesów 
finansowy Unii tak jak 

2. W celu zwalczania nadu�y� finansowych naruszaj�cych interesy 
finansowe Unii, Pa�stwa Członkowskie podejmuj� takie same �rodki jakie 
podejmuj� do zwalczania nadu�y� finansowych naruszaj�cych ich własne 
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swoich własnych.  
 

interesy finansowe. 
 

Pa�stwa Członkowskie 
koordynuj� działania.  

3. Z zastrze�eniem innych postanowie� Konstytucji, Pa�stwa 
Członkowskie koordynuj� swe działania zapewniaj�ce ochron� interesów 
finansowych Unii przed nadu�yciami finansowymi. W tym celu organizuj� 
z Komisj� �cisł� i regularn� współprac� mi�dzy wła�ciwymi władzami.  
 

Ustawy uchwalane s� 
wi�kszoci� 
kwalifikowan� głosów; 
Trybunał 
Obrachunkowy jest 
konsultowany.  

4. Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiaj� 
niezb�dne �rodki w dziedzinach zapobiegania nadu�yciom finansowym 
naruszaj�cym interesy finansowe Unii i zwalczania tych nadu�y� w celu 
zapewnienia skutecznej i równowa�nej ochrony w Pa�stwach 
Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych Unii. Ustawy te s� przyjmowane po konsultacji z 
Trybunałem Obrachunkowym. 
 

Roczne sprawozdanie 
dla PE i Rady.  

5. Komisja, we współpracy z Pa�stwami Członkowskimi kieruje corocznie 
do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie w sprawie �rodków 
podj�tych w celu wykonania niniejszego artykułu. 
 

Wzmocniona 
współpraca  

ROZDZIAŁ  III 

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA  

Nale�y działa� zgodnie 
z: 

Artykuł III-416 (dawny art. 43 b, e & f TUE) 
 

- Konstytucj� i prawem.  
 
Współpraca szczególnie 
nie mo�e narusza�:  
- rynku wewn�trznego,  
- spójnoci 
gospodarczej, 
społecznej i 
terytorialnej,  
- handlu i konkurencji.  
 

Wzmocniona współpraca jest podejmowana w poszanowaniu 
Konstytucji i prawa Unii. 
 
Współpraca ta nie mo�e narusza� rynku wewn�trznego ani spójno	ci 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Nie mo�e ona stanowi� 
przeszkody ani dyskryminacji w handlu mi�dzy Pa
stwami 
Członkowskimi, ani prowadzi� do zakłócenia konkurencji mi�dzy 
nimi. 
 

 Artykuł III-417 (dawne art. 43h i 44 ust. 2 TUE) 
 

Wzajemne 
poszanowanie mi�dzy 
Pa�stwami 
uczestnicz�cymi i tymi, 
które nie uczestnicz�. 
 

Wzmocniona współpraca nie narusza kompetencji, praw i obowi�zków 
Pa
stw Członkowskich, które w niej nie uczestnicz�. Pa
stwa te nie 
utrudniaj� wprowadzania jej w �ycie przez uczestnicz�ce Pa
stwa 
Członkowskie. 
 

 Artykuł III-418 (dawny art. 27D & 43B TUE oraz nowe 
postanowienia) 

 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 228 - 

Otwarta w ka�dym 
momencie dla 
wszystkich Pa�stw 
Członkowskich, z 
zastrze�eniem 
okrelonych warunków.  
 
Udział powinna wzi�� 
mo�liwie jak najwi�ksza 
liczba Pa�stw.  
 

1. Je�eli wzmocniona współpraca jest ustanawiana, pozostaje ona 
otwarta dla wszystkich Pa
stw Członkowskich, pod warunkiem 
spełnienia warunków uczestnictwa okre	lonych w upowa�niaj�cej 
decyzji europejskiej. Pozostaje równie� otwarta dla nich w ka�dej 
chwili, je	li zastosuj� si�, z zastrze�eniem spełnienia powy�szych 
warunków, do aktów ju� przyj�tych w ramach tej współpracy. 
 
Komisja i Pa
stwa Członkowskie uczestnicz�ce we wzmocnionej 
współpracy zapewniaj� wsparcie dla uczestnictwa w niej mo�liwie 
najwi�kszej liczby Pa
stw Członkowskich. 
 

PE jest informowany.  2. Komisja oraz, w stosownym przypadku, minister spraw 
zagranicznych Unii informuj� regularnie Parlament Europejski i Rad� 
o rozwoju wzmocnionej współpracy. 
 

 Artykuł III-419(dawny art. 27 C TUE oraz 11 TWE) 
X***/U 

Podejmowanie decyzji:  
Pa�stwa Członkowskie 
poprosz� Komisj� o 
przedło�enie wniosku.  
 
 
 
 
 
Rada upowa�nia 
stanowi�c wi�kszoci� 
kwalifikowan� po 
uzyskaniu zgody PE.  

1. Pa�stwa Członkowskie, które pragn� ustanowi� mi�dzy sob� 
wzmocnion� współprac� w jednej z dziedzin, o których mowa w 
Konstytucji, z wyj�tkiem dziedzin kompetencji wył�cznej oraz wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa, kieruj� wniosek do Komisji, 
okre�laj�c zakres zastosowania i cele przewidywanej wzmocnionej 
współpracy. Komisja mo�e przedło�y� Radzie odpowiedni wniosek. Je�eli 
Komisja nie przedło�y takiego wniosku, zawiadamia o tym zainteresowane 
Pa�stwa Członkowskie, podaj�c uzasadnienie. 
 
X*** Upowa�nienie do podj�cia wzmocnionej współpracy jest 
udzielane na mocy decyzji europejskiej Rady stanowi�cej na wniosek 
Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 
 
 

W przypadku WPZiB:  
Pa�stwa Członkowskie 
kieruj� wniosek do:  
- Rady,  
- ministra spraw 
zagranicznych,  
- Komisji. 
 
Rada upowa�nia 
stanowi�c 
jednomylnie, PE nie 
bierze w tym udziału.  

2. Wniosek Pa
stw Członkowskich, które chc� ustanowi� mi�dzy sob� 
wzmocnion� współprac� w ramach wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpiecze
stwa, jest kierowany do Rady. Jest on przekazywany 
ministrowi spraw zagranicznych Unii, który wydaje opini� o spójno	ci 
zamierzonej wzmocnionej współpracy ze wspóln� polityk� zagraniczn� 
i bezpiecze
stwa Unii, oraz do Komisji, która wydaje opini� dotycz�c� 
w szczególno	ci spójno	ci zamierzonej wzmocnionej współpracy z 
innymi politykami Unii. Wniosek przekazywany jest równie� do 
wiadomo	ci Parlamentu Europejskiego. 
 
U Upowa�nienie do podj�cia wzmocnionej współpracy jest udzielane 
na mocy decyzji europejskiej Rady, stanowi�cej jednomy	lnie. 
 

  
Artykuł III-420 (dawny art. 27 E TUE) 
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Wniosek o udział:  
1. Notyfikowanie 
Radzie.  
2. Ocena Komisji (je�eli 
Pa�stwo Członkowskie 
nie zgadza si� z opini� 
Komisji, mo�e 
skierowa� ocen� do 
Rady).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rada stanowi 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
  

1. Ka�de Pa�stwo Członkowskie, które pragnie uczestniczy� w ju� 
realizowanej wzmocnionej współpracy w jednej z dziedzin, o których 
mowa w artykule III-419 ust�p 1, notyfikuje swój zamiar Radzie i Komisji. 
 
Komisja potwierdza, w terminie czterech miesi�cy od otrzymania tej 
notyfikacji, uczestnictwo danego Pa�stwa Członkowskiego. Stwierdza ona, 
w razie potrzeby, �e warunki uczestnictwa zostały spełnione i przyjmuje 
niezb�dne �rodki przej�ciowe dotycz�ce stosowania aktów ju� przyj�tych w 
ramach wzmocnionej współpracy. 
 
Je�eli jednak Komisja uwa�a, �e warunki uczestnictwa nie zostały 
spełnione, wskazuje �rodki, które nale�y podj�� w celu spełnienia tych 
warunków i okre�la termin ponownego rozpatrzenia wniosku. Po upływie 
terminu, rozpatruje ona ponownie wniosek zgodnie z procedur� 
przewidzian� w akapicie drugim. Je�eli Komisja uwa�a, �e warunki 
uczestnictwa nadal pozostaj� niespełnione, zainteresowane Pa�stwo 
Członkowskie mo�e przekaza� spraw� Radzie, która podejmuje decyzj� w 
sprawie wniosku.  
 
XX/X Rada stanowi zgodnie z artykułem I-44 ust�p 3. Rada mo�e równie� 
na wniosek Komisji przyj�� �rodki przej�ciowe, o których mowa w drugim 
akapicie. 
 

Wzmocniona 
współpraca w ramach 
WPZiB: minister spraw 
zagranicznych musi by� 
konsultowany.  
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku WPZiB 
Rada stanowi 
jednomylnie.  

2. Ka�de Pa�stwo Członkowskie, które pragnie uczestniczy� w 
realizowanej ju� wzmocnionej współpracy w ramach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpiecze�stwa, notyfikuje swój zamiar Radzie, ministrowi 
spraw zagranicznych Unii oraz Komisji.  
 
Rada potwierdza uczestnictwo danego Pa�stwa Członkowskiego po 
konsultacji z ministrem spraw zagranicznych Unii i po stwierdzeniu, w 
razie potrzeby, �e warunki uczestnictwa zostały spełnione. Rada, na 
wniosek ministra spraw zagranicznych Unii, mo�e tak�e przyj�� wszelkie 
niezb�dne �rodki przej�ciowe dotycz�ce stosowania aktów ju� przyj�tych w 
ramach wzmocnionej współpracy. Je�eli jednak Rada uwa�a, �e warunki 
uczestnictwa nie zostały spełnione, wskazuje �rodki, które nale�y podj�� w 
celu spełnienia tych warunków i okre�la termin ponownego rozpatrzenia 
wniosku w sprawie uczestnictwa.  
 
U Do celów niniejszego ust�pu Rada stanowi jednomy�lnie zgodnie z art. I-
44 ust�p 3.  
 

Wydatki inne ni� koszty 
administracyjne.  
 

Artykuł III-421 (dawny art. 44 A TUE) 
 

- O ile nie zostanie 
podj�ta inna decyzja, 
koszty ponosz� pa�stwa 

Wydatki wynikaj�ce z wprowadzania w �ycie wzmocnionej współpracy, 
inne ni� koszty administracyjne ponoszone przez instytucje, obci��aj� 
uczestnicz�ce we współpracy Pa�stwa Członkowskie, chyba �e Rada, 
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uczestnicz�ce.  stanowi�c jednomy�ln� decyzj� wszystkich swoich członków po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, zadecyduje inaczej. 
 

 
Klauzula pogł�biaj�ca  

Artykuł III-422(nowy) 

Rada, stanowi�c 
jednomylnie, mo�e 
podj�� decyzj� o 
stanowieniu 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�.  
 
 
Rada, stanowi�c 
jednomylnie, mo�e 
podj�� decyzj� o 
przejciu od szczególnej 
procedury 
ustawodawczej do 
zwykłej procedury 
ustawodawczej – PE 
jest konsultowany.  
 
Nie w przypadku 
kwestii obronno�ci. 

U 1. Je�eli postanowienie Konstytucji, które mo�e by� zastosowane w 
ramach wzmocnionej współpracy przewiduje, �e Rada stanowi 
jednomy�lnie, Rada, stanowi�c jednomy�lnie zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w artykule I-44 ust�p 3, mo�e podj�� decyzj� europejsk� o 
stanowieniu wi�kszo�ci� kwalifikowan�. 
 
U* 2. Je�eli postanowienie Konstytucji, które mo�e by� zastosowane w 
ramach wzmocnionej współpracy przewiduje, �e Rada przyjmuje ustawy 
europejskie lub europejskie ustawy ramowe zgodnie ze szczególn� 
procedur� ustawodawcz�, Rada, stanowi�c jednomy�lnie zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w artykule I-44 ust�p 3, mo�e przyj�� decyzj� 
europejsk� o stanowieniu zgodnie ze zwykł� procedur� ustawodawcz�. 
Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
3. Ust�py 1 i 2 nie stosuj� si� do decyzji maj�cych wpływ na kwestie 
wojskowe lub obronne. 
 

 Artykuł III-423(dawny art. 45 TUE) 
 

Rada i Komisja 
zapewniaj� spójno�.  

Rada i Komisja zapewniaj� spójno�� działa� podejmowanych w ramach 
wzmocnionej współpracy oraz ich zgodno�� z politykami Unii, 
współpracuj�c w tym celu ze sob�. 
 

 TYTUŁ  VII  
POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
Zamorskie terytoria 
Francji 

Artykuł III-424(dawny art. 299 ust. 2 & 3 TWE) 
X* 

 
Na wniosek Komisji i 
po konsultacji PE, 
Rada, stanowi�c 
wi�kszoci� 
kwalifikowan�, okrela 
szczególne warunki 
stosowania Konstytucji.  

Bior�c pod uwag� strukturaln� sytuacj� gospodarcz� i społeczn� 
Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Azorów, Madery i 
Wysp Kanaryjskich, pogorszon� ich oddaleniem, charakterem 
wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudn� topografi� i klimatem, ich 
zale�no�ci� gospodarcz� od niewielkiej liczby produktów, przy czym 
trwało�� i ł�czne wyst�powanie tych czynników powa�nie utrudniaj� ich 
rozwój, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje ustawy europejskie, 
europejskie ustawy ramowe, rozporz�dzenia europejskie i decyzje 
europejskie zmierzaj�ce w szczególno�ci do okre�lenia warunków 
stosowania Konstytucji do tych regionów, w tym wspólnych polityk. Rada 
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stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
 
Akty, o których mowa w akapicie pierwszym, dotycz� w szczególno�ci 
takich dziedzin, jak polityki celne i handlowe, polityka fiskalna, strefy 
wolnocłowe, polityki w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa, warunki 
zaopatrzenia w surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomoc 
pa�stwa i warunki dost�pu do funduszy o przeznaczeniu strukturalnym 
oraz programów horyzontalnych Unii. 
 
Rada przyjmuje akty, o których mowa w pierwszym akapicie bior�c pod 
uwag� szczególne cechy i ograniczenia regionów peryferyjnych, nie 
naruszaj�c przy tym integralno�ci i spójno�ci porz�dku prawnego Unii, w 
tym rynku wewn�trznego i wspólnych polityk. 
 

Prawa własno�ci Artykuł III-425(dawny art. 295 TWE) 
 

Bez konsekwencji dla 
krajowych praw 
własnoci.  

Konstytucja nie przes�dza w niczym zasad prawa własno�ci w Pa�stwach 
Członkowskich.  
 

 Artykuł III-426(dawny art. 282 TWE) 
 

Unia mo�e nabywa� 
mienie i wyst�powa� 
przed s�dem.  

W ka�dym z Pa�stw Członkowskich Unia posiada zdolno�� do czynno�ci 
prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa 
krajowe osobom prawnym; mo�e ona w szczególno�ci nabywa� lub 
zbywa� mienie ruchome i nieruchome oraz stawa� przed s�dem. W tym 
zakresie jest ona reprezentowana przez Komisj�. Jednak�e jest ona tak�e 
reprezentowana przez ka�d� z instytucji, z tytułu ich autonomii 
administracyjnej, w sprawach zwi�zanych z ich odpowiednim działaniem. 
 

Przepisy pracownicze Artykuł III-427(dawny art. 282 TWE) 
X**  

Wi�kszo� 
kwalifikowana przy 
zwykłej procedurze 
ustawodawczej.  

Ustawa europejska okre�la prawa i obowi�zki urz�dników Unii oraz 
przepisy stosowane do innych pracowników Unii. Jest ona przyjmowana po 
konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. 
 

 Artykuł III-428(dawny art. 284 TWE) 
 

Komisja mo�e zbiera� 
wszelkie informacje.  

Zwykła wi�kszo� - W celu wypełnienia zada�, które s� jej powierzone, 
Komisja mo�e zbiera� wszelkie informacje i dokonywa� wszelkich 
niezb�dnych weryfikacji w granicach i na warunkach przewidzianych przez 
rozporz�dzenie europejskie lub decyzj� europejsk�, przyj�te przez Rad� 
stanowi�c� zwykł� wi�kszo�ci�. 
 

Statystyka Artykuł III-429 (dawny art. 285 TWE) 
X** 

Warunki produkcji 1. Bez uszczerbku dla artykułu 5 Protokołu w sprawie Statutu 
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uchwalane w drodze 
zwykłej procedury 
ustawodawczej 
(wi�kszo� 
kwalifikowana). 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego, ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa okre�la 
�rodki w celu tworzenia statystyk, je�eli jest to konieczne do wykonywania 
działa� Unii. 
 

 
Poufno�� 

2. Tworzenie statystyk odbywa si� w poszanowaniu bezstronno�ci, 
rzetelno�ci, obiektywizmu, niezale�no�ci naukowej, efektywno�ci pod 
wzgl�dem kosztów oraz poufno�ci informacji statystycznych. Nie mo�e to 
poci�ga� za sob� nadmiernych obci��e� dla podmiotów gospodarczych. 
 

 Artykuł III-430 (dawny art. 287 TWE) 
 

 Członkowie instytucji Unii, członkowie komitetów, jak równie� urz�dnicy i 
inni pracownicy Unii s� zobowi�zani, równie� po zaprzestaniu pełnienia 
swoich funkcji, nie ujawnia� informacji obj�tych ze wzgl�du na swój 
charakter tajemnic� zawodow�, a zwłaszcza informacji dotycz�cych 
przedsi�biorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów własnych. 
 

Odpowiedzialno�� 
umowna 
 

Artykuł III-431 (dawny art. 288 TWE) 
 

Unia odpowiada za 
szkody i ponosi 
odpowiedzialno� 
umown�.  

Odpowiedzialno�� umowna Unii podlega prawu wła�ciwemu dla danej 
umowy. 
 
W dziedzinie odpowiedzialno�ci pozaumownej Unia jest zobowi�zana 
naprawi�, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Pa�stw 
Członkowskich, szkody wyrz�dzone przez jej instytucje lub jej 
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 
 
Na zasadzie odst�pstwa od akapitu drugiego, Europejski Bank Centralny 
jest zobowi�zany naprawi�, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla 
praw Pa�stw Członkowskich, szkody wyrz�dzone przez Bank lub jego 
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 
 
Odpowiedzialno�� osobista pracowników wobec Unii jest uregulowana 
przepisami okre�laj�cym ich prawa i obowi�zki lub innymi przepisami 
maj�cymi do nich zastosowanie. 
  

Siedziba  
 

Artykuł III-432 (dawny art. 289 TWE) 
U  

Okrelona na mocy 
wspólnego 
porozumienia (patrz 
Protokół nr 6).  

Siedzib� instytucji Unii okre�la wspólne porozumienie rz�dów Pa�stw 
Członkowskich. 
 

 
J�zyki 

 
Artykuł III-433 (dawny art. 290 TWE) 

U 
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Rada stanowi 
jednomy�lnie.  

Rada przyjmuje, stanowi�c jednomy�lnie, rozporz�dzenie europejskie 
okre�laj�ce system j�zykowy instytucji Unii, bez uszczerbku dla 
postanowie� Statutu Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. 
 

Przywileje i immunitety  Artykuł III-434 (dawny art. 291 TWE) 
 

 Unia korzysta na terytorium Pa�stw Członkowskich z przywilejów i 
immunitetów koniecznych do wykonywania jej zada�, na warunkach 
przewidzianych w Protokole w sprawie przywilejów 
i immunitetów Unii Europejskiej. Jest tak równie� w przypadku 
Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
  

 Artykuł III-435 (dawny art. 307 TWE) 
 

Konstytucja nie wpływa 
na umowy pomi�dzy 
Pa�stwami 
Członkowskimi i 
pa�stwami trzecimi 
zawarte przed 1958 r. 
lub nowymi pa�stwami 
zawarte przed ich 
przyst�pieniem.  
 
Jednak�e Pa�stwa 
Członkowskie eliminuj� 
niezgodnoci.  

Postanowienia Konstytucji nie naruszaj� praw i obowi�zków wynikaj�cych 
z umów zawartych przed 1 stycznia 1958 roku lub, wobec Pa�stw 
przyst�puj�cych, przed dat� ich przyst�pienia, mi�dzy jednym lub wi�ksz� 
liczb� Pa�stw Członkowskich z jednej strony a jednym lub wi�ksz� liczb� 
pa�stw trzecich z drugiej strony. 
 
 
 
 
 
W zakresie, w jakim umowy te nie s� zgodne z Konstytucj�, dane Pa�stwo 
lub Pa�stwa Członkowskie zastosuj� wszelkie wła�ciwe �rodki w celu 
wyeliminowania stwierdzonych niezgodno�ci. W razie potrzeby Pa�stwa 
Członkowskie udzielaj� sobie wzajemnie pomocy dla osi�gni�cia tego celu 
i w odpowiednim przypadku przyjmuj� wspóln� postaw�. 
 
Przy stosowaniu umów, o których mowa w pierwszym akapicie, Pa�stwa 
Członkowskie uwzgl�dniaj� fakt, �e korzy�ci uzgodnione w Konstytucji 
przez ka�de Pa�stwo Członkowskie stanowi� integraln� cz��� Unii i z tego 
tytułu s� nierozerwalnie zwi�zane z utworzeniem instytucji, którym 
powierzono uprawnienia na mocy Konstytucji i przyznaniem identycznych 
korzy�ci przez wszystkie pozostałe Pa�stwa Członkowskie. 
 

 Artykuł III-436 (dawny art. 296 TWE) 
U 

Konstytucja: 
 

1. Konstytucja nie stanowi przeszkody w stosowaniu nast�puj�cych reguł: 

- nie zobowi�zuje 
�adnego Pa�stwa 
Członkowskiego do 
udzielanie informacji 
na temat swojego 
bezpiecze�stwa 

a) �adne Pa�stwo Członkowskie nie ma obowi�zku udzielania informacji, 
których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego 
bezpiecze�stwa, 
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wewn�trznego,  
 
- nie powstrzymuje 
Pa�stw Członkowskich 
od podejmowania 
decyzji w sprawie 
produkcji i handlu 
broni, chyba �e ma to 
wpływ na konkurencj� 
w innych obszarach ni� 
wojskowe.  
  

b) ka�de Pa�stwo Członkowskie mo�e podejmowa� �rodki, które uwa�a za 
niezb�dne do ochrony podstawowych interesów jego bezpiecze�stwa, a 
które odnosz� si� z produkcji lub handlu broni�, amunicj� lub materiałami 
wojennymi; �rodki takie nie mog� negatywnie wpływa� na warunki 
konkurencji na rynku wewn�trznym w odniesieniu do produktów, które nie 
s� przeznaczone wył�cznie do celów wojskowych. 
 

Zmiana listy produktów 
wojskowych - 
jednomylnie; wniosek 
Komisji.  

2. Rada na wniosek Komisji mo�e przyj�� jednomy�lnie decyzj� 
europejsk� zmieniaj�c� list� produktów z 15 kwietnia 1958 roku, do 
których maj� zastosowanie postanowienia ust�pu 1 lit. b). 
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POSTANOWIENIA 
KO�COWE 

CZ��� IV: 
POSTANOWIENIA OGÓLNE I KO�COWE 

 
 
Uchylenie 
wcze�niejszych 
Traktatów  

Artykuł IV-437 (nowy) 
Uchylenie wcze�niejszych Traktatów 

 

Wszelkie wczeniejsze 
Traktaty znikaj�, w tym 
protokoły, chyba �e 
Konstytucja je 
uzupełnia lub zmienia.  

1. Niniejszy Traktat ustanawiaj�cy Konstytucj� dla Europy uchyla Traktat 
ustanawiaj�cy Wspólnot� Europejsk�, Traktat o Unii Europejskiej oraz, na 
warunkach przewidzianych w Protokole w sprawie aktów i traktatów, które 
uzupełniły lub zmieniły Traktat ustanawiaj�cy Wspólnot� Europejsk� i 
Traktat o Unii Europejskiej, akty i traktaty, które je uzupełniły lub 
zmieniły, z zastrze�eniem ust�pu 2 niniejszego artykułu. 
 
 
2. Traktaty o przyst�pieniu: 
 
a) Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, 
 
b) Republiki Greckiej, 
 
c) Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, 
 
d) Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, oraz 
 
e) Republiki Czeskiej, Republiki Esto
skiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Ł otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W�gierskiej, 
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i 
Republiki Słowackiej, 
 
zostaj� uchylone 
 
Jednak�e: 
 
- postanowienia traktatów, o których mowa w lit. a) – d), powtórzone lub o 
których mowa w Protokole w sprawie traktatów o przyst�pieniu i aktów 
przyst�pienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa 
Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki 
Finlandii i Królestwa Szwecji pozostaj� w mocy, a ich skutki prawne s� 
zachowane zgodnie z tym Protokołem, 
 
- postanowienia traktatu, o którym mowa w lit. e), powtórzone lub o 
których mowa w Protokole w sprawie Traktatu o Przyst�pieniu i Aktu 
Przyst�pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto�skiej, Republiki 
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Przyst�pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto�skiej, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki Ł otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
W�gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 
Słowenii i Republiki Słowackiej pozostaj� w mocy, a ich skutki prawne s� 
zachowane zgodnie z tym Protokołem. 
 

 
Ci�gło�� prawna 

Artykuł IV-438(nowy): 
Sukcesja i ci�gło�� prawna 

 
Zostaje ustanowiona 
nowa Unia.  
 
 
Wszelkie prawa i 
obowi�zki s� 
kontynuowane, chyba 
�e naruszaj� now� 
Konstytucj�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostaje „ acquis”  w 
formie prawa 
precedensowego.  

1. Unia Europejska ustanowiona niniejszym Traktatem jest nast�pc� 
Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz 
Wspólnoty Europejskiej. 
 
2. Z zastrze�eniem postanowie� artykułu IV-439 i do czasu przyj�cia 
nowych postanowie� w zastosowaniu niniejszego Traktatu lub do czasu 
zako�czenia swoich kadencji, instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
istniej�ce w dniu wej�cia �ycie niniejszego Traktatu, wykonuj�, w składzie 
istniej�cym w tym dniu, swoje uprawnienia w rozumieniu niniejszego 
Traktatu. 
 
3. Akty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, przyj�te na 
podstawie traktatów i aktów uchylonych przez artykuł IV-437, 
pozostaj� w mocy. Ich skutki prawne s� zachowane do czasu uchylenia, 
uniewa�nienia lub zmiany tych aktów w zastosowaniu niniejszego 
Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do konwencji zawartych 
mi�dzy Pa
stwami Członkowskimi na podstawie traktatów i aktów 
uchylonych przez artykuł IV-437. 
 
Pozostałe elementy dorobku Wspólnoty oraz Unii istniej�ce w chwili 
wej�cia w �ycie niniejszego Traktatu, w szczególno�ci porozumienia 
mi�dzyinstytucjonalne, decyzje, umowy i uzgodnione przez przedstawicieli 
rz�dów Pa�stw Członkowskich zebranych w Radzie, umowy zawarte przez 
Pa�stwa Członkowskie w sprawie funkcjonowania Unii lub Wspólnoty, lub 
zwi�zane z działaniami Unii lub Wspólnoty; deklaracje, tak�e takie, które 
zostały sporz�dzone w ramach konferencji mi�dzyrz�dowych, oraz 
rezolucje lub inne stanowiska przyj�te przez Rad� Europejsk� lub Rad�, jak 
równie� te, które dotycz� Unii lub Wspólnoty, przyj�te za wspólnym 
porozumieniem Pa�stw Członkowskich, pozostaj� w mocy do czasu ich 
uchylenia lub zmiany. 
 
4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwo�ci Wspólnot Europejskich i S�du 
Pierwszej Instancji w sprawie wykładni i stosowania traktatów i aktów 
uchylonych przez artykuł IV-437, jak równie� aktów i konwencji 
przyj�tych dla ich stosowania pozostaje mutatis mutandis �ródłem 
wykładni prawa Unii, a w szczególno�ci porównywalnych postanowie� 
Konstytucji. 
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5. Ci�gło�� procedur administracyjnych i prawnych podj�tych przed dat� 
wej�cia w �ycie niniejszego Traktatu jest zapewniona w poszanowaniu 
Konstytucji. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne odpowiedzialne 
za te procedury podejmuj� w tym celu odpowiednie �rodki. 
 
 

 
Postanowienia 
przej�ciowe 
 

Artykuł IV-439 (nowy) 

Postanowienia przej�ciowe odnosz�ce si� do niektórych instytucji 
 

Protokół nr 34 w 
sprawie postanowie� 
przejciowych. 

Postanowienia przej�ciowe odnosz�ce si� do składu Parlamentu 
Europejskiego, okre�lenia wi�kszo�ci kwalifikowanej w Radzie 
Europejskiej i Radzie, wł�czaj�c przypadki, kiedy nie wszyscy członkowie 
Rady Europejskiej lub Rady głosuj� oraz do składu Komisji, w tym 
ministra spraw zagranicznych Unii, s� przewidziane w Protokole w sprawie 
postanowie� przej�ciowych dotycz�cych instytucji i organów Unii. 

 
Obszar geograficzny  

 
Artykuł IV-440 (dawny art. 299 (2) & (3) TWE) 

Zakres 
U 

Wszystkie Pa�stwa 
Członkowskie 
 
(Rumunia, Bułgaria i 
Turcja podpisały 
Konstytucj� jako kraje 
kandyduj�ce)  
 
 
 
Zamorskie terytoria 
Francji, 
Azory, Madera, 
Wyspy Kanaryjskie.  
 
Stowarzyszenie 
 
 
 
Nie obejmuje krajów 
zamorskich 
Zjednoczonego 
Królestwa.  
 
 
Ma zastosowanie do 
terytoriów europejskich 

1. Niniejszy Traktat stosuje si� do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, 
Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Esto�skiej, 
Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, 
Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Ł otewskiej, 
Republiki Litewskiej, Wielkiego Ksi�stwa Luksemburga, Republiki 
W�gierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, 
Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 
 
2. Niniejszy Traktat stosuje si� do Gwadelupy, Gujany Francuskiej, 
Martyniki, Reunionu, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich zgodnie z 
artykułem III-424. 
 
3. Do krajów i terytoriów zamorskich, których lista zawarta jest w 
zał�czniku II, stosuj� si� szczególne zasady stowarzyszenia okre�lone w 
tytule IV cz��ci III niniejszego Traktatu. 
 
Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich 
utrzymuj�cych szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, które nie s� umieszczone na wymienionej 
li�cie. 
 
4. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do terytoriów europejskich, za 
których stosunki zewn�trzne odpowiedzialne jest Pa�stwo Członkowskie. 
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terytoriów europejskich 
reprezentowanych przez 
Pa�stwa Członkowskie.  
 
Wyspy Åland  
 
 
 
 
 
 
Konstytucja nie odnosi 
si� do Wysp Owczych 
(lub Grenlandii), bo nie 
jest to europejskie 
terytorium.  
 
Nie ma zastosowania 
do stref suwerennych 
Wielkiej Brytanii na 
Cyprze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz�ciowo odnosi si� 
do wyspy Man i Wysp 
Normandzkich.  
 
 
 
 
 
 
Rada Europejska mo�e 
zmieni� status krajów i 
terytoriów zamorskich 
stanowi�c 
jednomylnie.  
 

5. Niniejszy Traktat stosuje si� do Wysp Alandzkich z zastrze�eniem 
odst�pstw znajduj�cych si� od pocz�tku w traktacie, o którym mowa w 
artykule IV-437 ust�p 2 lit. d) Konstytucji i powtórzonych w Protokole w 
sprawie traktatów o przyst�pieniu i aktów przyst�pienia Królestwa Danii, 
Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki 
Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa 
Szwecji. 
 
6. Na zasadzie odst�pstwa od ust�pów 1 – 5: 
 
a) niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych, 
 
b) niniejszy Traktat ma zastosowanie do Akrotiri i Dhekelia, stref 
suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej na Cyprze, jedynie w zakresie niezb�dnym do zapewnienia 
zastosowania systemu przewidzianego od pocz�tku w Protokole w sprawie 
stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej na Cyprze, zał�czonym do Aktu Przyst�pienia, który stanowi 
integraln� cz��� traktatu, o którym mowa w artykule IV-437 ust�p 2 lit. e) 
Konstytucji, i który został powtórzony w tytule II cz��ci III Protokołu w 
sprawie Traktatu o Przyst�pieniu i Aktu Przyst�pienia Republiki Czeskiej, 
Republiki Esto�skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Ł otewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki W�gierskiej, Republiki Malty, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, 
 
c) niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i wyspy Man 
jedynie w zakresie niezb�dnym do zapewnienia zastosowania systemu 
przewidzianego dla tych wysp od pocz�tku w traktacie, o którym mowa w 
artykule IV-437 ust�p 2 lit. a) Konstytucji, i który został powtórzony w 
sekcji 3 tytułu II Protokołu w sprawie traktatów o przyst�pieniu i aktów 
przyst�pienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa 
Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki 
Finlandii i Królestwa Szwecji. 
 
7. Rada Europejska mo�e, z inicjatywy zainteresowanego Pa�stwa 
Członkowskiego, przyj�� decyzj� europejsk� zmieniaj�c� wobec Unii 
status francuskiego, niderlandzkiego b�d� du�skiego kraju lub terytorium, 
o którym mowa w ust�pach 2 i 3. Rada Europejska stanowi jednomy�lnie 
po konsultacji z Komisj�. 
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Zwi�zki regionalne 

Artykuł IV-441 (dawny art. 306 TWE) 
Zwi�zki regionalne 

 
Uznanie krajów 
Beneluksu  
 - brak odniesienia do 
Unii Nordyckiej 
 

Niniejszy Traktat nie wyklucza istnienia lub powstania zwi�zków 
regionalnych mi�dzy Belgi� i Luksemburgiem, jak równie� mi�dzy Belgi�, 
Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie, w jakim cele tych zwi�zków 
regionalnych nie s� osi�gni�te w wyniku zastosowania niniejszego 
Traktatu. 
 
 

Protokołu maj� taki 
sam status prawny jak 
artykuły w Traktacie.  
 

Artykuł IV-442 (dawny art. 311 TWE) 
Protokoły i zał�czniki 

 

Stare protokoły zostały 
uchylone, jeli nie 
zostały zał�czone do 
Konstytucji.  
 

Protokoły i zał�czniki zał�czone do niniejszego Traktatu stanowi� jego 
integraln� cz���. 

 
Zmiany do Traktatu  
 

Artykuł IV-443 (dawny art. 48 TUE) 
Zwykła procedura zmiany 

Z inicjatyw� 
wprowadzenia zmian 
mog� wyst�pi� Pa�stwa 
Członkowskie, PE i 
Komisja.  
 

1. Rz�d ka�dego Pa�stwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub 
Komisja mog� przedkłada� Radzie propozycje zmiany niniejszego 
Traktatu. Propozycje te s� przekazywane przez Rad� Radzie Europejskiej 
oraz notyfikowane parlamentom narodowym. 
 

Rada Europejska w 
kwestii rozpatrywania 
poprawek stanowi 
zwykł� wi�kszoci�. 
 
Konwent jest 
zwoływany.  
 
 
 
 
 
PE mo�e zawetowa� 
decyzj� NIE 
zwoływania Konwentu.  
 
 

Zwykła wi�kszo� - 2. Je�eli Rada Europejska, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i Komisj�, podejmie zwykł� wi�kszo�ci� 
decyzj�, w której opowie si� za rozpatrzeniem proponowanych zmian, 
przewodnicz�cy Rady Europejskiej zwołuje konwent zło�ony z 
przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów pa�stw lub rz�dów 
Pa�stw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. W przypadku 
zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieni��nej konsultowany jest 
równie� Europejski Bank Centralny. 
 
U w Konwencie - Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje, w 
drodze konsensu, zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rz�dów Pa�stw 
Członkowskich, jak przewidziano to w ust�pie 3. 
 
Zwykła wi�kszo� oraz *** Rada Europejska mo�e zwykł� wi�kszo�ci�, po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podj�� decyzj� o nie zwołaniu 
konwentu, gdy zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. 
W takim przypadku Rada Europejska okre�la zakres uprawnie� 
Konferencji przedstawicieli rz�dów Pa�stw Członkowskich. 
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O zmianach decyduje 
si� za „ wspólnym 
porozumieniem” .  
 
Ratyfikacja przez 
wszystkie Pa�stwa 
Członkowskie.  
 

3. Konferencj� przedstawicieli rz�dów Pa�stw Członkowskich zwołuje 
przewodnicz�cy Rady w celu uchwalenia, za wspólnym porozumieniem, 
zmian, jakie maj� zosta� dokonane w niniejszym Traktacie. 
 
Zmiany wchodz� w �ycie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Pa�stwa 
Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 
 

Premierzy spotykaj� 
si�, je�eli do 20% 
Pa�stw Członkowskich 
nie ratyfikuje Traktatu 
w ci�gu 2 lat. 
 

4. Je�eli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniaj�cego 
niniejszy Traktat, został on ratyfikowany przez cztery pi�te Pa�stw 
Członkowskich i gdy jedno lub wi�cej Pa�stw Członkowskich napotkało 
trudno�ci w post�powaniu ratyfikacyjnym, spraw� kieruje si� do Rady 
Europejskiej. 
 

Klauzula pogł�biaj�ca 
 

Artykuł IV-444 (nowy) 
Uproszczona procedura zmiany 

 
Rada Europejska 
mo�e, stanowi�c 
jednomy�lnie, przej�� z 
jednomy�lno�ci do 
wi�kszo�ci 
kwalifikowanej.  
 
Nie w kwestiach 
obronnych.  
 

U*** (weto) 1. Je�eli cz��� III przewiduje, �e Rada stanowi jednomy�lnie 
w danej dziedzinie lub w danym przypadku, Rada Europejska mo�e przyj�� 
decyzj� europejsk� upowa�niaj�c� Rad� do stanowienia wi�kszo�ci� 
kwalifikowan� w danej dziedzinie lub danym przypadku. 
 
Niniejszy ust�p nie stosuje si� do decyzji maj�cych wpływ na kwestie 
wojskowe lub obronne. 
 

Rada Europejska 
mo�e, stanowi�c 
jednomy�lnie, przej�� 
do zwykłej procedury 
ustawodawczej.  

U*** (weto) 2. Je�eli cz��� III przewiduje, �e ustawy europejskie lub 
europejskie ustawy ramowe maj� by� przyj�te przez Rad� zgodnie ze 
szczególn� procedur� ustawodawcz�, Rada Europejska mo�e przyj�� 
decyzj� europejsk� zezwalaj�c� na przyj�cie takiej ustawy europejskiej lub 
europejskiej ustawy ramowej zgodnie ze zwykł� procedur� ustawodawcz�. 
 

 
 
Ka�dy parlament 
narodowy mo�e t� 
decyzj� zawetowa�.  

3. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Rad� Europejsk� na podstawie 
ust�pu 1 lub 2 s� przekazywane parlamentom narodowym. W przypadku 
gdy jeden z parlamentów narodowych notyfikuje swój sprzeciw w ci�gu 
sze�ciu miesi�cy od daty takiego przekazania, decyzja europejska, o której 
mowa w ust�pach 1 i 2, nie zostaje przyj�ta. W przypadku braku sprzeciwu 
Rada Europejska mo�e przyj�� tak� decyzj�. 
 

Zgoda PE wyra�ona 
przez absolutn� 
wi�kszo� jego 
członków.  

W celu przyj�cia decyzji europejskiej, o której mowa w ust�pach 1 i 2, 
Rada Europejska stanowi jednomy�lnie po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, wyra�onej przez wi�kszo�� jego członków. 
 

Uproszczona 
procedura zmiany dla 
polityk wewn�trznych.  

Artykuł IV-445 (nowy) 
Uproszczona procedura zmiany dotycz�ca polityk i działa� wewn�trznych 

Unii 
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U* 

Nie ma wymogu 
zwoływania konferencji 
mi�dzyrz�dowej.  
 
 
Rada Europejska 
stanowi jednomylnie w 
celu zmiany cz�ci III, 
tytułu III (polityki 
wewn�trzne) 
 
Poprawki musz� by� 
zatwierdzone przez 
Pa�stwa 
Członkowskie…   
 
..... i kompetencje UE 
nie mog� zosta� 
zwi�kszone.  
 

1. Rz�d ka�dego Pa�stwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub 
Komisja mog� przedkłada� Radzie Europejskiej projekty dotycz�ce zmiany 
wszystkich lub cz��ci postanowie� tytułu III cz��ci III w sprawie polityk i 
działa� wewn�trznych Unii. 
 
2. Rada Europejska mo�e przyj�� decyzj� europejsk� zmieniaj�c� 
wszystkie lub cz��� postanowie� tytułu III cz��ci III. Rada Europejska 
stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisj� 
oraz Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian 
instytucjonalnych w dziedzinie pieni�dza. 
 
Decyzja europejska wchodzi w �ycie po zatwierdzeniu przez Pa�stwa 
Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 
 
3. Decyzja europejska, o której mowa w ust�pie 2, nie mo�e zwi�kszy� 
kompetencji przyznanych Unii w niniejszym Traktacie. 
 

 
Czas obowi�zywania 

Artykuł IV-446 (dawne art. 51 TUE i 312 TWE) 
Czas obowi�zywania 

 
Klauzula „ na zawsze”   Niniejszy Traktat zawiera si� na czas nieograniczony. 

 
 
Ratyfikacja i wej�cie w 
�ycie  
 

Artykuł IV-447 (dawne art. 52 TUE i 313 TWE) 
Ratyfikacja i wej�cie w �ycie 

 

Traktat musi zosta� 
ratyfikowany przez 
wszystkie Pa�stwa 
Członkowskie.  
 
 
 
Przewidywana data 
wejcia w �ycie: 1 
listopada 2006 r. 
 

1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiaj�ce si� 
Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 
Dokumenty ratyfikacyjne zostan� zło�one do depozytu rz�dowi Republiki 
Włoskiej. 
 
2. Niniejszy Traktat wchodzi w �ycie 1 listopada 2006 roku pod 
warunkiem, �e zostan� zło�one do depozytu wszystkie dokumenty 
ratyfikacyjne lub w przeciwnym wypadku wchodzi on w �ycie pierwszego 
dnia drugiego miesi�ca nast�puj�cego po zło�eniu do depozytu dokumentu 
ratyfikacyjnego przez Pa�stwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni t� 
formalno��. 
 

 
J�zyki 

Artykuł IV-448 (dawne art. 53 TUE i 314 TWE) 
Teksty autentyczne i tłumaczenia 
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Wszystkie wersje s� 
równowa�ne (lecz w 
razie w�tpliwoci 
dotycz�cych 
interpretacji nale�y 
sprawdzi� wersj� 
francusk�) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Niniejszy Traktat sporz�dzony w jednym oryginalnym egzemplarzu 
j�zyku w angielskim, czeskim, du�skim, esto�skim, fi�skim, francuskim, 
greckim, hiszpa�skim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, malta�skim, 
niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, 
słowe�skim, szwedzkim, w�gierskim i włoskim, przy czym teksty w 
ka�dym z tych j�zyków s� na równi autentyczne, zostanie zło�ony do 
depozytu w archiwum Rz�du Republiki Włoskiej, który przeka�e 
uwierzytelniony odpis ka�demu z rz�dów pozostałych Pa�stw-
Sygnatariuszy. 
 
2. Niniejszy Traktat mo�e by� równie� przetłumaczony na wszystkie inne 
j�zyki okre�lone przez Pa�stwa Członkowskie, które zgodnie z ich 
porz�dkiem konstytucyjnym maj� status j�zyków urz�dowych na całym 
terytorium lub jego cz��ci. Po�wiadczona kopia takich tłumacze� zostaje 
przekazana przez zainteresowane Pa�stwa Członkowskie do 
przechowywania w archiwach Rady. 
 
W DOWÓD CZEGO, ni�ej podpisani pełnomocnicy zło�yli swoje 
podpisy pod niniejszym Traktatem  
Sporz�dzono w … dnia … 
 
________________________ 
 
 

 
 

 
 
Współpraca zbudowana 
na demokracjach 
narodowych.  

Alternatywny Raport 
 
EUROPA DEMOKRACJI 
 

Zadanie Konwentu nie 
zostało uko�czone. 

Utracone misje z Laeken. Jako członkowie Konwentu nie mo�emy 
zaakceptowa� projektu Konstytucji Europejskiej. Nie 
spełnia on wymogów Deklaracji z Laeken z grudnia 2001 r. 
 

Unia nie jest bli�sza 
obywatelom.  

W Laeken stwierdzono: „ Unia musi by� bli�ej obywateli”. Przeniesienie 
procesów decyzyjnych z Pa�stw Członkowskich do Unii w zakresie spraw 
karnych i nowych obszarów polityki krajowej oddali Uni� od obywateli. 
 

Brak jasnego podziału 
kompetencji…  
… a Trybunał UE 
rozstrzyga (wspiera on 
wi�ksz� integracj�). 

W Laeken dodano, �e „ podział kompetencji musi by� bardziej 
przejrzysty”. Natomiast nowa kategoria „ wspólnych kompetencji”  nie 
gwarantuje sposobu podziału uprawnie�, zwłaszcza je�eli istnieje zakaz 
podejmowania działa� legislacyjnych na tych obszarach w przypadku 
podj�cia decyzji przez Uni� o działaniu. Trybunał UE w Luksemburgu 
b�dzie wydawał postanowienia odno�nie do wszelkich w�tpliwo�ci. 
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Unia jest zbyt 
zbiurokratyzowana.  

W Laeken opisano Uni� jako „ zbyt zbiurokratyzowan�”. Projekt 
Konstytucji nie odnosi si� do nagromadzonych 100.000 stron acquis 
communautaire i proponuje nowy instrument prawny, „ Akt 
Nielegislacyjny” , dzi�ki któremu nie pochodz�ca z wyboru Komisja mo�e 
wprowadza� obowi�zuj�ce prawa. 
 

Nieskuteczne i sztywne 
instytucje.  
 
Europa 
Przewodnicz�cych. 

W Laeken wezwano „ instytucje europejskie do zmniejszenia 
nieskuteczno	ci i sztywno	ci” . Natomiast Konstytucja przyznaje wi�cej 
władzy wszystkim istniej�cym instytucjom UE i stwarza Europ� 
Przewodnicz�cych, w której politycy maj� wi�cej etatów a społecze�stwa 
mniej wpływów.  
 

Mniejsze wpływy dla 
parlamentów 
narodowych. 
 
 
Brak prawdziwej zasady 
pomocniczoci.  

W Laeken podkre�lono znaczenie parlamentów krajowych, za� Traktat z 
Nicei „ podkre	lił potrzeb� zbadania ich roli w integracji 
europejskiej” . Parlamenty narodowe trac� swoje wpływy z korzy�ci� dla 
Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Ich proponowana 
nowa rola w „ zapewnianiu”  zgodno�ci z zasad� subsydiarno�ci polega 
jedynie na składaniu wniosków, które Komisja mo�e ignorowa�. �adna 
kompetencja nie zostanie zwrócona Pa�stwom Członkowskim. 
 

Wi�cej władzy dla 
instytucji, w których 
odnotowano 
nieprawidłowoci, straty i 
oszustwa. 
 

W Laeken wezwano do „ wi�kszej przejrzysto	ci i skuteczno	ci”  Unii. 
Konstytucja koncentruje wi�cej władzy wykonawczej i bud�etowej akurat 
w tych instytucjach UE, w których dochodziło do bezustannych skandali 
na tle nieprawidłowo�ci, strat i oszustw. 

 
 
 
 
Brak analizy rozwi�za� 
stanowi�cych alternatyw� 
dla Konstytucji. 

W Laeken sugerowano mo�liwo�� konstytucji: „ Ostatecznie powstaje 
kwestia, czy niniejsze uproszczenie i reorganizacja nie mogłyby w 
dalszej perspektywie doprowadzi� do przyj�cia tekstu 
konstytucyjnego Unii” . Sugestia przetworzenia istniej�cych Traktatów 
mi�dzyrz�dowych na now� Konstytucj� Europejsk� została natychmiast 
podchwycona, jednak bez analizy oferowanych alternatywnych rozwi�za� 
czy długofalowych konsekwencji tego aktu. 
 

Konstytucja tworzy 
pa�stwo scentralizowane.  

Wreszcie, naczelnym celem Laeken była Demokratyczna Europa. 
Projekt Konstytucji stwarza nowe scentralizowane pa�stwo europejskie, 
jeszcze silniejsze i jeszcze bardziej oddalone od obywateli, z wi�ksz� 
ilo�ci� polityków, wi�ksz� biurokracj� i wi�ksz� przepa�ci� mi�dzy 
rz�dz�cymi a rz�dzonymi. Traktat EURATOM został wł�czony do 
Konstytucji w ostatniej chwili, tak �e �adna grupa robocza nie miała czasu 
na jego weryfikacj�. 
 

Elementy 
niedemokratyczne: 
 
- kraje kandyduj�ce nie 
miały wpływu,  

Projekt Konstytucji UE nie został opracowany zwykłymi metodami 
demokratycznymi 
 
Kraje kandyduj�ce były traktowane w Prezydium jak obserwatorzy i w 
rzeczywisto�ci nie miały nic do powiedzenia. 
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- tylko trzy najwi�ksze 
rodziny polityczne,  
 
- brak normalnych 
politycznych procedur,  
 
- niereprezentatywny 
Konwent.  
 
 
 
 
 
 
Nale�y opracowa� nowy 
tekst Konstytucji.  
 

 
Tylko 3 rodziny polityczne były reprezentowane we wszechwładnym 
Prezydium, które opracowało tunelowy wizyjny tekst. 
 
Członkom odmówiono prawa do tłumaczenia, rozpowszechniania, 
omawiania i głosowania ich modyfikacji tekstu. 
 
W Konwencie nie zasiedli Członkowie tej połowy populacji, która 
odrzuciła traktat z Maastricht we Francji i traktat z Nicei w Irlandii. �aden 
eurosceptyk i �aden eurorealista nie został dopuszczony jako obserwator 
lub uczestnik do prac Prezydium albo jego sekretariatów. 
 
Giscard nie dopu�cił do demokracji ani zwykłego głosowania w 
Konwencie. Projekt Konstytucji jest sprzeczny ze wszystkimi zasadami 
demokracji. ��damy sporz�dzenia nowego projektu przez bardziej 
reprezentatywny konwent, demokratycznego w tre�ci i demokratycznego 
w procedurach. 
 

15 punktów dla Europy 
Demokracji  

Niniejszym przekazujemy poni�szych 15 punktów do rozwa�enia 
przez naszych premierów i innych obywateli. 
 

UE zorganizowana 
według zasad 
mi�dzyparlamentarnej 
współpracy.  

1. EUROPA DEMOKRACJI. Unia Europejska (UE) nie powinna posiada� 
konstytucji. Powinna by� natomiast zorganizowana na bazie 
mi�dzyparlamentarnej, na podstawie Traktatu o Współpracy Europejskiej. 
Stworzy to Europ� Demokracji (ED) zamiast istniej�cej UE. Je�eli UE ma 
mie� now� nazw�, powinna ni� by� Europa Demokracji. 
 
 

UE powinna skupi� si� 
tylko na kwestiach 
transgranicznych. 

2. TRAKTAT REDUKCYJNY. Obecne 97.000 stron acquis 
communautaire obejmuj�cych UE i EOG wymaga radykalnego 
uproszczenia. Uwag� nale�y skoncentrowa� na kwestiach 
transgranicznych, w których same parlamenty narodowe nie mog� działa� 
efektywnie. Decyzje dotycz�ce pomocniczo�ci powinny by� podejmowane 
przez te parlamenty. 
 

Powinna by� otwarta dla 
wszystkich pa�stw 
demokratycznych.  

3. OTWARNO�� NA WSZYSTKIE DEMOKRACJE. Członkostwo w 
ED powinno by� otwarte dla ka�dego demokratycznego pa�stwa 
europejskiego, które podpisało i w pełni respektuje Europejsk� Konwencje 
Praw Człowieka. 
 

Prosty proces decyzyjny: 
- dwa rodzaje aktów 
prawnych, 
- wi�kszo� = 75% 
pa�stw. 

4. UPROSZCZENIE PROCESÓW DECYZYJNYCH. Obecne istnieje 30 
ró�nych sposobów podejmowania decyzji w UE. Nale�y je zmniejszy� do 
dwóch: przepisy prawa i zalecenia. W przypadku głosowania 
kwalifikowan� wi�kszo�ci�, propozycja powinna wymaga� 75% głosów 
oddanych, chyba �e postanowiono inaczej. 
 

Parlamenty narodowe 5. WETO W ZAGADNIENIACH ISTOTNYCH. Prawa powinny 
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powinny mie� prawo veta.  obowi�zywa� dopiero po przyj�ciu przez parlamenty narodowe, które 
mog� zastosowa� prawo veta w kwestiach uznanych za istotne. 
  

Przepisy prawa powinny 
dotyczy� tylko kwestii o 
wspólnym znaczeniu. 
 
Powinny zawsze odnosi� 
si� do norm minimalnych.  

6. WSPÓLNE ZAGADNIENIA KLUCZOWE. Przepisy prawa powinny 
dotyczy� zasad Wspólnego Rynku i okre�lonych wspólnych minimalnych 
norm ochrony pracowników, konsumentów, zdrowia, bezpiecze�stwa i 
�rodowiska. Na innych obszarach ED winna mie� prawo wydawania 
zalece� Pa�stwom Członkowskim, które zawsze mog� zastosowa� wy�sze 
normy. 
 

Grupa pa�stw mo�e 
nawi�za� cilejsz� 
współprac�.  

7. ELASTYCZNA WSPÓŁ PRACA. ED mo�e jednogło�nie zatwierdzi� 
elastyczn� współprac� tych krajów, które zamierzaj� uczestniczy� w 
�ci�lejszej współpracy. ED powinna tak�e uznawa� i wspiera� inne 
organizacje paneuropejskie, takie jak Rada Europy. 
 

Wszystkie posiedzenia i 
dokumenty powinny by� 
jawne, chyba �e wi�kszo� 
kwalifikowana zadecyduje 
inaczej. 

8. OTWARTO�� I PRZEJRZYSTO��. Procesy decyzyjne i zwi�zane z 
nimi dokumenty powinny by� otwarte i dost�pne, chyba �e uzasadniona 
przyczyna wył�czenia zostanie potwierdzona kwalifikowan� wi�kszo�ci�. 
 

Proste głosowanie:  
- jeden kraj – jeden głos, 
- wi�kszo� = 75% pa�stw 
reprezentuj�cych 50% 
ludnoci UE. 
 

9. PROSTE GŁ OSOWANIE W RADZIE. W Radzie ED powinien 
funkcjonowa� uproszczony system głosowania - ka�de Pa�stwo 
Członkowskie ma jeden głos. Decyzja kwalifikowan� wi�kszo�ci� 
wymaga poparcia krajów posiadaj�cych wi�cej ni� połow� cało�ci 
populacji ED. 
 

Parlamenty narodowe: 
- wybieraj� własnego 
komisarza, 
- wspólnie wybieraj� 
przewodnicz�cego 
Komisji, 
- ustalaj� roczny program 
legislacyjny. 
 
 

10. PARLAMENTY KRAJOWE WYBIERAJ
 KOMISJ�. Ka�dy 
parlament krajowy powinien posiada� własnego członka Komisji. 
Komisarz powinien uczestniczy� w posiedzeniach Komitetów Nadzoru 
Europejskiego parlamentów krajowych. Parlamenty te powinny mie� 
prawo zdymisjonowa� Komisarza. Przewodnicz�cy Komisji powinien by� 
wybierany przez parlamenty narodowe. Parlamenty te powinny decydowa� 
o rocznym programie legislacyjnym, za� Komisja powinna działa� jako 
sekretariat Rady i parlamentów krajowych. 
 

Trybunał UE nie ma mocy 
ustawodawczej. 

11. TRYBUNAŁ  NIE JEST WŁ ADZ
 USTAWODAWCZ
. Aktywno�� 
legislacyjna Europejskiego Trybunału w Luksemburgu powinna zosta� 
ograniczona, za� Trybunał musi szanowa� Europejsk� Konwencj� Praw 
Człowieka. 
 

Mo�liwe jest zawieranie 
umów dotycz�cych handlu 
i pomocy dla pa�stw 
trzecich. 

12. UMOWY PARTNERSKIE. Pa�stwa Członkowskie i ED mog� we 
wspólnym interesie zawiera� umowy partnerskie z pa�stwami lub grupami 
pa�stw. ED powinna szanowa� demokracj� parlamentarn� swoich 
partnerów i mo�e udziela� pomocy finansowej biedniejszym, sprzyjaj�c 
zarazem umowom wolnego handlu. 
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Wi�ksze mo�liwoci 
sprawowania kontroli. 

13. LEPSZY NADZÓR. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Trybunał Obrachunkowy i Komitety Kontroli Bud�etowej Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych powinny mie� dost�p do 
wszystkich dokumentów i wszystkich rachunków. 
 

Wszystkie j�zyki 
równorz�dne.  

14. RÓWNO�� J�ZYKÓW. W procesie legislacyjnym wszystkie 
urz�dowe j�zyki ED powinny by� traktowane w równy sposób. 
 

Brak europejskich sił 
zbrojnych.  
 
ONZ i OBWE udzielaj� 
mandatu dla działa� ED. 

15. NARODY ZJEDNOCZONE. ED nie powinna mie� własnych sił 
zbrojnych. Utrzymywanie i wprowadzanie pokoju nale�y powierzy� 
Narodom Zjednoczonym i Organizacji Bezpiecze�stwa i Współpracy w 
Europie. Pa�stwa Członkowskie powinny same decydowa� o tym, czy 
zapewnia� bezpiecze�stwo w ramach NATO, samodzielnej obrony czy te� 
polityki neutralno�ci. 
  

 Sporz�dzili członkowie Konwentu: 
 Abitbol, William - (Zast�pca Członka) Parlament Europejski 
 Bonde, Jens-Peter - (Członek) Parlament Europejski 
 Dalgaard, Per - (Zast�pca Członka) Dania - Parlament 
 Gormley, John - (Zast�pca Członka) Irlandia - Parlament 
 Heathcoat-Amory, David - (Członek) - Wielka Brytania - Parlament 
 Seppanen, Esko - (Zast�pca Członka) Parlament Europejski 
 Skaarup, Peter - (Członek) Dania - Parlament 
 Zahradil, Jan - (Członek) Republika Czeska - Parlament 
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TABELA EKWIWALENCYJNA 
- Konstytucji UE 

 
Konstytucja UE Traktat z Nicei - TUE/TWE Traktat z Maastricht - TUE/TWE 
Cz�	� I   
TYTUŁ  I   
Art. I-1 Art. 1 (oraz 49) TUE Art. A (oraz O) TUE 
Art. I-2 Art. 6 §1 TUE Art. F §1 TUE 
Art. I-3 Art. 2 (oraz 6 §4) TUE i 2 TWE Art. B (oraz F §3) TUE i 2 TWE 
Art. I-4 Art. 12 TWE Art. 6 TWE 
Art. I-5 Art. 6 §3 TUE i 10 TWE Art. F §1 TUE i 5 TWE 
Art. I-6*   
Art. I-7 Art. 281 TWE Art. 210 TWE 
Art. I-8*   
TYTUŁ  II   
Art. I-9 Art. 6 §2 TUE Art. F §2 TUE 
Art. I-10 Art. 17 TWE  

Art. 18 TWE 
Art. 19 TWE 
Art. 20 TWE 
Art. 21 TWE 

Art. 8 TWE 
Art. 8a TWE 
Art. 8b TWE 
Art. 8c TWE 
Art. 8d TWE 

TYTUŁ  III   
Art. I-11 Art. 5 TWE Art. 3b TWE 
Art. I-12*   
Art. I-13*   
Art. I-14*   
Art. I-15 Art. 98 TWE 

Art. 99 TWE 
Art. 100 TWE 
Art. 101 TWE 
Art. 102 TWE 
Art. 103 TWE 
Art. 104 TWE 
Art. 105 TWE 
Art. 106 TWE 
Art. 107 TWE 
Art. 108 TWE 
Art. 109 TWE 
Art. 110 TWE 
Art. 111 TWE 
Art. 112 TWE 
Art. 113 TWE 
Art. 114 TWE 
Art. 115 TWE 
Art. 116 TWE 

Art. 102a TWE 
Art. 103 TWE 
Art. 103a TWE 
Art. 104 TWE 
Art. 104a TWE 
Art. 104b TWE 
Art. 104c TWE 
Art. 105 TWE 
Art. 105a TWE 
Art. 106 TWE 
Art. 107 TWE 
Art. 108 TWE 
Art. 108a TWE 
Art. 109 TWE 
Art. 109a TWE 
Art. 109b TWE 
Art. 109c TWE 
Art. 109d TWE 
Art. 109e TWE 
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Art. 117 TWE 
Art. 118 TWE 
Art. 119 TWE 
Art. 120 TWE 
Art. 121 TWE 
Art. 122 TWE 
Art. 123 TWE 
Art. 124 TWE 
Art. 125 TWE 
Art. 126 TWE 
Art. 127 TWE 
Art. 128 TWE 
Art. 129 TWE 
Art. 130 TWE 

Art.109f TWE 
Art. 109g TWE 
Art. 109h TWE 
Art. 109i TWE 
Art. 109j TWE 
Art. 109k TWE 
Art. 109l TWE 
Art. 109m TWE 
Art. 109n TWE 
Art. 109o TWE 
Art. 109p TWE 
Art. 109q TWE 
Art. 109r TWE 
Art. 109s TWE 

Art. I-16 Art. 11 i 17 TUE Art. J.1 i J.7 TUE 
Art. I-17*   
Art. I-18 Art. 308 TWE Art. 235 TWE  
TYTUŁ  IV*   
Art. I-19 Art. 3 § 1 TUE i 7 § 1 TWE Art. C TUE i Art. 4 §1 TWE 
Art. I-20 Art. 189 TWE 

Art. 190 TWE 
Art. 192 TWE 
Art. 197 TWE 

Art. 137 TWE 
Art. 138 TWE 
Art. 138b TWE 
Art. 140 TWE 

Art. I-21 Art. 4 TUE Art. D TUE 
Art. I-22*   
Art. I-23 Art. 202 TWE  

Art. 203 TWE 
Art. 145 TWE 
Art. 146 TWE 

Art. I-24 Art. 203 TWE Art. 146 TWE 
Art. I-25 Art. 205 TWE Art. 148 TWE 
Art. I-26 Art. 201 TWE  

Art. 211 TWE 
Art. 213 TWE 
Art. 214 §1 TWE 
Art. 274 TWE 

Art. 144 TWE 
Art. 155 TWE 
Art. 157 TWE 
Art. 158 §1 TWE 
Art. 205 TWE 

Art. I-27 Art. 214 TWE  
Art. 217 TWE 

Art. 158 TWE 
Art. 161 TWE 

Art. I-28*   
Art. I-29 Art. 220 do 224 TWE Art. 164 do 168 TWE 
Art. I-30 Art. 8 TWE (oraz art. 105, 106, 

107, 108, 110 i 112 TWE) 
Art. 4a TWE (oraz art. 105, 105a, 106, 107, 
108a i 109a TWE) 

Art. I-31 Art. 246 TWE (oraz art. 247 i 
248 TWE) 

Art. 188a TWE (oraz art. 188b i 188c TWE) 

Art. I-32 Art. 7 §2, 257, 258 i 263 TWE Art. 4 §1, 193, 194 i 198a TWE 
TYTUŁ  V   
Art. I-33 Art. 249 TWE oraz 13 i 34 TUE Art. 198 TWE oraz J.3 i K.6 TUE 
Art. I-34*   
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Art. I-35*   
Art. I-36*   
Art. I-37 Art. 202 TWE Art. 145 TWE 
Art. I-38 Art. 253 TWE Art. 190 TWE 
Art. I-39 Art. 254 TWE Art. 191 
Art. I-40 
 

Art. 13, 16, 21, 22 i 23 TUE Art. J.3, J.6, J.11, J.12 i J.13 TUE 

Art. I-41 Art. 17 TUE (oraz art. 21 TUE) Art. J.7 TUE (oraz art. J.11 TUE) 
Art. I-42 Art. 29 TUE oraz 61 TWE Art K.1 TUE oraz 73i TWE 
Art. I-43*   
Art. I-44 Art. 43 do 43B i 44 TUE oraz 

art. 11 TWE 
Art K.15 i K.16 TUE oraz art. 5a TWE 

TYTUŁ  VI   
Art. I-45*   
Art. I-46 Art. 1 TUE, 189 i 191 TWE Art. A TUE, 137 i 138a TWE 

Art. I-47*   
Art. I-48 Art.138 i 139 TWE Art. 118a i 118b TWE 
Art. I-49 Art. 195 TWE Art. 138e TWE 
Art. I-50 Art. 255 TWE Art. 191a TWE 
Art. I-51 Art. 286 TWE Art. 213b TWE 
Art. I-52 Deklaracja numer 11, 

Amsterdam 
 

TYTUŁ  VII   
Art. I-53 Art. 268 i 270 TWE (oraz 271, 

274 i 280 TWE) 
Art. 199 i 201a TWE (oraz 202, 205 i 209a 
TWE)  

Art. I-54 Art. 269 TWE Art. 201 TWE 
Art. I-55*   
Art. I-56 Art. 272 TWE Art 203 TWE 
TYTUŁ  VIII   
Art. I-57*   
TYTUŁ  IX   
Art. I-58 Art. 49 TUE Art. O TUE 
Art. I-59 Art. 7 TUE oraz 309 TWE Art. F.1 TUE oraz 236 TWE 
Art. I-60*   
Cz�	� II   

TYTUŁ  I   
Art. II-61 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-62 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-63 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-64 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-65 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  II   
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Art. II-66 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-67 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-68 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-69 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-70 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-71 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-72 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-73 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-74 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-75 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-76 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-77 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-78 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-79 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  III   
Art. II-80 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-81 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-82 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-83 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-84 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-86 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  IV   
Art. II-87 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-88 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-89 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-90 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-91 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-92 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-93 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-94 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-95 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-96 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-97 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-98 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  V   
Art. II-99 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-100 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-101 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-102 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-103 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-104 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-105 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-106 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  VI   
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Art. II-107 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-108 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-109 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-110 (Karta Praw Podstawowych)  
TYTUŁ  VII   
Art. II-111 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-112 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-113 (Karta Praw Podstawowych)  
Art. II-114 (Karta Praw Podstawowych)  
Cz�	� III   
TYTUŁ  I   
Art. III-115*   
Art. III-116 Art. 3 §2 TWE Art. 3 TWE 
Art. III-117*   
Art. III-118*    
Art. III-119 Art. 6 TWE Art. 12 TWE 
Art. III-120 Art. 153 §2 TWE Art. 129a TWE 
Art. III-121 Protokół w sprawie ochrony i 

opieki nad zwierz�tami 
Protokół w sprawie ochrony i opieki nad 
zwierz�tami 

Art. III-122 Art. 16 TWE Art. 7d TWE 
TYTUŁ  II   

Art. III-123 Art. 12 TWE Art. 6 TWE 
Art. III-124 Art. 13 TWE Art. 6a TWE 
Art. III-125 Art. 18 TWE Art. 8a TWE 
Art. III-126 Art. 19 TWE Art. 8b TWE 
Art. III-127 Art. 20 TWE Art. 8c TWE 
Art. III-128 Art. 21 TWE Art. 8d TWE 
Art. III-129 Art. 22 TWE Art. 8e TWE 
TYTUŁ  III   
Art. III-130 Art. 14 i 15 TWE Art. 7a i 7c TWE 
Art. III-131 Art. 297 TWE Art. 224 TWE 
Art. III-132 Art. 298 TWE Art. 225 TWE 
Art. III-133 Art. 39 TWE Art. 48 TWE 
Art. III-134 Art. 40 TWE Art. 49 TWE 
Art. III-135 Art. 41 TWE Art. 50 TWE 
Art. III-136 Art. 42 TWE Art. 51 TWE 
Art. III-137 Art. 43 TWE Art. 52 TWE 
Art. III-138 Art. 44 TWE Art. 54 TWE 
Art. III-139 Art. 45 TWE Art. 55 TWE 
Art. III-140 Art. 46 TWE Art. 56 TWE 
Art. III-141 Art. 47 TWE Art. 57 TWE 
Art. III-142 Art. 48 TWE Art. 58 TWE 
Art. III-143 Art. 294 TWE Art. 221 TWE 
Art. III-144 Art. 49 TWE Art. 59 TWE 
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Art. III-145 Art. 50 TWE Art. 60 TWE 
Art. III-146 Art. 51 TWE Art. 61 TWE 
Art. III-147 Art. 52 TWE Art. 63 TWE 
Art. III-148 Art. 53 TWE Art. 64 TWE 
Art. III-149 Art. 54 TWE Art. 65 TWE 
Art. III-150 Art. 55 TWE Art. 66 TWE 
Art. III-151 Art. 23, 24, 25, 26 i 27 TWE Art. 9, 10, 12, 27 i 28 TWE 
Art. III-152 Art. 135 TWE Art. 116 TWE 
Art. III-153 Art. 28 i 29 TWE Art. 30 i 34 TWE 
Art. III-154 Art. 30 TWE Art. 36 TWE 
Art. III-155 Art. 31 TWE Art. 37 TWE 
Art. III-156 Art. 56 TWE Art. 73b TWE 
Art. III-157 Art. 57 TWE Art. 73c TWE 
Art. III-158 Art. 58 TWE Art. 73d TWE 
Art. III-159 Art. 59 TWE Art. 73f TWE 
Art. III-160 Art. 60 TWE Art. 73g TWE 
Art. III-161 Art. 81 TWE Art. 85 TWE 
Art. III-162 Art. 82 TWE Art. 86 TWE 
Art. III-163 Art. 83 TWE Art. 87 TWE 
Art. III-164 Art. 84 TWE Art. 88 TWE 
Art. III-165 Art. 85 TWE Art. 89 TWE 
Art. III-166 Art. 86 TWE Art. 90 TWE 
Art. III-167 Art. 87 TWE Art. 92 TWE 
Art. III-168 Art. 88 TWE Art. 93 TWE 
Art. III-169 Art. 89 TWE Art. 94 TWE 
Art. III-170 Art. 90, 91 i 92 TWE Art. 95, 96 i 98 TWE 
Art. III-171 Art. 93 TWE Art. 99 TWE 
Art. III-172 Art. 95 TWE Art. 100a TWE 
Art. III-173 Art. 94 TWE Art. 100 TWE 
Art. III-174 Art. 96 TWE Art. 101 TWE 
Art. III-175 Art. 97 TWE Art. 102 TWE 
Art. III-176*   
Art. III-177 Art. 4 TWE Art. 3a TWE 
Art. III-178 Art. 98 TWE Art. 102a TWE 
Art. III-179 Art. 99 TWE Art. 103 TWE 
Art. III-180 Art. 100 TWE Art. 103a TWE 
Art. III-181 Art. 101 TWE Art. 104 TWE 
Art. III-182 Art. 102 TWE Art. 104a TWE 
Art. III-183 Art. 103 TWE Art. 104b TWE 
Art. III-184 Art. 104 TWE Art. 104c TWE 
Art. III-185 Art. 105 TWE Art. 105 TWE 
Art. III-186 Art. 106 TWE Art. 105a TWE 
Art. III-187 Art. 107 TWE Art. 106 TWE 
Art. III-188 Art. 108 TWE Art. 107 TWE 
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Art. III-189 Art. 109 TWE Art. 108 TWE 
Art. III-190 Art. 110 TWE Art. 108a TWE 
Art. III-191 Art. 123 §4 TWE Art. 109l TWE 
Art. III-192 Art. 114 §2 do §4 TWE Art. 109c §2 do §4 TWE 
Art. III-193 Art. 115 TWE Art. 109d TWE 
Art. III-194*   
Art. III-195*   
Art. III-196*   
Art. III-197 Art. 122 §1 i §3 do 5 TWE Art 109k §1 i §3 do §5 TWE 
Art. III-198 Art. 121 §1, 122 §2 i 123 §5 

TWE 
Art. 109j §1, 109k §2 i 109l §5 TWE 

Art. III-199 Art. 117 §2 i 123 §3 TWE 109f §2 i 109l §3 TWE 
Art. III-200 Art. 124 §1 TWE Art. 109m §1 TWE 
Art. III-201 Art. 119 TWE Art 109h TWE 
Art. III-202 Art. 120 TWE Art. 109i TWE 
Art. III-203 Art. 125 TWE Art. 109n TWE 
Art. III-204 Art. 126 TWE Art. 109o TWE 
Art. III-205 Art. 127 TWE Art. 109p TWE 
Art. III-206 Art. 128 TWE Art. 109q TWE 
Art. III-207 Art. 129 TWE Art. 109r TWE 
Art. III-208 Art. 130 TWE Art. 109s TWE 
Art. III-209 Art. 136 TWE Art. 117 TWE 
Art. III-210 Art. 137 TWE Art. 118 TWE 
Art. III-211 Art. 138 TWE Art. 118a TWE 
Art. III-212 Art. 139 TWE Art. 118b TWE 
Art. III-213 Art. 140 TWE Art. 118c TWE 
Art. III-214 Art. 141 TWE Art. 119 TWE 
Art. III-215 Art. 142 TWE Art. 119a TWE 
Art. III-216 Art. 143 TWE Art. 120 TWE 
Art. III-217 Art. 144 TWE Art. 121 TWE 
Art. III-218 Art. 145 TWE Art. 122 TWE 
Art. III-219 Art. 146 do 148 TWE Art. 123 do 125 TWE 
Art. III-220 Art. 158 TWE Art. 130a TWE 
Art. III-221 Art. 159 TWE Art. 130b TWE 
Art. III-222 Art. 160 TWE Art. 130c TWE 
Art. III-223 Art. 161 TWE Art. 130d TWE 
Art. III-224 Art. 162 TWE Art. 130e TWE 
Art. III-225 Art. 32 §1 TWE Art. 38 TWE 
Art. III-226 Art. 32 TWE Art. K.4 TWE 
Art. III-227 Art. 33 TWE Art. K.5 TWE 
Art. III-228 Art. 34 TWE Art. K.6 TWE 
Art. III-229 Art. 35 TWE Art. K.7 TWE 
Art. III-230 Art. 36 TWE Art. K.8 TWE 
Art. III-231 Art. 37 TWE Art. K.9 TWE 
Art. III-232 Art. 38 TWE Art. K.10 TWE 
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Art. III-233 Art. 174 TWE Art. 130r TWE 
Art. III-234 Art. 175 i 176 TWE Art. 130s i 130t TWE 
Art. III-235 Art. 153 §1 i §3 do 5 TWE  
Art. III-236 Art. 70 i 71 TWE Art. 74 i 75 TWE 
Art. III-237 Art. 72 TWE Art. 76 TWE 
Art. III-238 Art. 73 TWE Art. 77 TWE 
Art. III-239 Art. 74 TWE Art. 78 TWE 
Art. III-240 Art. 75 TWE Art. 79 TWE 
Art. III-241 Art. 76 TWE Art. 80 TWE 
Art. III-242 Art. 77 TWE Art. 81 TWE 
Art. III-243 Art. 78 TWE Art. 82 TWE 
Art. III-244 Art. 79 TWE Art 83 TWE 
Art. III-245 Art. 80 TWE Art. 84 TWE 
Art. III-246 Art. 154 TWE Art. 129b TWE 
Art. III-247 Art. 155 i 156 TWE Art. 129c i 129d TWE 
Art. III-248 Art. 163 TWE Art. 130f TWE 
Art. III-249 Art. 164 TWE Art. 130g TWE 
Art. III-250 Art. 165 TWE Art. 130h TWE 
Art. III-251 Art. 166 TWE Art. 130i TWE 
Art. III-252 Art. 167, 168, 169, 170 i 172 2. 

alternatywnie TWE 
Art. 130j, 130k, 130l, 130m i 130o 2. 
alternatywnie 

Art. III-253 Art. 171 i 172 1. alternatywnie 
TWE 

Art. 130n i 130o 1. alternatywnie TWE 

Art. III-254*   
Art. III-255 Art. 173 TWE Art. 173 TWE  
Art. III-256*   
Art. III-257 Art. 29 TUE oraz 61 TWE Art. K.1 TUE oraz 73i TWE 
Art. III-258*   
Art. III-259*   
Art. III-260*   
Art. III-261 Art. 36 TUE Art. K.8 TUE 
Art. III-262 Art. 33 TUE oraz 64 §1 TWE Art. K.5 TUE oraz 73l §1 TWE  
Art. III-263 Art. 66 TWE (oraz 34 §1 TUE) Art. 73n TWE (oraz K.6 1. alternatywnie 

TUE) 
Art. III-264*   
Art. III-265 Art. 62 TWE Art. 73j TWE 
Art. III-266 Art. 63 §1, §2 i art. 64 §2 TWE Art. 73k §1, §2 i art. 73l TWE 

Art. III-267 Art. 63 §3 i §4 TWE Art. 73k §3 i §4 TWE 
Art. III-268*   
Art. III-269 Art. 65 TWE Art. 73m TWE 
Art. III-270 Art. 31 §1 a do d TUE Art. K.3 TUE 
Art. III-271 Art. 31 §1 e TUE Art. K.3 TUE 
Art. III-272*   
Art. III-273 Art. 31 §2 TUE Art. K.3 TUE 
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Art. III-274*   
Art. III-275 Art. 30 §1 TUE Art. K.2 TUE 
Art. III-276 Art. 30 §2 TUE Art. K.2 TUE 
Art. III-277 Art. 32 TUE Art. K.4 TUE 
Art. III-278 Art. 152 TWE Art. 129 TWE 
Art. III-279 Art. 157 TWE Art. 130 TWE 
Art. III-280 Art. 151 TWE Art. 128 TWE 
Art. III-281*   
Art. III-282 Art. 149 TWE Art. 126 TWE 
Art. III-283 Art. 150 TWE Art. 127 TWE 
Art. III-284*   
Art. III-285*   
TYTUŁ  IV   
Art. III-286 Art. 182 i 188 TWE Art. 131 i 136a TWE 
Art. III-287 Art. 183 TWE Art. 132 TWE 
Art. III-288 Art. 184 TWE Art. 133 TWE 
Art. III-289 Art. 185 TWE Art. 134 TWE 
Art. III-290 Art. 186 TWE Art. 135 TWE 
Art. III-291 Art. 187 TWE Art. 136 TWE 
TYTUŁ  V   

Art. III-292 Art. 3 i 11 TUE, 174 oraz 177 
TWE 

Art. C i J.1 TUE, 130r oraz 130u TWE 

Art. III-293 Art. 13 §2 TUE Art. J.3 §1 TUE  
Art. III-294 Art. 11 i 12 TUE Art. J.1 i J.2 TUE 
Art. III-295 Art. 13 TUE Art. J.3 TUE 
Art. III-296 Art. 18 §1 i §2 TUE Art. J.8 TUE 
Art. III-297 Art. 14 TUE Art. J.4 TUE 
Art. III-298 Art. 15 TUE Art. J.5 TUE 
Art. III-299 Art. 22 TUE Art. J.12 TUE 
Art. III-300 Art. 23 TUE Art. J.13 TUE 
Art. III-301*   
Art. III-302 Art. 18 §5 TUE Art. J.8 TUE 
Art. III-303 Art. 24 TUE Art. J.14 TUE 
Art. III-304 Art. 21 TUE Art. J.11 TUE 
Art. III-305 Art. 19 TUE Art. J.9 TUE 
Art. III-306 Art. 20 TUE Art. J.20 TUE 
Art. III-307 Art. 25 TUE Art. J.15 TUE 
Art. III-308 Art. 47 TUE Art. M TUE 
Art. III-309 Art. 17 TUE Art. J.7 TUE 
Art. III-310*    
Art. III-311*   
Art. III-312*   
Art. III-313 Art. 28 TUE Art. J.18 TUE 
Art. III-314 Art. 131 TWE Art. 110 TWE 
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Art. III-315 Art. 133 TWE Art. 113 TWE 
Art. III-316 Art. 177 TWE Art. 130u TWE 
Art. III-317 Art. 178 i 179 TWE Art. 130v i 130w TWE 
Art. III-318 Art. 180 i 181 TWE Art. 130x i 130 y TWE 
Art. III-319 Art. 181A TWE Art. 130y TWE 
Art. III-320*   
Art. III-321*   
Art. III-322 Art. 301 TWE Art. 228a TWE 
Art. III-323 Art. 300 §7 TWE Art. 228 TWE 
Art. III-324 Art. 310 TWE Art. 238 TWE 
Art. III-325 Art. 300 TWE Art. 228 TWE 
Art. III-326 Art. 111 §1 do §3 i 5 TWE Art. 109 §1 do §3 i §5 TWE 
Art. III-327 Art. 302 do 304 TWE Art. 229 do 231 TWE 
Art. III-328*   
Art. III-329*   
TYTUŁ  VI   
Art. III-330 Art. 190 TWE Art. 253 TWE 
Art. III-331 Art. 191 §2 TWE Art. 138a TWE 
Art. III-332 Art. 192 TWE Art. 138b TWE 
Art. III-333 Art. 193 TWE Art. 138c TWE  
Art. III-334 Art. 194 TWE Art. 138d TWE 
Art. III-335 Art. 195 TWE Art. 138e TWE 
Art. III-336 Art. 196 TWE Art. 139 TWE 
Art. III-337 Art. 197 i 200 TWE Art. 140 i 143 TWE 
Art. III-338 Art. 198 TWE Art. 141 TWE 
Art. III-339 Art. 199 TWE Art. 142 TWE 
Art. III-340 Art. 201 TWE Art. 144 TWE 
Art. III-341*   
Art. III-342 Art. 204 TWE Art. 147 TWE 
Art. III-343 Art. 205 §1, §3 oraz art. 206 

TWE 
Art. 148 i art. 150 TWE 

Art. III-344 Art. 207 TWE Art. 151 TWE 
Art. III-345 Art. 208 TWE Art. 152 TWE 
Art. III-346 Art. 209 TWE Art. 153 TWE 
Art. III-347 Art. 213 §2 TWE Art. 157 §2 TWE 
Art. III-348 Art. 215 TWE Art. 159 TWE 
Art. III-349 Art. 216 TWE Art. 160 TWE 
Art. III-350 Art. 217 TWE Art. 161 TWE 
Art. III-351 Art. 219 TWE Art. 163 TWE 
Art. III-352 Art. 212 i 218 §2 TWE Art. 156 i 162 §2 TWE 
Art. III-353 Art. 221 TWE Art. 165 TWE 
Art. III-354 Art. 222 TWE Art. 222 TWE 
Art. III-355 Art. 223 TWE Art. 167 TWE 
Art. III-356 Art. 224 TWE Art. 168 TWE 
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Art. III-357*   
Art. III-358 Art. 225 TWE Art. 168a TWE 
Art. III-359 Art. 220 2. alternatywnie oraz 

225A TWE 
Art. 164 TWE 

Art. III-360 Art. 226 TWE Art. 169 TWE 
Art. III-361 Art. 227 TWE Art. 170 TWE 
Art. III-362 Art. 228 TWE Art. 171 TWE 
Art. III-363 Art. 229 TWE Art. 172 TWE 
Art. III-364 Art. 229A TWE  
Art. III-365 Art. 230 TWE Art. 173 TWE 
Art. III-366 Art. 231 TWE Art. 174 TWE 
Art. III-367 Art. 232 TWE Art. 175 TWE 
Art. III-368 Art. 233 TWE Art. 176 TWE 
Art. III-369 Art. 234 TWE Art. 177 TWE 
Art. III-370 Art. 235 TWE Art. 178 TWE 
Art. III-371 Art. 46 e TUE Art. L TUE 
Art. III-372 Art. 236 TWE Art. 179 TWE 
Art. III-373 Art. 237 TWE Art. 180 TWE 
Art. III-374 Art. 238 TWE Art. 181 TWE 
Art. III-375 Art. 239, 240 i 292 TWE  Art. 182, 183 i 219 TWE 
Art. III-376 Art. 46 f i 47 TUE Art. L i M TUE 
Art. III-377 Art. 35 §5 TUE Art. K.7 TUE 
Art. III-378 Art. 241 TWE Art. 184 TWE 
Art. III-379 Art. 242 i 243 TWE Art. 185 i 186 TWE 
Art. III-380 Art. 244 TWE Art. 244 TWE 
Art. III-381 Art. 245 TWE Art. 245 TWE 
Art. III-382 Art. 112 TWE Art. 109a TWE 
Art. III-383 Art. 113 TWE Art. 109b TWE 
Art. III-384 Art. 248 TWE Art. 188c TWE 
Art. III-385 Art. 247 §2 do 7 TWE Art. 188b §2 do 7 TWE 
Art. III-386 Art. 263 TWE Art. 198a TWE 
Art. III-387 Art. 264 TWE Art. 198b TWE 
Art. III-388 Art. 265 TWE Art. 198c TWE 
Art. III-389 Art. 258 TWE Art. 194 TWE 
Art. III-390 Art. 259 TWE Art. 195 TWE 
Art. III-391 Art. 260 TWE Art. 196 TWE 
Art. III-392 Art. 262 TWE Art. 198 TWE 
Art. III-393 Art. 266 TWE Art. 198d TWE 
Art. III-394 Art. 267 TWE Art. 198e TWE 
Art. III-395 Art. 250 TWE Art. 189a TWE 
Art. III-396 Art. 251 TWE Art. 189b TWE 
Art. III-397 (*) Art. 218 §1 TWE Art. 162 §1 TWE  
Art. III-398*   
Art. III-399 Art. 255 TWE Art. 191a TWE 
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Art. III-400 Art. 210, 247 §8 oraz 258 4. 
alternatywnie TWE 

Art. 154, 188b §8 oraz 194 TWE 

Art. III-401 Art. 256 TWE Art. 192 TWE 
Art. III-402*   
Art. III-403 Art. 272 § 1 TWE Art. 203 TWE 
Art. III-404 Art. 272 TWE Art. 203 TWE 
Art. III-405 Art. 273 TWE Art. 204 TWE 
Art. III-406 Art. 271 TWE Art. 202 TWE 
Art. III-407 Art. 274 TWE Art. 205 TWE 
Art. III-408 Art. 275 TWE Art. 205a TWE 
Art. III-409 Art. 276 TWE Art. 206 TWE 
Art. III-410 Art. 277 TWE Art. 207 TWE 
Art. III-411 Art. 278 TWE Art. 208 TWE 
Art. III-412 Art. 279 TWE Art. 209 TWE 
Art. III-413*   
Art. III-414*   
Art. III-415 Art. 280 TWE Art. 209a TWE 
Art. III-416 Art. 43 b, e i f TUE Art. K.15 TUE 
Art. III-417 Art. 43 h i 44 §2 TUE Art. K.15 i K.16 TUE 
Art. III-418 Art. 43B (oraz 27D) TUE Art. K.15 TUE 
Art. III-419 Art. 27C TUE oraz 11 TWE ** & 5a TWE  
Art. III-420 Art. 27E TUE oraz 11A TWE  
Art. III-421 Art. 44A TUE  
Art. III-422*   
Art. III-423 Art. 45 TUE Art. K.17 TUE 
TYTUŁ  VII   
Art. III-424 Art. 299 §2, 2. alternatywnie, 

oraz §3 TWE 
Art. 227 TWE 

Art. III-425 Art. 295 TWE Art. 222 TWE 
Art. III-426 Art. 282 TWE Art. 211 TWE 
Art. III-427 Art. 283 TWE Art. 212 TWE 
Art. III-428 Art. 284 TWE Art. 213 TWE 
Art. III-429 Art. 285 TWE Art. 213a TWE 
Art. III-430 Art. 287 TWE Art. 214 TWE 
Art. III-431 Art. 288 TWE Art. 215 TWE 
Art. III-432 Art. 289 TWE Art. 216 TWE 
Art. III-433 Art. 290 TWE Art. 217 TWE 
Art. III-434 Art. 291 TWE Art. 218 TWE 
Art. III-435 Art. 307 TWE Art. 234 TWE 
Art. III-436 Art. 296 TWE Art. 223 TWE 
Cz�	� IV   
Art. IV-437*   
Art. IV-438*   
Art. IV-439*   
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Art. IV-440 Art. 299 TWE (bez §2, 2. 
alternatywnie, oraz §3) 

Art. 227  

Art. IV-441 Art. 306 TWE Art. 233 TWE 
Art. IV-442 Art. 311 TWE Art. 239 TWE 
Art. IV-443 Art. 48 TWE Art. 39 TWE 
Art. IV-444*   
Art. IV-445*   
Art. IV-446 Art. 51 TUE oraz 312 TWE Art. Q TUE oraz 240 TWE 
Art. IV-447 Art. 52 TUE oraz 313 TWE Art. R TUE oraz 247 TWE 
Art. IV-448 Art. 53 TUE oraz 314 TWE Art. S oraz 248 TWE 

 
* Nowy artykuł wprowadzony w Traktacie ustanawiaj�cym Konstytucj� dla Europy. 
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WI�KSZO�	 KWALIFIKOWANA W RADZIE 
 
 

 Wa�enie 
głosów 
(do 
grudnia 
2005 r.) 

Wa�enie 
głosów (od 
stycznia 
2005 r.) 

Ludno	� w 
UE 25 – 
2003 r. 

Udział 
ludno	ci w 
UE 25 w 
2003 r. 

Udział krajów 
w UE 25  

Belgia 5 12 10 396 400 2,27% 4% 
Republika Czeska 5 12 10 211 500 2,23% 4% 
Dania 3 7 5 397 600 1,18% 4% 
Niemcy 10 29 82 531 700 18,00% 4% 
Estonia 3 4 1 350 600 0,29% 4% 
Grecja 5 12 11 041 10 2,41% 4% 
Hiszpania 8 27 42 345 300 9,29% 4% 
Francja 10 29 61 684 700 13,45% 4% 
Irlandia 3 7 4 027 500 0,88% 4% 
Włochy 10 29 57 888 200 12,62% 4% 
Cypr 2 4 730 400 0,16% 4% 
Ł otwa 3 4 2 319 200 0,51% 4% 
Litwa 3 7 3 445 900 0,75% 4% 
Luksemburg 2 4 451 600 0,10% 4% 
W�gry 5 12 10 116 700 2,21% 4% 
Malta 2 3 399 900 0,09% 4% 
Królestwo 
Niderlandów 

5 13 16 258 000 3,55% 4% 

Austria 4 10 8 114 00 1,77% 4% 
Polska 8 27 38 190 600 8,33% 4% 
Portugalia  5 12 10 474 700 2,28% 4% 
Słowenia 3 4 1 996 400 0,44% 4% 
Słowacja 3 7 5 380 100 1,17% 4% 
Finlandia 3 7 5 219 700 1,14% 4% 
Szwecja 4 10 6 975 700 1,96% 4% 
Zjednoczone 
Królestwo 

10 29 59 651 500 13,07% 4% 

LUDNO�� 
OGÓŁ EM 

119 321 458 599 300 100% 100% 

WI�KSZO�� 
KWALIFIKOWANA 

88 232 oraz 
wi�kszo�� 
Pa�stw 
Członkowskich  

65% = 
298 082 350 
 
62% = 
284 331 400 
(Traktat z 
Nicei) 

65 % 55 % oraz 15 
Pa�stw 
Członkowskich  

 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 261 - 

INDEKS 
 
Korzystanie z indeksu: 
 
– liczby rzymskie oznaczaj� cz��� Konstytucji, w której dany artykuł si� znajduje 
– pierwsza liczba po ł�czniku oznacza numer artykułu 
– liczba po kropce oznacza numer ust�pu 
– nast�puj�ce po sobie ust�py s� poł�czone my�lnikiem 
– ust�py nies�siaduj�ce ze sob� s� oddzielone przecinkiem 
– poszczególne odno�niki oddzielone s� �rednikiem. 
 
Przykład: „ I-3.1,3-5”  oznacza pierwszy, trzeci, czwarty i pi�ty ust�p artykułu 3 w cz��ci 
I.  
 
 

I n d e k s 
- ponad 1100 pozycji 

 
 

A 
Aborcja II-62; deklaracja irlandzka  
Absolutorium III-407-409 
Absolutorium udzielane Komisji III-409 
Administracja  

prawo do dobrej administracji II-101 
 niewła�ciwe administrowanie I-49; II-103; III-333; III-335 
 procedura III-138.2c 
Agencja do spraw Rozwoju Zdolno�ci Obronnych, Bada�, Zakupów i Uzbrojenia I-41.3; 
III-311 
Agencja ds. broni I-41.3 
Agencja, Europejska Agencja ds. Rozwoju Zdolno�ci Obronnych, Bada�, Zakupów i 
Uzbrojenia, I-41.3; III-311 
Akcje bojkotowe III-322 
Akord III-214.2a 
Akty 
 akty o charakterze nieustawodawczym I-35 
 akty prawne I-33 
 akty ustawodawcze I-34 
 akty wykonawcze I-37 
 rozporz�dzenia (akty) delegowane I-36 
 zasady I-38 
Akty o charakterze nieustawodawczym I- 35 
Akty prawne I-33 – I-34 patrz równie�: I-38 
Akty ustawodawcze I-33; I-34; I-38 
 forma I-33-I-38 
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 publikacja I-39 
Akty wykonawcze I-37 
 obrona I-41.4 
 rozporz�dzenia lub decyzje I-37.4 
 Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa I-40.3 
Alternatywna metoda rozstrzygania sporów III-269.2g 
Ambasady, konsulaty i delegatury III-328 
Antydumping III-232 
Azory III-424 
Azyl III-257.2; III-266 
 prawo do azylu II-78 
 
 

B 
Badania I-14.3; III-248-255 
Bankowo��, liberalizacja usług bankowych III-146.2 
Bardziej rygorystyczne przepisy krajowe III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4a 
Bezpa�stwowcy III-257.2 
Bezpiecze�stwo i sprawiedliwo��; I-3.2; I-14.2j; I-42; III-257-III-277 
Bezpiecze�stwo I-3.4; Preambuła do rozdziału II; II-66; III-133.3; III-154; III-292.2a 
 dostawy energii III-256.1.b 
 Komitet Polityczny i Bezpiecze�stwa III-329.2 
 mi�dzynarodowe III-131; III-292.2c 
 narodowe I-5.1; III-262; III-436.1a 

przestrze� wolno�ci bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci III-257-III-277; III-277.1; 
III-258; III-377 

 publiczne III-133.3; III-140.1; III-154; III-290 
 wewn�trzne III-261 
Bezpiecze�stwo III-172.3 
Bezpiecze�stwo zaopatrzenia (w surowce i półprodukty) III-151.6c 
Bezrobocie III-167.3a, patrz równie�: Zatrudnienie 
Bilans płatniczy III-177; III-201.1; III-202 
Bud�et I-53-56; III-402-415 
 
 

C 
Cele społeczne I-3.3; II-94 
Cele Unii I-3 
Ci�gło�� prawna IV-438 
Cła III-151; III-170; III-314  
COREPER III-344 
Cudzoziemcy III-140 
Cypr IV-440.6b 
Czas obowi�zywania Traktatu/Konstytucji IV-446 
Członkostwo w Unii I-1.2; I-58-I-60 
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D 
Dane osobowe, ochrona I-51; II-68;  
Dania III-286; IV-440; protokół w sprawie stanowiska Danii 

Członkowie Parlamentu Europejskiego, patrz: protokół w sprawie przej�ciowych 
przepisów Unii oraz deklaracja w sprawie przepisów przej�ciowych Unii 
wa�enie głosów, patrz: protokół w sprawie przej�ciowych przepisów Unii oraz 
deklaracja w sprawie przepisów przej�ciowych Unii 

Decyzja I-33.1; I-37.4; I-39.3; I-40.3,6,7; I-41.4;  
Klauzula pogł�biaj�ca (passerelle) IV-444; I-40.7; I-55.4  
Deficyt III-181.1, III-183.1 
Deficyt publiczny III-184 
Deficyt, publiczny III-184; III-197.2b i 4b; III-198.1b 
Delegatury Unii III-328 
Demokracja I-2; I-4-52; III-292 
Demokracja przedstawicielska I-46 
Demokracja uczestnicz�ca I- 47 
Depozyt, kara za niespełnienie wymogów EMU III-184.10 
Derogacja krajowa I-10.3; III-198 
Dewiza UE I-8 
Dług, publiczny III-181.1; III-183; III-184 
Dobrobyt I-3.1 
Dobrostan zwierz�t III-121 
Dobrostan zwierz�t III-121; III-154 
Dokumenty pobytowe III-125.2 
Dominuj�ca pozycja III-162 
 przedsi�biorstw publicznych III-155, III-166 
Domniemanie niewinno�ci II-108 
Dorobek prawny Wspólnoty I-2; I-3.1; I-5 
Dost�p do dokumentów I-50.3-4; II-102 

ochrona danych osobowych I-51; II-68 
Dostosowanie krajowe III-189 
Dowody naukowe III-172.5 
Dowody to�samo�ci III-125.2 
Dyscyplina bud�etowa III-184.2 
Dyskryminacja 
 arbitralna III-154; III-158.3; III-172.6; 
 niedyskryminacja I-2; I-4; II-81; III-123; III-155; III-288.5; III-321.2; III-416 
 pomoc III-167.2a; 
 rynek rolny III-228.2 
 stawki III-240.1 
 wynagrodzenie, dyskryminacja ze wzgl�du na płe� III-214; 
 ze wzgl�du na przynale�no�� pa�stwow� I-4.2, II-81.2; III-149; 

 zakaz I-4.2; II-81.1; III-133.2 
 zwalczanie I-3.3; III-118; III-124;  
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Działalno�� o charakterze handlowym III-145b; III-155.1 
Działania wspieraj�ce I-12.5; I-17; I-44.1; III-267.4 
Działania zewn�trzne III-292-329 
Dzieci I-3.3-4; II-84 
Dziedzictwo kulturowe, preambuła; I-3.3; III-167.3d; III-280 
Dziedzictwo preambuła cz��ci I; I-3.3; preambuła cz��ci II; III-192.3d; III-280.1,2b 
Dzie� Europy I-8 
 
 

E 
EBC, patrz: Europejski Bank Centralny  
Edukacja III-282-283; I-17; II-74; III-235.1; III-278.1 
EMU, patrz: Unia Gospodarcza i Walutowa 
Energia I-14.2i; III-246; III-256 
 wybór 234.2c, III-256.2 
ESDP patrz: Europejska polityka bezpiecze�stwa i obrony  
Euro III-194-196; I-13; I-15; I-30.1; III-177; III-186; III-191; III-326; Protokół w sprawie 
strefy euro III-194-III-196 
 członkostwo III-194-202 
 kraje poza stref� III-194; III-197.2; Protokół w sprawie grupy euro  
 przej�cie do III-197-202 
 strefa euro III-194-196; Protokół w sprawie grupy euro 
 waluta Unii I-8 
Eurojust I-42.2; III-273; III-274.1; III-276.2b 
Europa Demokracji  
 mianowanie III-335 
Europa Demokracji, alternatywne sprawozdanie, ostatnia tabela przed indeksem 
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno�ci (ECHR) I-
9; II-113; III-325.6a(ii) i 8 
Europejska polityka bezpiecze�stwa i obrony (ESDP) patrz: polityka obrony 
Europejska Sie� S�dowa III-273.1c 
Europejska Słu�ba Działa� Zewn�trznych III-296.3; deklaracja w sprawie Europejskiej 
Słu�by Działa� Zewn�trznych 
Europejska ustawa ramowa I-33.1; I-34 

wył�czne zastosowanie ustaw ramowych III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; 
III-174; III-210.4; III-270.2; III-271; III-362.3 

Europejski Bank Centralny (EBC) I-30; I-34.3; I-35; III-159; III-181; III-185; III-186-
192; III-199; III-326; III-365 (patrz równie�: III-378); III-367; III-373d; III-382; III-383; 
III-396.15; III-399.1; III-429.1; III-431; III-434; IV-443; protokół w sprawie Eurogrupy 
art. 1 
 akty EBC I-35;  

konsultacje z III-159; III-184.13; III-185.4-6; III-186; III-187.3-4; III-191; III-
192.3; III-196; III-198.3; III-326.1 

 niezale�no�� III-188 
 Rada Ogólna, III-199 
 Rada Prezesów III-187.1; III-382; III-383 
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 Zarz�d III-382; III-383  
Europejski Bank Inwestycyjny III-393-394; III-184.10b; III-221; III-317.3; III-373; III-
384.3; III-399 III-434  
Europejski Fundusz Społeczny III-219; III-221; III-224 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej III-321.5 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich I-10.2, I-49; III-335; Alternatywne 
sprawozdanie- Europejski System Banków Centralnych (ESCB) I-30; III-185; III-187-
191; III-383 
 statut III-198-199; III-326; III-373.d; III-429  
Europejskie partie polityczne I-46.4; II-72.2; III-331 
Europejskie słu�by publiczne III-398-399 
Europejskie Słu�by Zatrudnienia (EURES) III-134.a,d 
Europol I-42.2; III-273-276 patrz równie�: III-259; 
 
 

F 
Finanse publiczne III-177 
Finanse Unii I-53-56; III-402-409 
Flaga Unii I-8 
Forma aktów prawnych I-33 to I-38 
Francja III-186; IV-440 
Fundusz Rozwoju Regionalnego III-221; III-222; III-224 
Fundusz Społeczny patrz: Europejski Fundusz Społeczny 
Fundusz Spójno�ci III-223; III-234.5b; III-247.1c 
Fundusze o przeznaczeniu strukturalnym III-221; III-223.2 
Fundusze orientacji i gwarancji rolnej III-228.3 
 
 

G 
Głosowanie w Radzie 
 wi�kszo�� kwalifikowana I-25.1 
 wi�kszo�� superkwalifikowana I-25.2 

wa�enie głosów patrz: protokół w sprawie przepisów przej�ciowych 
dotycz�cych instytucji i organów Unii 

Godno�� osoby ludzkiej I-2; preambuła cz��� II; II-61; III-292.1 
Gospodarka �wiatowa III-292.2e 
Gospodarki III-130.4; III-151.6d; III-179.3; III-227.2c  
Granice administracyjne III-134.b 
Granice III-242; III-246 
 bez granic I-3; III-130.2 
Grenlandia III-286.1 
Grzywny III-163.a; III-184.10.d; III-190.3; III-362.2; III-401 
 legalno�� grzywien, dla obywateli II-109-110 
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H 
Handel nielegalny III-160; III-267.1 
Handel �wiatowy III-314 
Harmonizacja 
 Harmonizacja 

Agencja do spraw Rozwoju Zdolno�ci Obronnych, Bada�, Zakupów i 
Uzbrojenia III-311.1b 
rynek wewn�trzny III-172-173 
ustawy III-172 –III-176 
warunki �ycia i pracy III-209(1) 
systemy społeczne III-209(3);  
polityka społeczna (minimalne wymagania) III-210.2b 
prawo kryminalne III-271.2 
polityka ochrony �rodowiska naturalnego III-172.4-10; III-233.2 

 Wył�czenie harmonizacji  
działania koordynuj�ce, uzupełniaj�ce i wspieraj�ce 
  edukacja, młodzie� i sport III-282.3a; 
  kształcenie zawodowe III-283.3a 
  kultura III-280.5a 
  obrona cywilna III-284.2  
  przemysł III-279.3 
  turystyka III-281.2  
  współpraca administracyjna III-285.2 
  zdrowie publiczne III-278.5 

 kształcenie zawodowe III-283.3a 
 kultura III-280.5a 
 obrona cywilna III-284.2 

ogólne wył�czenie dotycz�ce działa� koordynuj�cych, uzupełniaj�cych i 
wspieraj�cych I-12.5 

 ogólne wył�czenie dotycz�ce klauzuli elastyczno�ci I-18.3 
 polityka imigracyjna III-267.4  
 polityka społeczna III-210.2a 
 przemysł III-279.3 
 �rodki zach�caj�ce 
  dotycz�ce dyskryminacji III-124.2  
  dotycz�ce polityki zatrudnienia III-207 
 turystyka III-280.5a 
 współpraca administracyjna III-285.2 

wykształcenie, kształcenie zawodowe, młodzie� i sport III-282.3a; III-283.3a 
 zatrudnienie III-207 
 zdrowie III-278.5 
Higiena III-213f 
Hymn Unii I-8 
 
 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 267 - 

I 
Imigracja III-257.2; III-265– III-268 
Immunitety III-434 
Inicjatywa 

299.1; III-300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3 (zalecenie); III-
325.9; III-396.1; III-420.2 
EBC (zalecenie) I-30.5; I-34.3; III-185.4(2); III-187.3b; III-326.1 i 2 

 Europejskiego Banku Inwestycyjnego (wniosek) III-393; III-396.15 
 grupy Pa�stw Członkowskich I-34.3; I-42.3; I-59.1 i 2; III-264.b, III-396.15 
 Komisji Europejskiej (ogólna zasada) I-26.1 i 2 
 Komitetu ds. Ochrony Socjalnej III-215c 
 Komitetu Ekonomiczno-Finansowego III-192.2 
 Komitetu Ekonomiczno-Społecznego- III-391(2); III-392(1) 
 Komitetu Regionów III- III-387(2); III-388(3) 
 Komitetu Zatrudnienia III-208.b  

 Ministra Spraw Zagranicznych (wniosek) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-
296.3; III- 

 monopol na prawo inicjatywy I- 26.2;  
 obywateli I-47.4 
 Parlamentu Europejskiego I-20(2); I-59.1; III-304.2; III-330.1(2) i2; III-396.14; 

III-333(3); III-335 
pojedynczego Pa�stwa Członkowskiego I-40.6; I-41.4; III-165.1; III-299; III-
310.2; III-447 

 Prezesa EBC III-383.3(2) 
 Prezesa Trybunału Sprawiedliwo�ci III-357(2) 
 Przewodnicz�cego Rady I-34.2 
 Rady Europejskiej I-40.2; I-41.2  
 Rady III-396.14  
 Rzecznika Praw Obywatelskich III-355.1(2)  

specjalna wi�kszo�� kwalifikowana wymagana bez propozycji I-25.2; I-44.3(4); 
I-59.5(3) 

 Trybunału Sprawiedliwo�ci (wniosek) I-34.3; III-359.1; III-381; III-396.15 
Inicjatywa obywateli I-47.4 
Instytucje I-19-I-32; III-330-III-385 
 siedziby III-432 
Integralno�� człowieka II-63 
Integralno�� fizyczna i psychiczna II-63 
Inwestycje bezpo�rednie III-157.2; III-314; III-315 
Inwestycje zagraniczne III-314; III-315 
Inwestycje, 
 bezpo�rednie III-157.2  
 bezpo�rednie zagraniczne III-314; III-315 
 
 

J 
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Jednomy�lno�� (głosowanie w Radzie Europejskiej lub w Radzie) 
członkowie s�dów wyspecjalizowanych III-359.4 
finansowe zasady dla bud�etu (do grudnia 2006 r.) III-412.3 
handel broni� III-436.2 
handel usługami w zakresie kultury i audiowizualnymi III-315.4 
krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu kapitału III-157.3 
liczba rzeczników generalnych III-354 
naruszenie warto�ci Unii I-59.2 
ograniczenie zasobów własnych Unii I-54.3 
okre�lenie strategicznych interesów i celów Unii III-293.1 
opodatkowanie członków Parlamentu Europejskiego III-330.2 
pierwsze wieloletnie ramy finansowe I-55.4 
pomoc pa�stwowa zgodna z rynkiem wewn�trznym III-168.2 
prawo rodzinne III-269.3 
prawo weta z istotnych wzgl�dów polityki krajowej III-300.2d 
priorytety funduszy o przeznaczeniu strukturalnym (do stycznia 2007) III-223 
protokół w sprawie warto�ci odniesienia w ramach zmiany procedury dotycz�cej 
nadmiernego deficytu do ustawy europejskiej III-184.13 
przepisy ustawowe dotycz�ce rynku wewn�trznego podlegaj�ce harmonizacji w 
przypadku braku konkretnej podstawy prawnej III-173 
przyst�pienie (akcesja) nowego Pa�stwa Członkowskiego I-58.2 
przyznanie odst�pstwa w dziedzinie transportu III-237 
rozszerzenie obszaru współpracy w sprawach karnych III-270.2d; III-271.1; III-
274.4 
skład kolegium Komisji I-26.5-6 
skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego III-389 
skład Komitetu Regionów III-386 
skład Parlamentu Europejskiego I-20.2 
stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich III-291 
system j�zykowy instytucji Unii III-433 
umowy dotycz�ce systemu kursów wymiany euro III-326.1 
umowy mi�dzynarodowe III-325.8 
umowy w dziedzinie handlu usługami III-315.4 
uprawnienia na mocy Konstytucji, niedostateczne I-18; III-125 
ustanowienie prokuratora III-274.1 
ustawy dotycz�ce �rodowiska naturalnego i ustawy ramowe III-234.2 
u�ywanie �rodków wojskowych i cywilnych III-309.2 
wspieranie Pa�stw Członkowskich w dziedzinie polityki społecznej III-
210.1,c,d,f i g; III-212.2 
wspólna polityka zagraniczna, bezpiecze�stwa i obrony I-40.4; I-41.2 i 4 
współpraca operacyjna pomi�dzy organami krajowymi w sprawach karnych III-
275.3 
wstrzymanie si� od głosu nie wyklucza jednomy�lno�ci III-341.1; III-343.3 
wybór członków do Parlamentu Europejskiego III-330.1 
wydatki na wzmocnion� współprac� III-421 
wytyczne polityki zagranicznej i obrony III-295; III-300.1 
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wzmocniona współpraca w zakresie polityki zagranicznej i bezpiecze�stwa III-
419.2; III-420.2  
zasady działania organów na terytorium innego Pa�stwa Członkowskiego III-277 
zast�pienie waluty po przyst�pieniu nowego członka do strefy euro III-198.3 
zmiana jednomy�lno�ci na konsensus I-21.4 
zmiana jednomy�lno�ci na wi�kszo�� kwalifikowan� IV-444.1; I-40.7; I-55.4; III-
300.3 
zmiana statusu KTZ IV-440.7 
zmiana Statutu EBI III-393 
zmiana wniosku Komisji III-395.1; III-396.9 
zwalczanie dyskryminacji III-118; III-124.1 

J�zyki I-10.2d; II-82; II-101.4; III-128; III-282.2a; III-151; IV-448 
 
 

K 
Kapitał, swobodny przepływ III-156-160 
Kara II-109; II-110; III-163.2a; III-184.10d; III-190.3; III-362-III-363; III-401 
 pieni��na III-362.3 
Kara �mierci II-62 
Kara �mierci II-62 
Karta Narodów Zjednoczonych I-3.4; I-41.1 i 7; III-292.1 i 2c; III-305.2 
Karta Praw Podstawowych I-9; cz��� II; Preambuła ust�p 5; deklaracja w sprawie 
obja�nie� dotycz�cych Karty 
 ograniczenie zakresu stosowania II-112-114 
 wykładnia II-111 
 zakaz nadu�ycia praw II-114 
 zakres stosowania II-111 
Karta Społeczna III-209 
Katastrofa, pomoc I-43.1b 
Kategorie kompetencji I-12 
Klauzula elastyczno�ci I-18; III-125.1 
Klauzula konstytucyjna III-375.2 
Klauzula o udzieleniu pomocy I-41.7  
Klauzula ochronna III-172.10; III-233.2 
Klauzula socjalna III-117 
Klauzula solidarno�ci I- 43; III-329.1 
Kobiety i m��czy�ni, równo�� I-2 
Komisja Europejska I-26 to I-28; III-347-352 
 absolutorium III-409  
 konsultacja III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-359.1; III-381; III-392 
 monopol inicjatywy I-25.2 
 niezale�no�� I-26.4 

odwołanie Komisji I-26.8; I-27.3 
Przewodnicz�cy I-27 I-21.2-3; I-22.2b; I-25.4; I-28; III-348.2; III-350; III-

400.1a 
 rola I-26.1 
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 wiceprzewodnicz�cy I-26.1; I-28 
 wotum nieufno�ci I-26.8 
 zakaz zwracania si� o instrukcje I-26.7 
Komisja patrz: Komisja Europejska 
Komitet Doradczy ds. transportu III-244 
Komitet ds. Ochrony Socjalnej III-217 
Komitet Ekonomiczno-Finansowy III-192; III-201 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny I-32; III-389-392; 
 konsultacje z III-139; III-134; III-138.1; III-147.1; III-172; III-173; III-206.2; 

III-207; III-210.2-3; III-213; III-214; III-216; III-219.3; III-221; III-223; III-224; 
III-234; III-235.3; III-236.2; III-240.3; III-245.2; III-247.2; III-251; III-252; III-
253; III-256.2 III-278.4 i 5; III-279.3; III-282.3a; III-283.3; III-388; III-400.2  

Komitet III-356-III-357 
Komitet pojednawczy III-396.10-13; III-404.5 
Komitet Polityczny i Bezpiecze�stwa III-307; III-309.2;  III-329.2 
Komitet Regionów I-32; III-219.3; III-386-388 
Komitet Zatrudnienia III-206.2-4; III-208 
Komitety III-346 
Kompetencja dzielona I-12.2; I-14; I-44 
Kompetencje Unii 
 działania wspieraj�ce, koordynuj�ce i uzupełniaj�ce I-17 
 kategorie kompetencji I-12 
 klauzula elastyczno�ci I-18 
 kompetencja dzielona I-14 
 kompetencja wył�czna I-13 
 koordynacja polityk gospodarczych i zatrudnienia I-15 
 pierwsze�stwo prawa Unii I-6; deklaracja dotycz�ca art. I-6   
 pomocniczo�� i proporcjonalno�� I-11.3-4 (patrz równie�: protokoły) 
 uprawnienia przyznane I-11.2 
 Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa I-16 
Konkurencja III-161-169;  I-3.2; I-13b; III-151.6c; III-171; III-177; III-178, III-436.1b 
 kompetencja wył�czna I-13.1b 
 naruszenie III-165 
 podział rynków III-161c 
 polityka gospodarcza III-178 
 porozumienia III-161 
 reguły I-13.1b  
 rolnictwo III-228; III-230 
 transport III-241 
 unikni�cie zakłócenia konkurencji III-171; III-174; III-175.1; III-279.3 
 warunki konkurencji III-151.6.b 
 wolna i niezakłócona I-3.2; III-151.6.c 
 wspólne reguły III-163 
 zakłócenie konkurencji III-132; III-171; III-174-175; III-279.3; III-416 
 zasada przestrzegana przez Europejski Bank Centralny III-185.1 
 zobowi�zania dodatkowe III-161.1e 
Konkurencyjno�� III-151.6b  



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 271 - 

Konsensus I-21.4; I-22.2c; III-326.1; IV-443.2 
Konstruktywne wstrzymanie si� od głosu I-59.5; III-300.1; III-341.1; III-343.3 
Konstytucja 
 ci�gło�� prawna IV-438 
 czas obowi�zywania IV-446 
 granice Unii I-5.1, III-436 
 przyj�cie IV-447 
 ratyfikacja IV-443.3; IV-447 
 wej�cie w �ycie IV-447 
 wykładnia III-375.2 
 wyst�pienie z I-60.3 
 zakres terytorialny IV-440 
 zmiany IV-443; IV-445 
Konsultacje z 

Europejskim Bankiem Centralnym III-159; III-184.13; III-185.6; III-186.2; III-
187.3a; III-187.4a; III-191; III-192.3; III-196.1-2; III-326 

 instytucjami zainteresowanymi warunkami zatrudnienia III-427 
kandydatami zaproponowanymi na przewodnicz�cego Komisji I-27.1 
Komisj� I-58.2; III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-346; III-359.1; III-381; III-
390; III-393; III-424; IV-440.7; IV-445.2 

 Komitetem Ekonomiczno-Finansowy III-202.3 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EcoSoc), patrz: Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

 Ministrem Spraw Zagranicznych III-312.2-3; III-420.2 
 Pa�stwami Członkowskimi III-213 

Parlamentem Europejskim, I-27.1; I-54.3; III-125.2; III-126; III-127; III-157.3; 
III-163.1; III-169; III-173; III-176; III-182.2; III-183.2; III-184.13; III-185.6; III-
186.2; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-210.1,c,d,f,g i 3; III-217; III-
234.2; III-240.3; III-251.3-4; III-253; III-263; III-266.3; III-269.3; III-274.4; III-
275.3; III-277; III-291; III-304.1; III-313.3; III-325.6b; III-326.1; III-382.2; III-
385.2; III-393; III-412.2; III-421; III-424; IV-443.2; IV-445.2 

 partnerzy społeczni III-211 
 pracownikami II-87 III-210.1e 

Przewodnicz�cym Parlamentu Europejskiego III-341.2 
 Rad� Ministrów przez Pa�stwa Członkowskie III-297.3 

stronami, których dotycz� działania Unii I-47.3;  
 Trybunałem Obrachunkowym III-412; III-415.4 
 Trybunałem Sprawiedliwo�ci III-359; III-381 
Kontrola 
 derogacja krajowa III-172.7-8 
 konwentu IV-443.2 
 przed s�dem III-333 
 rachunków I-31.2; III-384.1; III-409 
 sytuacji bud�etowej III-184.2; III-198.1 
 wzmocnionej współpracy III-420 
 zakłóce� III-132 
Kontrola granic zewn�trznych III-257.2 
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Kontrola polityczna 
 Komitet Polityczny i Bezpiecze�stwa III-307 
 Parlament Europejski I-20.1  
Kontrola rynków III-161b 
Konwencja Genewska (w sprawie statusu uchod�ców) II-78; III-266.1 
Konwent IV-443 
 zmiana Konstytucji bez zwoływania konwentu IV-445 
Koordynacja  
 badania i rozwój technologiczny III-250 

polityka społeczna III-210.2; III-213 
 polityki gospodarcze i polityki zatrudnienia, ogólna klauzula I-15 
 polityki gospodarcze III-177ff 
  polityki gospodarcze pa�stw strefy euro III-185 
 polityki zatrudnienia I-15.2; III-203; III-204; III-208 
 przemysł III-279.2 
 sie� transeuropejska III-247.3 

uzgodnione praktyki wpływaj�ce na handel III-161.1 
 wolno��, bezpiecze�stwo i sprawiedliwo�� III-257 
 zdrowie publiczne III-278.2 
Koordynacja gospodarcza I-12.3; I-14.2; I-15.1; III-177.1; III-179 
 członków strefy euro III-194.1b i protokół w sprawie Eurogrupy 
Korupcja, zwalczanie korupcji III-271.1 
Ko�cioły I-52 
Kraje i Terytoria Zamorskie (KTZ) III-286-III-291 
Krajowe ograniczenia I- 10, III-126  
Krajowe prawo kryminalne III-163.2e 
Krew III-278.4.a; III-278.7 
Kryteria konwergencji III-198.1 
Ksenofobia III-257.3 
Kształcenie na odległo�� III-282.1f 
Kształcenie zawodowe I-17.e; II-74.1; III-213c; III-219.1; III-283.1 
KTZ, patrz: Kraje i Terytoria Zamorskie 
Kultura III-280; równie� preambuła do cz��ci I; I-17.1c; III-167.3d; 
 jednomy�lno�� w zakresie polityki handlowej III-315.4 
 
 

L 
Legalno�� aktów III-365 
Lojalna współpraca I-5.2 
Lokauty III-210.6 
 
 

Ł  
Ł �czenie rodzin III-267.2a, III-269.3 
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M 
Madera III-424; IV-440  
Mał�e�stwo II-69 
Manipulacja genetyczna, ograniczenia II-63.2b,d 
M��czy�ni i kobiety, równo�� I-2, II-83 
Miejsce zamieszkania I-10.2; II-105; III-125.2; III-126 
Migracja III-257.2; III-267 
Minister Spraw Zagranicznych I-28 
 cz��� kolegium Komisarzy I-26.4 i 5; I-28.4 

inicjatywa (wniosek) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-296.3; III-299.1; III-
300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3 (zalecenie); III-325.9; III-
329.2;III-396.1; III-420.2 

 konsultowanie i informowanie Parlamentu Europejskiego III-304.1 
 koordynacja działa� militarnych III-309.2; III-310.1 

koordynacja stanowiska Pa�stw Członkowskich w organizacjach 
mi�dzynarodowych III-305.1,2; III-327.3; III-328.2 

 mianowanie I-28.1 
 opinia na temat współpracy strukturalnej III-312.3 
 opinia na temat wzmocnionej współpracy III-419.2 
 przewodnicz�cy Rady do Spraw Zagranicznych I-28.3; III-296.1 
 wiceprzewodnicz�cy Komisji I-28.4 
 wsparcie przez Europejsk� Słu�b� Działa� Zewn�trznych III-296.3  
 zatwierdzenie przez Parlament Europejski I-27.2 
Minister Spraw Zagranicznych I-28 patrz równie�: I-21.2; I-40.4; III-292.3; III-293.2; III-
294.2; III-296.2; III-299-302; III-304; III-305.2; III-310; III-313.3; III-322; III-324.2; III-
325.3; III-327-327 

informowanie Parlamentu Europejskiego III-205 
inicjatywa I-22.2d; I-40.8; I-41.8; III-299; III-302; III-307; III-313.3; III-
329 
opinia o wzmocnionej współpracy III-419.2 

 przewodnicz�cy Rady do Spraw Zagranicznych I-28.3; III-296.1 
konsultacje z Parlamentem Europejskim III-304.1 
koordynacja misji wojskowych III-309.2; III-310.1 
koordynowanie stanowisk Pa�stw Członkowskich w organizacjach 
mi�dzynarodowych III-305; III-327.1; III-328.2 

 Rada do Spraw Zagranicznych I-24.2; III-296.1 
umowy mi�dzynarodowe dotycz�ce wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpiecze�stwa III-325.3 

 Wiceprzewodnicz�cy Komisji I-28.4 
 współpraca strukturalna III-312.3 

zatwierdzenie przez Parlament Europejski I-27.2 
 Zewn�trzne słu�by UE III-296.3 
Misje dyplomatyczne III-296.3; III-301.2; III-306 
Młodzi pracownicy III-135 
Młodzie� I-17.e; III-135, III-282-283 
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Monopol pa�stwowy III-155 
Monopole publiczne III-155; III-162; III-166 
 
 

N 
Nadu�ycia finansowe I-53.7; III-415 
Nadu�ywanie pozycji dominuj�cej III-162 
Nadzór, opodatkowanie III-158 
Narkotyki III-271; III-278 
Narodowe dobra kultury III-154 
Naruszenia III-333; III-335 
Naruszenie 
 przepisów krajowych III-158.1b;  
 prawa UE III-361; III-365.2; III-367 
 reguł konkurencji III-165.1-2;  
 protokołu w sprawie pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci art. 5,7 
NATO, patrz: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego  
Natychmiastowe finansowanie III-313.3 
Nauka I-3.3; II-73, III-172.3 i 5; III-233.3a; III-248.1; III-251.1a; III-254.1; III-429.2 
 ograniczenia II-63.2  
Negocjator III-325.3 
Niderlandy III-286; IV-440; IV-441 
Niedyskryminacja I-2; I- 4; II-81; III-123-III-129; III-321.2 
Niemcy 
 pomoc dla Niemiec Wschodnich III-167.2c; III-243 
Niepełnosprawno�� II-81; II-86; III-118; III-124 
Nierówno�� kobiet i m��czyzn III-116 
Nieruchomo�� III-138.2e; III-157.1 
Nieuzasadnione zwolnienie z pracy II-90 
Niewła�ciwe administrowanie I-49; II-103; III-333; III-335 
Niewolnictwo II-65 
Niewyznaniowy I- 52 
Niezale�no�� 
 EBC I-30.3, III-188 
 EUROSTAT III-429 
 Komisji I-26.4,7; III-347(1) 
 osób niepełnosprawnych II-86 
 osób w podeszłym wieku II-85 
 rzecznika generalnego III-354(2), 355(1) 
 Rzecznika Praw Obywatelskich I-49 
 s�dziów III-355(1), III-356.2; III-359.4 
 Trybunału Obrachunkowego III-384.3, III-385.1 
 Trybunału Sprawiedliwo�ci I-29.2, III-355.1  
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O 
Obja�nienia do Karty Praw Podstawowych II-Preambuła ust. 5; deklaracja dotycz�ca 
obja�nie� do Karty Praw Podstawowych 
Obrona cywilna I-17f; III-284 
Obywatele pa�stw trzecich III-144 
Obywatele Unii I-10; II-106; III-123-129 
Obywatelstwo I-10; III-123-129 
Ocena zagro�e� III-329.3 
Ochrona danych osobowych I-51; II-68 
Ochrona konsumentów III-235; I-14.2f; II-98; III-120; III-172.3;  
 bardziej rygorystyczne przepisy krajowe III-235.4 
Ochrona obywateli I-10.2 
Ochrona prerogatyw III-365.3 
Odmowa działania sprzecznego z własnym sumieniem II-70.2 
Odpowiedzialno�� umowna III-431 
Odst�pstwa, derogacje III-126; III-130.4; III-192.4; III-197; III-198.2; III-234.2 i 5; III-
237; III-278.4; III-300.2; III-325.7; III-326.1 i 3; III-382.1 
Odsyłanie III-267.2c 
Odwołanie Komisji I-26.8; I-27.3 
Ograniczenia ilo�ciowe III-153 
Ograniczenia przed rokiem 1993 III-157.1 
Opieka dyplomatyczna I-10.2c; II-106; III-127 
opinie I-33.1; I-35 
 brak dyskryminacji ze wzgl�du na opinie (polityczne) II-81 
 definicja I-33 
 Europejski Bank Centralny I-30.5; III-185.4; III-190.1c i 2 

Komisja III-184.3 i 5; III-202.3; III-213; III-335.4; III-360-III-361; III-396.7c, 9 i 
15; III-404.1; III-419.2 

 Komitet ds. Ochrony Socjalnej III-217 
 Komitet Ekonomiczno-Finansowy III-184.4; III-192.2a 
 Komitet Ekonomiczno-Społeczny III-388; III-392 
 Komitet Polityczny i Bezpiecze�stwa III-307 

Komitet Regionów III-388  
 Komitet w sprawie opiniowania kandydatów do Trybunału Sprawiedliwo�ci i na 
rzecznika generalnego III-357 

 Komitet Zatrudnienia III-208b 
 legalno�� III-365.1; III-367 
 Minister Spraw Zagranicznych III-419.2 
 Parlament Europejski III-296.3 

Parlamenty narodowe patrz: Protokół w sprawie parlamentów narodowych art. 
3,5 i 6 

 partnerzy społeczni III-211.3 
 Przedstawiciele ró�nych sektorów gospodarczych i społecznych III-390 

społecze�stwo obywatelskie I-47; III-390 
Stały Komitet ds. Bezpiecze�stwa Wewn�trznego i Komitet Polityczny i 
Bezpiecze�stwa III-307.1; III-329.2 



Konstytucja – wersja z komentarzami opracowana przez Jensa -Petera Bonde 

   - 276 - 

 Trybunał Obrachunkowy III-384.4 
 Trybunał Sprawiedliwo�ci III-325.11 
Opłaty pobierane w zwi�zku z przekraczaniem granic III-242 
Opodatkowanie III-158; III-170; III-171; III-172.2 
 opodatkowanie po�rednie III-170; III-171 
Organizacja Bezpiecze�stwa i Współpracy w Europie (OBWE) III-327.1 
Organizacja Narodów Zjednoczonych III-292.1; III-316.2; III-321.7; III-327 
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) I- 41.7 Protokół w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) III-327.1 
Organizacje mi�dzynarodowe 
 stosunki mi�dzy Uni� a organizacjami mi�dzynarodowymi III-327-328 

patrz równie�: III-201.2a; III-233.4; III-249.b; III-252.4; III-278.3; III-280.3; III-
282.3; III-283.3; III- 
296.2; III-301.2; III-303; III-305; III-306; III-315.3; III-316.2; III-317.2; III-318; 
III-319.3; III-321.4,7; III-323-III-324; III-326 

Organy administracji wła�ciwe do spraw pracy III-134a 
Organy doradcze Unii I-32 
Organy Unii, patrz: „ Instytucje”  
Organy, pozyskiwanie organów ludzkich III-278.7 
Orientacja seksualna II-81; III-118; III-124.1 
Orzeczenia s�dowe, wzajemne uznawanie III-257.4; III-269.1 
Orzekanie w trybie prejudycjalnym I-29.3; III-358.3; III-369 
Osobowo�� prawna I-7; I- 30.3; III-393 
Osoby w podeszłym wieku, prawa osób w podeszłym wieku II-85 
Ostrze�enie dotycz�ce naruszenia wytycznych gospodarczych III-179.4 
O�wiadczenie 

deklarowanie przepływu kapitału III-158.1b  
 status IV-437; IV-438 
 w zwi�zku ze wstrzymaniem si� od głosu III-300.1 
 
 

P 
Pa�stwa Członkowskie 
 dostosowanie monopoli pa�stwowych III-155 
 kompetencja dzielona mi�dzy Uni� a Pa�stwami Członkowskimi I-15 
 negocjowanie umów mi�dzynarodowych III-326.4 
 orzekanie w sporach mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi III-375.3 
 poparcie polityki zagranicznej Unii I-16.2; I-40.1  
 popieranie wymiany handlowej z pa�stwami trzecimi III-151.6a 
 prawo inicjatywy 
  grupy Pa�stw Członkowskich I-34.3; I-42.3; I-59.1 i 2; III-396.15 

pojedynczego Pa�stwa Członkowskiego I-40.6; I-41.4; II-165.1; III-299; 
III-310.2; III-447 

 przyznanie kompetencji Unii I-1; I-11.1 
 rola w usługach �wiadczonych w ogólnym interesie III-122 
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 stosunki mi�dzy Uni� a Pa�stwami Członkowskimi I-5; I-37.1; I-40.5; I- 42.2-3 
 �ci�lejsza współpraca w zakresie obrony I-41.5 
 uchybienie zobowi�zaniom III-360-III-362 
 wsparcie Unii I-5.2 
 wspólne warto�ci I-2; I-9.3; I-58.1 
 współpraca operacyjne w zakresie bezpiecze�stwa wewn�trznego mi�dzy III-
261 
 wzajemne dopuszczanie dowodów III-270.2a 
 wzajemne uznawanie dyplomów III-141.1a 
 wzajemne uznawanie orzecze� s�dowych III-257.4; III-269.1; III-270.1 
 wzajemne wsparcie w przypadku ataku terrorystycznego lub katastrofy I-43; III-
329 
 wzmocniona współpraca I-44; III-416-III-423 
 zakłócone warunki konkurencji III-138.2h, III-151.6c 
 zasada pomocniczo�ci I-11.3 
 zdolno�ci operacyjne I-42.1 
Pa�stwa o�cienne I-57 
Pa�stwo prawne I-2; III-292.1 
Parlament Europejski I-20; III-330-340 patrz równie�: I-10.2; I-27.1; I-34; I-40.8; I-41.8; 
II-100; III-172.3; III-325.6; III-392 

konsultacje z III-126; III-127; III-157.3; III-163; III-169; III-173; III-176; III-
182; III-183; III-184.13; III-186; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-
210.3; III-217; III-234.2; III-240.3; III-251; III-253; III-263; III-266.3; III-
269.3; III-275.3; III-277; III-304.1; III-313.3; III-326.1; III-341.2; III-385.2; III-
412; III-422, III-424 
liczba przedstawicieli I-20.2; protokół w sprawie przepisów przej�ciowych 
dotycz�cych instytucje Unii 

 prawo obywateli do kierowania petycji I-10.2 
 tymczasowa komisja �ledcza III-333 
 ustawodawstwo I-20.1 
 wybory do I-20.2, II-99 
Parlamenty narodowe I-11.3 
 protokół w sprawie roli narodowych parlamentów Pa�stw Członkowskich 
 protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci 
 uczestnictwo w procesie ustawodawczym III-259; III-273.2; III-276.2 
 weto IV-444.3 
 zwracanie uwagi I-18.2; I-42.2; I-59.2; III-261; IV-443, IV-444 
Partie na poziomie unijnym/europejskim I-46.4; II-72.2; III-331 
Partie polityczne I-46.4; II-72.2; III-331 
Partnerzy społeczni I-48; II-87; II-88, III-211-212 
„ Passerelle”  (zmiana z jednomy�lno�ci na wi�kszo�� kwalifikowan�): IV-444; I-40.7; I-
55.4 
Paszporty III-125.2 
Petycje I-10.2d; II-104; III-334 
Pierwsze�stwo prawa Unii I-6, III-365.3; deklaracja dotycz�ca I-6 
Pierwsze�stwo prawa unijnego I-6, III-365.3; deklaracja dotycz�ca I-6 
Pluralizm 
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 media II-71.2 
 warto�ci I-2 
Płacenie grzywien III-362.3 
Płatno�ci i �wiadczenia społeczne III-136.1b 
Płatno�ci III-156-III-160 
Płatny urlop II-91; III-215 
Płe� III-118; III-124.1; III-214.4,  
Pobyt I-10.2b; II-105; III-125.2; III-126 
Pochodzenie etniczne III-118; III-124 
Podatki po�rednie III-170.3; III.171.1 
Podstawowe Prawa Socjalne Pracowników III-209; II-87-II-93 
Podział rynków III-161c 
Pokój, cz��� I - preambuła;  I-3.1 i 4; I-41.1; III-131; III-292.2c; III-309 
Polityka bezpiecze�stwo i obrony I-41; III-309-312 patrz równie�: I-12.4 
Polityka gospodarcza i pieni��na III-177-202 
Polityka handlowa III-314 – III-315 
Polityka handlowa III-314-315 
Polityka obrony I-41; III-295; III-309-313  

patrz równie�: III-304.2; III-329; I-41.7 
Polityka publiczna III-133.3; III-140.1; III-154; III-158.1b; III-290 
Polityka regionalna III-220-224 
Polityka społeczna I-14.2; I-15.3; III-213; III-209-219  
Polityka wymiany walut III-177.2; III-198.3, III-326.2 
 derogacja od III-200 
Polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa I-12.4; I-16; I-22.2; I-28; I-40-41; III-294-312 
Polityka zagraniczna III-294-312 
Polityki gospodarcze I-12.3; I-15.1; I-30.2; III-177-202; III-204; III-221 
Pomoc finansowa III-180 
Pomoc humanitarna I-14.4; III-316-III-321; III-292.2d i g 
 zadania pomocy humanitarnej III-309.1 
Pomoc pa�stwowa III-167; III-230.2 
Pomocniczo�� I-11.3; I-18.2; III-259 
 Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej 
Popieranie wymiany handlowej III-151.6a 
Popieranie wymiany handlowej III-151.6a 
Porozumienia mi�dzyinstytucjonalne III-397 
Posiedzenie Rady dotycz�ce aktów ustawodawczych I-24.6 
Postanowienia finansowe III-313; III-402-409 
 finansowanie kryzysowe III-313.3 
 wieloletnie ramy finansowe I-55; III-402 
Postanowienie wspólne III-424-436 

dotycz�ce wykonywania kompetencji Unii I-33-39 
w zakresie postanowie� finansowych III-410-414 

Poszanowanie prawa Preambuła cz��ci I 
Powszechne wyboryI-20.3; II-99.2; II-100; III-330.1 
Po�yczka III-183; III-247.1c; III-394 
Po�yczki III-182; III-201.2c; III-247.1.c; III-394 
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Praca dzieci II-92 
Praca prowadzona na własny rachunek II-76; III-137; III-141 
Pracownicy III-133-136; II-75; II-87; II-88; II-91; II-83.2d; III-209; III-210.1b; III-
213b,d,g; III-214.1; III-219.1; III-290 
Praktyki uzgodnione III-161.1; III-164 
Prawa człowieka I- 2; I-3.4; I-9.2-3; preambuła cz��� II; II-112.3; II-113; III-292.1 i 2b 
 przyst�pienie Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka III-
325.6aii 
Prawa grup mniejszo�ciowych I-2 
Prawa krajowe I-6; I-42.1a; I-52; II-69; II-70.2; II-74.3; II-76; II-87; II-88; II-90; II-94; 
II-95; II-96; II-99.1; II-102; III-163.2e; III-164; III-279.3; III-369; III-377; III-401; 
zmieniony protokół nr 5 w sprawie stanowiska Danii; deklaracja dotycz�ca I-6 
Prawa obywateli 
 dost�p to dokumentów I-50.3; II-102 
 opieka dyplomatyczna I-10.2c; II-106 
 prawo do dobrej administracji I-10.2; II-101 
 prawo do głosowania I-10.2b; II-100 
 prawo do kandydowania w wyborach I-10.2b; II-100 
 prawo do swobodnego przemieszczania si� i pobytu I-10.2a; II-105 
 prawo petycji do Parlamentu Europejskiego II-104; III-334 
 Rzecznik Praw Obywatelskich I-10.2d; II-103 
Prawa podstawowe I-4; I-9; II-112.3; II-113; III-292.1; 
 jako zasady prawa UE I-9.3 
 Karta Praw Podstawowych, cz��� II 
Prawa pracowników II-87-91 
Prawa pracowników III-172.2, III-133.4, III-134c 
Prawa własno�ci (własno�ci intelektualnej) III-176; III-364; III-425 
Prawa własno�ci intelektualnej II-77; III-176; III-315.1 i 4; III-364 
Prawo 

godno�� II-61-65 
  godno�� ludzka II-61 
  integralno��, prawo do II 63 

�ycie, prawo do II-62 
grupy mniejszo�ciowe I-2 
obywatele I-10; II-99-106 

dobra administracja II-101 
  dost�p do dokumentów II-102 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich II-103 
głosowanie i kandydowanie I-99-100 
opieka dyplomatyczna i konsularna II-106 

  petycja I-10.2d; II-104 
  przemieszczanie si� i przebywanie II-105 

pozostanie na terytorium III-133.3d; III-138.2d  
przedsi�biorczo�� III-137-143; III-158.2 

 równo�� II-80-86 
dziecka II-84; II-92 

  m��czyzn i kobiet II-83 
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  niepełnosprawnych II-86 
osób w podeszłym wieku II-85 
ró�norodno�� kulturowa, religijna i j�zykowa II-82 

  wobec prawa II-80 
 s�dowe II-107-110 

do skutecznego �rodka prawnego i dost�pu do bezstronnego s�du II-107 
  domniemanie niewinno�ci i prawo do obrony II-108 

zakaz ponownego s�dzenia lub karania w post�powaniu karnym za ten 
sam czyn zabroniony pod gro�b� kary II-110 

solidarno�� II-87-98 
  dost�p do słu�b po�rednictwa pracy II-89 

informacja i konsultacja, prawo pracowników do II-87 
  ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy II-90 

opieka zdrowotna II-95 
praca dzieci, zakaz II-92 

  pracownicy II-87-91 
rokowania i działania zbiorowe II-88 
warunki pracy II-91 

wolno�� II-66-79 
azyl II-78 

  my�li, sumienia i religii II-70 
nauka II-74 
ochrona danych osobowych II-68 
prowadzenia działalno�ci gospodarczej II-76 

  sztuki i nauki II-73 
  własno�� II-77 

wolno�� i bezpiecze�stwo II-66 
wyboru zawodu II-75 
wypowiedzi i informacji II-71 

  zawarcie mał�e�stwa II-69 
zgromadzania si� i stowarzyszania si�II-72 
�ycie prywatne i rodzinne II-67 

zakaz nadu�ycia praw II-114 
Prawo europejskie I-33.1 
 akty wykonawcze I-37 
 rozporz�dzenia delegowane I-36 

wył�czne zastosowanie aktów (w cz��ci III): 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 
113; 213; 224; 234.3; 251; 252.2-3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 
330.2; 331; 333; 335.4; 359; 363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427 

Prawo mi�dzynarodowe I-3.4; II-109.2; II-113; III-265.3; III-292.1 
Prawo pracy III-210.1a-g, III-213b 
Prawo Unii I-6; deklaracja dotycz�ca I-6 
Preambuła 
 Karta Praw Podstawowych; cz��� II 
 Konstytucja; cz��� I 
Prezydencja grupowa, patrz: Projekt decyzji Rady Europejskiej 
Procedura dotycz�ca nadmiernego deficytu III-184 
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 grzywny III-184.10 
 kontrola ze strony Trybunału Sprawiedliwo�ci III-184.13 
Procedura ustawodawczaI-34; III-396; 
 publikacja 399 
Procedury administracyjne III-138.2c 
Projekt UE III-167.3b 
Prokuratura Europejska III-274 
Proporcjonalno�� I-11.1 
 proporcjonalno�� sankcji karnych II-109; III-377 
 Protokół w sprawie stosowania zasady pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci 
 wniosek Parlamentu narodowego III-259 
 zasada I-11.4; I-38.1  
Protokół I-11.3,4; III-195; III-184.2; III-198.1 (wszystkie protokoły zostały doł�czone do 
Traktatu.) 

dotycz�cy uchod�ców II-78; III-266.1 
Prywatno��, prawo do II-67 
Przedsi�biorstwa 
 nadu�ywanie pozycji dominuj�cej III-162 
 przedsi�biorstwa publiczne III-166 
 swoboda przedsi�biorczo�ci II-75; III-137 
 zakazane porozumienia mi�dzy przedsi�biorstwami III-161 
 zasady maj�ce zastosowanie do III-161-III-166 
Przedsi�biorstwa publiczne III-166 
Przejrzysto�� I- 47.2; I- 50.3-4; II-102; Preambuła cz��ci I; III-399 
Przekonania pedagogiczne II-74 
Przekonania religijne, wolno�� II-70 
 dziedzictwo Preambuła cz��ci I 
 ró�norodno�� II-82 
Przemysł I-17b; III-279 
Przepisy dotycz�ce wyborów III-126 
Przest�pczo�� 
 Eurojust I-42.2; III-273; III-259; III-274.1; III-276.2.b 
 Europol I-42.2; III-273-274; III-276 
 komputerowa, III-271 
 minimalne normy dotycz�ce III-271 
 ofiary przest�pstw III-270.2c 
 prokurator europejski III-274 
 współpraca policyjna III-275-277 
 zakaz ponownego karania za ten sam czyn zabroniony II-110 
 zapobieganie III-272 
 zorganizowana III-160 
 zwalczanie III-257.3; III-273-277, III-160, III-271 
Przest�pczo�� komputerowa, zwalczanie III-271.1  
Przest�pczo�� zorganizowana III-160 
Przestrze� kosmiczna I-14.3; III-254.3 
Przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci I-42; I-14.2j; II-78; III-257-277; 
III-377 
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Przewodnicz�cy 
Komisji I-27; I-21.2 i 3; I-22.2b; I-25.4; I-28.1; III-348.2; III-350; III-400.1a 

 Parlamentu Europejskiego III-341, III-396.8b, III-404.4c i 9 
 Prezes Trybunału Sprawiedliwo�ci III-355; III-357 
 Rady Europejskiej I-22; III-295; III-403; IV-443.2 

Rady I-22, III-180.2, III-184.10, III-192.3, III-326.1, III-396.8b, III-404.4c, IV-
443.3 

Przewodnicz�cy Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego i prezes Trybunału 
Sprawiedliwo�ci patrz: przewodnicz�cy Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego i 
prezes Trybunału Sprawiedliwo�ci 
Przeznaczenie gruntów III-234.2.iii 
Przyj�cie Traktatu IV-443  
Przyjmowanie ofert III-133.3a 
Przynale�no�� pa�stwowa 
 brak dyskryminacji ze wzgl�du na I-4.2; II-81.2; III-123; III-133; III-149 
Przywileje i immunitety III-434 
Przywracanie pokoju III-309.1 
Przyznanie pomocy III-167ff 
 w sektorze rolnictwa III-230.2 
Publikacja i wej�cie w �ycie I-39.1-2 
 
 

R 
Rachunki III-384 
Rada Bezpiecze�stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych III-305.2 
Rada do Spraw Ogólnych I-24.2 
Rada do Spraw Zagranicznych I-24.3; III-296.1 
Rada Europejska I-21; I-22 
 podejmowanie decyzji I-21.4 
 posiedzenie I-21.3 
 przewodnicz�cy I-22 
 skład I-21.2 
Rada Europy I-9; preambuła do Karty Praw Podstawowych; III-280.3; III-327 
Rada Ministrów I-23-24; I-19; III-342-346 
 Minister Spraw Zagranicznych UE I-28 
 obrona I-41.5 
 odwołanie upowa�nie� delegowanych I-36.2a 
 polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa I-40.2,3,5,6,7   

prezydencje I-24.7; projekt decyzji w sprawie sprawowania prezydencji Rady 
Ministrów  

 przyjmowanie aktów o charakterze nieustawodawczym I-35 
 przyjmowanie aktów ustawodawczych I-34 
 skład I-24 

wa�enie głosów; patrz: protokół w sprawie przepisów przej�ciowych dotycz�cych 
instytucji i organów Unii 

 wi�kszo�� kwalifikowana I-25 
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specjalna I-25.2 
zwykła I-25.1 

 wniosek o członkostwo I-58.2  
 wykonanie przez I-37 
 wzmocniona współpraca I-44.2-3  
Rada Ogólna Europejskiego Banku Centralnego III-199 
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego III-187.1; III-382; III-383 
Rasa II-81; III-118; III-124.1 
Rasizm III-257.3 
Ratyfikacja IV-443.3; IV-447,  
Regiony mniej rozwini�te III-241.2; III-394a  
Regulamin I-50.4; III-337.1; III-338; III-339; III-341.3;  III-344.3; III-351; III-352; III-
355; III-356; III-359.5; III-376; III-384.4; III-387; III-391; III-399 
Regulamin pracowniczy III-427, III-431 
Religia II-70; II-81; III-118; III-124.1 
Rezygnacja Komisji I-26.8; I-27.3 
Rodzina II-67; II-69; II-93; III-269.3 
Rok bud�etowy III-403 
Rokowania zbiorowe II-88; III-211.4; III-212; III-213g 
Rolnictwo III-225-232 

Kompetencja dzielona I-14.2 
Pomoc na ochron� gospodarstw znajduj�cych si� w niekorzystnym poło�eniu ze 
wzgl�du na warunki strukturalne lub przyrodnicze III-230.2a 

Ro�liny III-154 
Rozbrojenie III-309 
Rozporz�dzenia delegowane I-36 
Rozporz�dzenia I-33.1 

Badania i Rozwój III-253 
brak harmonizacji przepisów Pa�stw Członkowskich I-12.5; I-18.3; III-124.2; III-
207; III-210.2.a; III-267.4; III-278.5; III-279.3; III-280.5a; III-281.2; III-282.3a; 
III-283.3a; III-284.2; III-285.2;  
dotycz�ce przedsi�biorstw III-163.1; III-166.3 
imigracja III-266.3 
obowi�zki Rzecznika Praw Obywatelskich III-335.4 
okre�laj�ce cła wspólnej taryfy celnej III-151.5 
podpis I-39.2 
polityka gospodarcza III-182; III-183.2; III-184.13 
polityka pieni��na III-187.4; III-190.1a; III-198.3 
pomoc przyznawana przez Pa�stwa Członkowskie III-168.4; III-169 
przyj�te przez EBC I-35 
regulamin pracowniczy III-372; III-427 
rozporz�dzenia delegowane I-36 
rozporz�dzenia wykonawcze I-37.4 
rynek pracy III-212.2 
rynek rolny III-228.2; III-230.2; III-231.3 
rynek wewn�trzny III-130.3 
transportu, dotycz�ce III-240.3 
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uposa�enia osób zatrudnionych w instytucjach UE III-400 
współpraca administracyjna III-263; III-264 
wyj�tkowy �rodek ochronny III-159 
wymogi formalne I-39.2 
wy�sze standardy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego III-172.4 
zasady Parlamentu Europejskiego III-330.2; III-331; 
zbli�enie we współpracy s�dowej III-270.1 
zwalczanie przest�pczo�ci zorganizowanej III-160 

Rozstrzyganie sporów, metoda alternatywna III-269.2g 
Rozwój obszarów III-167.3a 
Rozwój regionów III-220-224 
Rozwój społeczny III-218 
Rozwój technologiczny I-14.3; III-248-255 
Równo�� demokratyczna I-45 
Równo�� I-2; II-80-83; III-124; III-292.1 
 demokratyczna I-45 
 niedostatecznie reprezentowana płe� III-214.4 
 płci I-2; I-3.3; II-83; III-116; III-210.1i; III-214.4 
 rynek pracy III-214 
Równo�� wynagrodze� III-214 
Ró�norodno�� kulturowa II-82 
Rumunia patrz: deklaracja dotycz�ca protokołu w sprawie instytucji i organów Unii  
Rybołówstwo III-225-232; I-13.1; I-14.2; III-424  
Rynek jednolity (wewn�trzny) I-3.2; I-14.2, III-130-III-176 
Rynek pracy III-209-III-219 
 patrz równie�: III-203; III-208; III-210.1h-i; III-267.5; III-283.2.b 
Rynek wewn�trzny III-130-III-176 
 cel Unii I-3.2 
 kompetencja dzielona Unii I-14.2a 
 ograniczenia zasad III-133.3; III-154; III-172.4 i 5;  
 pomoc przyznawana przez Pa�stwa Członkowskie III-167-III-169 
 postanowienia podatkowe III-170-III-171 
 reguły konkurencji III-161-III-169 
 swoboda przedsi�biorczo�ci III-137-III-143 
 swoboda �wiadczenia usług III-144-III-150 
 swobodny przepływ kapitału i płatno�ci III-156-III-160  
 swobodny przepływ osób i usług III-133-III-150 
 swobodny przepływ pracowników III-133-III-136 
 swobodny przepływ towarów III-151-III-155 
 ustanowienie i funkcjonowanie III-130 –III-132 
 wył�czna kompetencja Unii I-13.1 
 zbli�enie przepisów ustawowych III-172-III-176 
Rynek, patrz: rynek wewn�trzny i rynek jednolity 
Rzecznicy generalni III-354-357 
Rzecznik Praw Obywatelskich I-10.2d; I-49; II-103; III-128, III-335 
Rzemie�lnicy III-145c 
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S 
Sankcje, patrz: �rodki ograniczaj�ce 
S�d I-29; III-356 – III-359 
S�d najwy�szy I-29; III-353 to III-381 
S�dy wyspecjalizowane I-29.1, III-359 
Sekretariat Generalny Rady III-341.4; III-344.2 
Sekretarz generalny III-344.2; III-400.1a 
Seksualne wykorzystywanie (patrz równie�: handel nielegalny) III-271.1 
Sieci transeuropejskie I-14.2h; III-246-247 
Sie� S�dowa, Europejska III-273.2b 
Siedziba instytucji unijnych III-432 
Siły zbrojne III-309 
Słu�ba Działa� Zewn�trznych III-296.3; deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiej 
Słu�by Działa� Zewn�trznych 
Słu�by po�rednictwa pracy II-89, III-134a 
Solidarno�� II-87-98; III-292.1 
 mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi I-3.3; I-5.2; I-40.1; I-41.7 
Specjalna wi�kszo�� kwalifikowana I-25.2; I-22.1; I-24.4; I-27.1; I-44.3; I-55.4; I-59; I-
60.2a; III-184.6-7; III-194.2; III-207  
Specjalny komitet III-315.3; III-325.4 
Specjalny przedstawiciel III-302 
Sport I-17.e; III-282 
Spójno�� gospodarcza, społeczna i terytorialna III-220-224 
Spójno�� polityk unijnych III-115 
Spójno��, gospodarcza, społeczna i terytorialna III-220-224 
Spółki  
 kapitał III-143 
 ochrona III-230.2a 
 status prawny III-142 
 tworzenie III-137 

z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) III-287.e 
Spółki III-137; III-138.2.g. III-142-143; III-161; III-162; III-283.1.d; III-287e 
Sprawozdania alternatywne, Europa Demokracji (ostatnia tabela przed indeksem)  
Sprawozdanie 

Komitetu ds. Ochrony Socjalnej w sprawie sytuacji społecznej III-217.c 
ogólne sprawozdanie roczne Komisji III-337.3; III-352.2 
Pa�stw Członkowskich w sprawie wysiłków dostosowawczych w przypadku 
nadmiernego deficytu III-184.9 
Przewodnicz�cego Rady Europejskiej do Parlamentu Europejskiego I-22.2.d 
sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich I-49, III-335.1 
sprawozdanie Komitetu Ekonomiczno-Finansowego III-192.2.b, d i 4 
sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego III-384.2 i 4 
w sprawie bada� i rozwoju technologicznego (Komisji) III-255 
w sprawie mi�dzynarodowych rokowa� handlowych (Komisji) III-315.3 
w sprawie nadmiernego deficytu (Komisji) III-184.3 
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w sprawie obywatelstwa i dyskryminacji (Komisja) III-129 
w sprawie ogólnych kierunków gospodarczych (Rada) III-179.2 
w sprawie post�pów Pa�stw Członkowskich w zakresie wypełniania zobowi�za� 
w ramach unii walutowej III-198.1 
w sprawie spójno�ci gospodarczej, społecznej i terytorialnej (Komisja) III-221 
w sprawie sytuacji społecznej (Komisji) III-216; III-218 
w sprawie sytuacji zatrudnienia III-206.1 
w sprawie wykonania bud�etu III-408; III-409.4 patrz równie�: III-384.4 
w sprawie wyników gospodarczych Pa�stw Członkowskich III-179.2 
w sprawie zwalczania nadu�y� finansowych (Komisja) III-415.5 
z działalno�ci Europejskiego Systemu Banków Centralnych i w sprawie polityki 
pieni��nej (z EBC) III-383.3 

Sprawy cywilne III-257.4 
Sprawy karne III-270-274 
Stabilizacja, konfliktu III-309 
Stabilno�� cen I- 30.2; III-177; III-185.1; III-198.1a; III-199.2b; III-326.1,2 
Stali przedstawiciele III-344 
Stały komitet ds. bezpiecze�stwa wewn�trznego III-261 
Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych Pa�stw Członkowskich III-197.3; 
III-198; III-373.d; III-429.1 
Statystyka III-429 
Stopniowe kształtowanie polityki obrony I-41.2 
Stopniowe okre�lanie polityki obrony I-41.2 
Strajk, prawo do III-210.6; II-88 
Strasburg III-336 
Strategiczne interesy I-40.2 
Swoboda �wiadczenia usług III-144-150 
Swobodne przebywanie I-10; III-125 
Swobodny przepływ III-125; III-130.2; III-133-160; III-172.2; III-265 
 dla celów swobody przedsi�biorczo�ci III-137-143 
 kapitału i płatno�ci I-4, III-156-160 
 osób I-4; II-105; III-133-136 
 pracowników III-133-136 
 towarów I-4; III-151-155 
 transportu III-236-247 
 usług I-4; III-144-150 
Symbole Unii I-8 
Systemy pomocy (istniej�ce w Pa�stwach Członkowskich) III-168 
Szczególne procedury ustawodawcze IV-444.2 
Szczyty I-21; I-48 
Szybka decyzja w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady III-299.2 
Szybki dost�p do �rodków bud�etowych Unii III-313.3 
 
 

� 
�ci�lejsza współpraca  
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 wzmocniona współpraca I-44; III-416-423  
 stała współpraca strukturalna w zakresie obrony I-41.6  
�rodki do osi�gania celów I-3.5 
�rodki ograniczaj�ce wobec pa�stw, osób fizycznych lub prawnych III-322.2 
�rodki zach�caj�ce III-124.2; III-207; III-278.5; III-282.4a 
�rodowisko naturalne III-233-234; I-3.3; I-14.2e; II-97; III-119; III-172.3-4; III-223; III-
256; III-279.1.b; III-292.2f 
 bardziej rygorystyczne przepisy krajowe III-234.6 
 gwarancja III-172; III-233.2 
�rodowisko pracy III-172.4; III-210.1a 
�wiatopogl�d III-118; III-124.1 
 wolno�� �wiatopogl�du II-70 
 
 

T 
Taryfy III-151; III-170; III-314; III-315.1 
Telekomunikacja III-246.1 
Terminy dost�pu III-134c 
Terroryzm I-43; III-160; III-329.1 
Tortury II-64 
Towary 
 ograniczenia dotycz�ce swobodnego przepływu III-154; III-161.3  
 swobodny przepływ I-4.1; III-151-155; III-130.2 
 z krajów trzecich III-151.3 
 z krajów zamorskich III-288.1 i 5; III-289; III-424 
To�samo�ci narodowe, poszanowanie I-5.1; Preambuła 
Traktat Euratom patrz: protokół w sprawie Traktatu Euratom  
Traktowanie priorytetowe III-138.2a 
Transport I-14.2g; III-146.1; III-236-245; III-246.1 
Trwały rozwój I-3.3; III-119; III-292.2d 
Trybunał Obrachunkowy I-31; III-384-385; III-365.3; III-400.1b; III-409.1,4; III-412; III-
415.4; protokół w sprawie parlamentów narodowych  
Trybunał Sprawiedliwo�ci I-29; III-353-381; preambuła do cz��ci II; III-132; II-107; III-
163.d; III-168.2; III-172.9; III-325.11; III-335; III-347; III-349; III-385.5-6; III-399.1; 
III-401; III-406; III-433; protokół w sprawie pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci art. 7 
 orzeczenia w trybie prejudycjalnym III-369 
 prezes Trybunału Sprawiedliwo�ci III-355; III-357 
 S�d III-356 
 s�dy wyspecjalizowane I-29.1; III-358.2 
Trybunał Sprawiedliwo�ci I-29; III-353-III-381 
Turystyka I-17d; III-281 
Tymczasowa komisja �ledcza III-333 
 
 

U 
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Ubezpieczenia III-146.2; III-185.6 
Ubóstwo 
 wyeliminowanie I-3.4, III-292.2d; III-316.1 
 zwalczanie II-94.3 
Uchod�cy II-78; III-266.1 
Uchylenie traktatów IV-437 
Układy zbiorowe II-88; III-212 
Umowy  
 mi�dzyinstytucjonalne III-397 
 mi�dzynarodowe III 323-326 
Umowy mi�dzynarodowe III-323-III-326 
 kompetencja wył�czna I-13.2  
 polityka na rzecz rozwoju III-317.2 
 pomoc humanitarna III-321.4 
 poszanowanie poziomu ochrony II-113 
 umowy handlowe III-315   
 współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna III-319.3 
 zagadnienia dotycz�ce �rodowiska naturalnego III-233.4 
Umowy w celu tworzenia stowarzysze� III-324 
Unia 
 akty prawne I-33 
 cele I-3 
 członkostwo I-1.2; I-58 
 delegatury III-328 
 dobrowolne wyst�pienieI-60 
 finanse I-53 – I-56; III-402 – III-414 
 interesy strategiczne I-40.2 
 kompetencja I-11; I-12 
 obywatelstwo I-10; III-123 – III-129 
 osobowo�� prawna I-7 
 partie polityczne II-72.2 
 prawo I-6 
 stosunki mi�dzy Uni� a Pa�stwami Członkowskimi I-5 
 symbole I-8 
 ustanowienie I-1 
 warto�ci I-2 
 zasoby (własne) I-54 
 zawieszenie praw członkowskich I-59 
Unia celna I-13; III-151; III-314 
Unia Gospodarcza i Walutowa III-159; III-177-202, III-326.4 
Unia Gospodarcza i Walutowa, niestosowanie si� do wymogów III-184.10 
Urlop, płatny II-91.2; III-215 
Urz�dnik słu�by cywilnej III-427; III-430 
Usługa publiczna III-133.4; III-238; III-398  
Usługi �wiadczone w ogólnym interesie gospodarczym II-96, III-122 
Usługi, swobodny przepływ III-144-III-149 
Ustalone ceny III-161.1a; III-231.3 
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Ustanowienie 
 rynku wewn�trznego III-130 
 swoboda przedsi�biorczo�ci I-4.1; preambuła cz��ci II;  II-75.2; III-137-III-143 
 Unii I-1 
Ustawodawstwo krajowe III-134bc; III-138.2c; III-189; III-198 
 bardziej rygorystyczne przepisy krajowe III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4 
Ustawy ramowe I-33.1; I-34 

wył�czne zastosowanie ustaw ramowych III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; 
III-174; III-210.4; III-270.2; III-271; III-362.3 

Ustawy, europejskie I-33.1; I-34; I-38, III-396 
obszary, w których przyjmowa� mo�na jedynie ustawy, a nie ustawy ramowe 
(wszystko w cz��ci III): 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 187.5; 219; 223; 224; 
234.3; 251; 252.2 i 3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 330.2; 331; 333; 
335.4; 359; 363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427 

 procedura ustawodawczaIII-396 
ustawy delegowane I-36 

 ustawy wykonawcze I-37 
Ustawy, europejskie ramowe patrz: europejskie ustawy ramowe  
Utrzymywanie pokoju I-41.1; III-309.1 
 
 

W 
Warto�ci I-2; I-3.4 
 jako wymóg członkostwa I-1.2 
Warunki członkostwa w Unii I-58 
Warunki pracy II-75.3; II-91-92; III-209; III-210.1b; III-213 
Wa�enie głosów, protokół w sprawie przepisów przej�ciowych dla Instytucji 
 65% ludno�ci I-25.1 i 2 
 15 Pa�stw Członkowskich I-25.1 
 75% Pa�stw Członkowskich I-25.2 
 4/5 Pa�stw Członkowskich IV-443.4 
Wej�cie w �ycie 
 rozporz�dzenia i decyzje I-39.2  
 traktat IV-447 
 ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe I-39.1 
Weto III-300.2d patrz równie�: jednomy�lno�� 
 Pa�stw Członkowskich IV-444.3 
Wewn�trzne zaburzenia rynku wewn�trznego III-131 
Wi��e w cało�ci i jest bezpo�rednio stosowana we wszystkich Pa�stwach Członkowskich 
I-33.1 
Wiceprzewodnicz�cy Komisji I-26.5; I-27.3C; I-28.4 
Wiek, brak dyskryminacji ze wzgl�du na, III-118; III-124.1 
Wielka izba Trybunału Sprawiedliwo�ci III-353 
Wi�kszo�� 

od jednomy�lno�ci do wi�kszo�ci kwalifikowanej podczas głosowania w Radzie 
(passerelle): IV-444; I-40.7; I-55.4 
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 ogólna zasada w Komisji III-351 
 ogólna zasada w Parlamencie Europejskim III-338 
 ogólna zasada w Radzie Europejskiej I-21.4 
 ogólna zasada w Radzie I-25.2; III-343 
 ogólna zasada w Trybunale Obrachunkowym III-384.4(3) 
 superkwalifikowana wi�kszo�� I-25.2(2)  
 wi�kszo�� kwalifikowana do roku 2009: protokół w sprawie przepisów 
przej�ciowych  
 wi�kszo�� kwalifikowana I-25; patrz równie�: I-23.3 
 wniosek o wotum nieufno�ci III-340 
Wi�kszo�� kwalifikowana I-25; I-23.3 

Agencja do spraw Rozwoju Zdolno�ci Obronnych, Bada�, Zakupów i Uzbrojenia 
III-311.2 
bilans płatniczy, zagro�enie III-201.2 i 3 
decyzja Rady I-23.3 
decyzja w sprawie pomocy III-167.3e 
dobrowolne wyst�pienie z Unii I-60.2,3a 
grzywny nało�one przez EBC III-190.3 
kierunki polityki gospodarczej III-179.2 
kierunki polityki gospodarczej, naruszenie III-179.4 
mianowanie Ministra Spraw Zagranicznych I-28.1 
nadmierny deficyt III-184.6 i 7 
nowe zasady dotycz�ce wi�kszo�ci kwalifikowanej wchodz� w �ycie patrz: 
Przepisy przej�ciowe dotycz�ce instytucji i organów Unii 
opieka dyplomatyczna III-127 
prawa rynku wewn�trznego III-172.1 
prezes i członkowie Zarz�du EBC III-382.2 
procedura bud�etowa III-404.5,6 
przepisy podatkowe III-170.3 
przewodnicz�cy Rady Europejskiej I-22.1 
przyj�cie wieloletnich ram finansowych I-55.2 
przyst�pienie do strefy euro III-194.2 
Regulamin S�du III-356 
rozpocz�cie wojskowej współpracy strukturalnej III-312.2 
rozporz�dzenia i decyzje III-130.3; III-151.5; III-159; III-160; III-163.1; III-
167.3e; III-169; III-182; III-183; III-184; III-187.4; III-190.1a i 3; III-212.2; III-
230.2; III-253; III-260; III-263; III-266.3; III-363; III-400; III-424 
rozporz�dzenie delegowane I-33 
�rodki wykonawcze dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

III-224 
�rodki zach�caj�ce III-124.2 
taryfa celna III-151.5 
uchod�cy, nagły napływ III-266.3 
umowy mi�dzynarodowe III-325.6,8; III-326.1 
umowy zbiorowe zawarte na poziomie Unii III-212.2 
uposa�enia, dodatki, emerytury III-400.1 
ustanawianie składów Rady I-24.4 
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w strefie euro III-194.2 
wspólna polityka bezpiecze�stwa i obrony III-300.2,4; III-311.2; III-312.2,4; III-
313.3 
wspólna polityka handlowa III-315.4 
współpraca administracyjna, zapewnianie III-263 
wybór przewodnicz�cego Rady Europejskiej I-27.1 
wyj�tkowe �rodki ochronne III-159 
wytyczne dotycz�ce zatrudnienia III-206.2 i 4; III-207 
wzmocniona współpraca I-44 
zakaz udzielania po�yczek na pokrycie deficytu III-183.2 
zastosowanie klauzuli solidarno�ci III-329.2 
zawieszenie praw Pa�stw Członkowskich I-59 
zerwanie stosunków z pa�stwami trzecimi III-322.1 
zmiana procedury głosowania na stanowienie wi�kszo�ci� kwalifikowan� 
(passerelle) IV-444; I-40.8; I-55.4 
zwykła procedura ustawodawcza III-396.4, 5, 8,10 i 13 

Wi�kszo�� superkwalifikowana I-25.2 
Wiza III-265.2a 
Własno�� handlowa III-154 
Własno�� prywatna III-425 
Wniosek Parlamentu Europejskiego do Komisji w sprawie przedło�enia wniosku III-332 
Wniosek, propozycja I-38.2 

Komisja I-18; I-25.2; I-26.2; I-32.5; I-34.1; I-35.3; I-48.4; I-59; III-130; III-
151.5; III-159; III-160; III-163; III-167.2c i 3e; 169; III-179; III-180; III-182; 
III-183; III-186; III-192; III-196; III-198.2; III-206.2; III-210.3; III-221; III-
230.2; III-231; III-243; III-253; III-264; III-269.3; III-291; III-320; III-395; III-
405; III-412; III-436; III-445 

 negocjator III-325.5 
 Pa�stwa Członkowskie (propozycja) III-385; III-386; III-390; III-396.15; III-443 
 Przewodnicz�cy Komisji III-348.2 

Unijny Minister Spraw Zagranicznych I-25.2; I-28.2; I-40.6; I-41.4; I-59.5; III-
296; III-302; III-313; III-420.2  

 wspólny wniosek III-293.2; III-323.1; III-325.9; III-329 
wyst�pi� o sformułowanie wniosku, propozycji III-193; I-47.4 III-136.2b; III-
300.2b; III-332; III-345; III-445 
 wniosek Parlamentu Europejskiego do Komisji III-332 

  wniosek Parlamentu Europejskiego do Rady III-443; III-445 
Wojna III-131; III-436.1.b 
Wolno�ci podstawowe I-4; II-112.3; II-113; III-292.1;  
Wolno�� i pluralizm mediów II-71.2 
Wolno�� II-66; Preambuła, III-292.1 
 prowadzenia działalno�ci gospodarczej II-76 
 swoboda przedsi�biorczo�ci I-4; Preambuła do cz��ci II; II-75.2; III-137-143 
 wolno�� my�li, sumienia i religii II-70 
 wyj�tki III-139; III-141.2 
 wypowiedzi i informacji II-71 
 zgromadzania si� i stowarzyszania II-72 
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Wotum nieufno�ci dla Komisji I-26.5; III-340 
Wpływ obywateli I-45-47 
WPZiB patrz: Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa 
Wsparcie wojskowe I-41.7; I-43; III-309  
Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze�stwa (WPZiB) I-40 patrz równie�: I-16; I-
22.2; I-12.4; I-41; III-294-313; III-325.6; III-376; III-419; III-420.2; 
 wył�czenie ustawodawstwa w dziedzinie WPZiB I-40.7  
Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników III-209 
Wspólny rynek patrz: rynek wewn�trzny 
Współpraca 
 stała współpraca strukturalna I-41.6 
 wzajemna pomoc wojskowa I-41.7 
 wzmocniona współpraca I-44 
Współpraca administracyjna III-285 
Współpraca celna III-152 
Współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna I-14.4; III-316-321; III-292.2d;   
Współpraca policyjna III-275-III-277 
 Europol I-42.1c; III-273; III-275-III-277 
Współpraca s�dowa w sprawach cywilnych III-257.4; III-269; III-284 
Współpraca s�dowa w sprawach karnych III-270-III-274 
Współpraca strukturalna I-41.6; III-312.1; Protokół w sprawie stałej współpracy 
strukturalnej 
Wstrzymanie si� od głosu, konstruktywne wstrzymanie si� od głosu I-59.5 III-300.1; III-
341.1; III-343.3 
Wybory I-10.2b; II-99; II-100; III-126 
 do Parlamentu Europejskiego I-20.3; III-330.1 
 przewodnicz�cego Komisji I-27.1; I-20.1 
Wybory I-20.3; II-99.2; III-330.1 
Wydalenie II-79.1 
Wydatki I-53 
Wykonanie aktów Unii I-37 
 naruszenia III-333; III-335 
 przez Komisj� I-26.1; I-37.2 
 przez Pa�stwa Członkowskie I-5.2; I-37.1 
 przez Rad� I-37.2 
Wykonanie bud�etu III-407 
Wył�czenia III-139 
Wył�czna kompetencja I-13 
Wymagane działanie III-297.1 
Wymagany potencjał III-310.1 
Wymiana młodzie�y III-282.1e 
Wymiar sprawiedliwo�ci i sprawy wewn�trzne I-42; III-257-III-277 
Wynagrodzenia III-400; III-133.2; III-214 
Wynagrodzenie III-133.2 
Wynagrodzenie III-133.2; III-210.6 
 równe II-83; III-214 
 w instytucjach Unii III-400 
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Wynagrodzenie za prac� na czas III-214.2b 
Wypadki i choroby III-213.e 
Wypadki i choroby zawodowe III-213.e 
Wypłata �wiadcze� III-136.1b 
Wyra�anie pogl�dów I-47; II-71 
Wyrównawcze opłaty III-170.3; III-232 
Wyspy Kanaryjskie III-424; IV-440.2 
Wyspy Owcze IV-440.6a 
Wyst�pienie z Unii I-60 
Wytyczne 
 badania naukowe i rozwój technologiczny III-250.2 
 członkowie strefy euro III-194.1b  
 gospodarcze I-15.1; III-179.2;  
 negocjacje w sprawie wyst�pienia I-60.2 

planowanie Rady Europejskiej w obszarze JHA (Wymiar Sprawiedliwo�ci i 
Sprawy Wewn�trzne) III-258 

 polityka społeczna III-213 
 praca Komisji I-27.3 
 przemysł III-279.2 
 przestrze� wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci III-258  
 rynek wewn�trzny III-130.3 
 sieci transeuropejskie III-247.1a i 2 
 WPZiB I-40.2; III-294.3a, III-295 1 
 wytyczne gospodarcze dla członków strefy euro III-194.1b  
 zatrudnienie I-15.2; III-206.2 
 zdrowie publiczne III-278.2 
Wytyczne, kierunki gospodarcze III-179.2, III-194.1b 
Wzmocniona współpraca I-44; III-416-423;  
Wzrost konsumpcji III-151.6d, III-229b 
 
 

Z 
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna II-94 
Zabezpieczenie społeczne II-94; III-125.2; III-136; III-210.1c i 5a; III-213.d 
Zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi III-234.2b(i) 
Zakłócona konkurencja III-132 III-171; III-174; III-279; III-416 
Zakres stosowania 
 Karty Praw Podstawowych II-111 
 Konstytucji IV-440 
Zalecenia I-33.1; I-38.2 

dla Parlamentu Europejskiego w celu udzielenia absolutorium III-409.1 
dotycz�ce mianowania prezesa i członków Zarz�du EBC III-382.2 
dotycz�ce opłat zwi�zanych z przekraczaniem granic III-242 
dotycz�ce polityki gospodarczej III-179.2, 4 i 5 
dotycz�ce polityki kursów walutowych III-326.1, 2 i 3 
dotycz�ce rynku pracy III-211.3 
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Europejski Bank Centralny I-34.3; I-35.3; III-187.3b i 4.b; III-190.1; III-326; III-
396.15; Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych art. 2; 4. Protokół w 
sprawie statutu systemu Banków Centralnych i EBC art. 34 i 40-41 
Komisji dla Pa�stw Członkowskich III-148; III-175; III-242 

na wniosek Pa�stw Członkowskich III-193 
Komisji dotycz�ce umów mi�dzynarodowych III-325.3 
Parlament Europejski w zakresie polityki zagranicznej III-304.2 

Rada, Komisja i EBC przyjmuj� I-35.3 
Rady dla Pa�stw Członkowskich I-59.2 III-184.6; III-197.4; III198.2; III-206.4 
w przypadku nadmiernego deficytu III-184.6-9 
w zakresie edukacji, sportu, młodzie�y i kształcenia zawodowego III-282.3b, 

283.3b 
w zakresie kultury III-280.5b 
w zakresie zdrowia publicznego III-278.6 
w zwi�zku z realizacj� polityk zatrudnienia III-206.4 
w zwi�zku z Systemem Europejskich Banków Centralnych III-187.3b i 4b 

Zamorskie terytoria Francji III-424 
Zamro�enie aktywów finansowych III-160; III-322 
Zaniechanie działania III-367 
Zapobieganie konfliktom I-41; III-309.1 
Zarz�d Europejskiego Banku Centralnego III-187.3; III-382.1; III-383.3; III-197.2h 
Zarz�dzanie kryzysami III-307; III-309 
Zasada 
 legalno�ci I-19.2 
 lojalno�ci I-5.2 

pomocniczo�� I-11.3; I-18.2; Preambuła Karty; II-111.1;  
proporcjonalno�ci I-11.4; I- 38.1, II-109; III-259  
Protokół w sprawie zastosowania zasady pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci  

Zasady dotycz�ce Rady III-342; III-343 
Zasady podatkowe III-170-171 patrz równie�: III-158; III-172.2  
Zasoby naturalne III-233.1c 
Zasoby Unii I-54 
Zasoby własne Unii I-54 
Zasoby wodne III-234.2(ii) 
Zatrudnienie I-3; I-15.2; I-12.3; II-75; II-83; II-92; II-94; III-133.2-3; III-134; III-137; 
III-141; III-155; III-167; III-203-208; III-210.1d; III-213a; III-219; III-372; III-385; III-
400; III-427; III-431 
Zatwierdzenie krajowe III-129 
Zawieszenie członkostwa I-59 
Zawieszenie praw członkowskich I-59 
Zawody farmaceutyczne III-141.2 
Zawody III-141; III-145d 
Zawody medyczne i farmaceutyczne III-141.2 
Zbli�anie przepisów III-172-173 
Zdrowie publiczne, patrz: zdrowie 
Zdrowie, zdrowie publiczne III-140; III-278 
 bardziej rygorystyczne przepisy krajowe III-278.4a  
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 obrót publicznymi usługami zdrowotnymi III-278 
ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego jako dziedzina działania wspomagaj�cego 
I-17 

 ochrona zdrowia II-95 
ograniczenie czterech swobód ze wzgl�du na zdrowie III-133.3; III-154; III-290 

 zdrowie dzieci II-92 
 zdrowie jako czynnik w ramach rynku wewn�trznego III-172.3,6,8  
 zdrowie ludzkie jako cel ochrony konsumentów III-235.1b 
 zdrowie ludzkie jako cel polityki w zakresie �rodowiska naturalnegoIII-233.1b 
 zdrowie ludzkie jako horyzontalne zadanie Unii III-117  
 zdrowie pracowników II-91, III-210.1a 
 zdrowie publiczne jako kompetencja dzielona I-14.2 
Zgoda 
 Europejskiego Banku Centralnego III-186.2 
 osoby II-63.2a; II-68.2 

Pa�stw Członkowskich, I-54.3; III-129; III-330.1; IV-445.2 
Parlamentu Europejskiego I-18; I-20.2; I-54.4; I-55.2; I-58.2; I-59.1-2; I-60.2; III-
124.1; III-129; III-270.2d; III-271.1; III-274.1; III-325.6a; III-330.1; III-330.1; 
IV-443.2; IV-444.3 
Rady III-330.2; III-333; III-335.4; III-359.5; III-384.4 

Zjednoczone Królestwo III-286; IV-437.2 
Zmiana traktatu IV-443 
Zmiana Konstytucji IV-443 
 polityki wewn�trzne IV-445 
Zmiany traktatów IV-443 
Zniesienie ogranicze� swobody przedsi�biorczo�ci III-138.2f 
Zobowi�zania dodatkowe III-161.1e 
Zobowi�zania w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przestrzeganie III-316.2 
Zrównowa�ony post�p III-130.3 
Zrzeszanie si�, prawo zrzeszania si� III-210.6; III-213.g 
Zwi�zki regionalne IV-441 
Zwi�kszanie poziomu konsumpcji III-229b. III-151.6d 
Zwykła wi�kszo�� I-27.2; III-208; III-217; III-333; III-341.3; III-343.2; III-344.2-3; III-
345; III-346; III-347; III-349; III-428; IV-443 
 
 

� 
�ycie demokratyczne Unii I-45-52 
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