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Marek ToMczyk 1

zarys ewolucji aksjologicznej procesu 
inTegracji europejskiej

We wczesnym okresie integracji traktaty założycielskie nie zawierały za-
sadniczych odniesień do elementów aksjologicznych czy kwestii ideowych. 
Podobnie milczały na temat zasad demokratycznych. Wynikało to głównie 
z faktu, że pierwsze inicjatywy wspólnotowe miały charakter stricte gospo-
darczy, zaś zadaniem regulacji traktatowych było zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania wspólnego rynku 2. Równolegle funkcjonowała także Rada 
Europy, do której należały już wszystkie państwa założycielskie Wspólnot 3. 
Jej statut nie tylko odwoływał się do zasad demokracji, praworządności, 
praw człowieka i podstawowych wolności, lecz również czynił z nich pod-
stawową przesłankę członkostwa w Radzie 4. 

Europejska Wspólnota Polityczna

Pomimo to w planach rządów państw-założycieli Wspólnot od samego 
początku procesu integracji dostrzegalne było dążenie do ścisłego powią-
zania prawa wspólnotowego z kwestią poszanowania praw podstawowych. 
Istotne wzmianki w tym zakresie odnajdujemy w projekcie Traktatu usta-
nawiającego Statut Wspólnoty Europejskiej z 1953 r. (potocznie zwanego 

1   Marek Tomczyk — magister nauk prawnych, doktorant na Wydziale Pra-
wa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Prawnik z wykształcenia i zamiłowania. Autor 3 artykułów naukowych z zakre-
su prawa UE, uczestnik w 12 konferencjach naukowych — krajowych i zagra-
nicznych. W trakcie studiów, w 2001 r. rozpoczął pracę w biurze koalicyjnego 
klubu parlamentarnego w Sejmie RP, gdzie zajmował się legislacją i problematy-
ką prawno-ustrojową. Od 2009 r. jest pracownikiem Parlamentu Europejskiego 
(akredytowany asystent parlamentarny). Zainteresowania: polskie prawo parla-
mentarne i tworzenie prawa, prawo Unii Europejskiej, unijny proces decyzyjny, 
prawo konstytucyjne.

    Adres do korespondencji: <marek.tomczyk@ep.europa.eu>.
2  Por. J. Sozański, Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (po trak-

tacie lizbońskim). Studium prawno-porównawcze, Toruń 2012, s. 149.
3  Por. A. Conte, A Europe of Rights: history of the EU Charter, European Par-

liament, Luksemburg 2012, s. 9.
4  Por. przepis art. 3 Statutu Rady Europy przyjętego w Londynie 5 maja 1949 r. 

(DzU z 1994 r., nr 118, poz. 565).
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Traktatem o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej — dalej 
jako EWP) 5, który wynikał wprost z inicjatywy ustanowienia Europejskiej 
Wspólnoty Obronnej 6, tj. organizacji obliczonej na wykorzystanie niemie-
ckiej zdolności militarnej, „oderwanej od wszelkich ambicji podboju i po-
zbawionej wszelkiej inicjatywy czysto narodowej” 7. Miała ona poprzedzać 
powstanie docelowej organizacji europejskiej o strukturze federacyjnej lub 
konfederacyjnej (European federation or cenfederation).

Jednym z traktatowych celów EWP był wkład w ochronę praw człowieka 
i podstawowych wolności w państwach członkowskich. W tym celu na mocy 
traktatu inkorporowano do porządku prawnego EWP in extenso przepisy ca-
łego rozdziału pierwszego europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka — dalej 
jako EKPC), które określają katalog praw podstawowych i wolności. Zgodnie 
z postanowieniami Traktatu EWP mogły one stanowić podstawę kontroli 
wszystkich wspólnotowych decyzji i środków — dokonywanych przez Trybu-
nał Wspólnoty. Z wnioskiem do Trybunału mogła wystąpić każda — mająca 
uzasadniony interes prawny — osoba fizyczna i prawna, co w szczególny 
sposób legitymizowało porządek prawny EWP. Warto także zwrócić uwagę 
na element natury aksjologicznej wynikający z postanowień omawianego 
traktatu, którym był obowiązek kierowania się przez Trybunał zasadą pra-
worządności (rule of law) w działalności orzeczniczej, tj. interpretacji i sto-
sowaniu traktatu oraz prawa wspólnotowego.

Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz gwarancja 
ich adekwatnej ochrony stanowiły — według Traktatu EWP — przesłan-
kę sine qua non członkostwa we Wspólnocie. Były także istotnym aspek-
tem ewentualnie zawieranych przez Wspólnotę umów stowarzyszeniowych 
z państwami trzecimi. 

Istotnym środkiem przysługującym Wspólnocie w zakresie egzekwowa-
nia standardów traktatowych była możliwość udzielenia danemu państwu 
członkowskiemu — na jego wniosek — wsparcia w utrzymaniu porządku 
konstytucyjnego i instytucji demokratycznych (assistance in mantaining 
constitutional order and democratic institutions). Traktat przewidywał po-
nadto możliwość przyjęcia przepisów wspólnotowych dopuszczających 
podjęcie ponadnarodowej interwencji w danym państwie członkowskim — 
z własnej inicjatywy EWP w przypadku zaistnienia poważnych naruszeń 
porządku konstytucyjnego, instytucji demokratycznych i praw człowieka 8. 

5    Projekt  przyjęty  przez  Zgromadzenie  Tymczasowe  (Ad hoc Assembly) 
10 marca 1953 r. w Strasburgu; por. Draft Treaty embodying the Statue of the Eu-
ropean Community [w:] Information and Official Documents of the Constitutional 
Committee (October 1952 — April 1953), Paryż 1953, s. 55–143, <http://aei.pitt.
edu/991/1/political_union_draft_treaty_1.pdf>, 25 stycznia 2017 r.

6   Por. art. 38 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Obronnej podpisanego 
27 maja 1952 r. w Paryżu, <http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf>, 25 stycznia 
2017 r.

7  J. Monnet, Wspomnienia, Warszawa 2015, s. 385.
8   Por. G. de Burca, The evolution of EU Human Rights Law [w:] G. de Burca, 

P. Craig (red.), The evolution of EU Law, Oxford 2011, s. 469–470.
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Ustanowienie wspólnoty politycznej, tj. rzeczywiste pogłębienie inte-
gracji europejskiej, wymagało zatem już na samym początku wyraźnego 
ustalenia wspólnych standardów prawnych i zbioru wartości, które nie 
pozostawałyby jedynie w sferze ideologicznych haseł, lecz miały wymiar 
merytoryczny, a ich respektowanie i przestrzeganie podlegałoby niezależ-
nej kontroli. 

Tempo integracji wyznaczone oboma traktatami okazało się jednak nie 
do przyjęcia przez niektóre państwa członkowskie. W efekcie Traktat o Eu-
ropejskiej Wspólnocie Obronnej nie został ratyfikowany, zaniechano także 
dalszych prac nad ustanowieniem EWP. Od tej pory proces integracji sku-
pił się wyłącznie w obszarze gospodarczym. 

Wspólnoty Europejskie

W 1957 r. podpisano traktaty rzymskie 9, które zawierały jedynie nie-
liczne odniesienia do wartości i zasad oraz praw podstawowych 10. Żaden 
z nich nie przyznawał Wspólnocie kompetencji do podejmowania, wobec 
państw członkowskich, działań mających na celu wyegzekwowanie po-
szanowania praw podstawowych. Jednocześnie, co warto podkreślić, Try-
bunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) konsekwentnie oddalał, jako bez-
podstawne, skargi wnoszone przeciwko decyzjom Wysokiej Władzy (organ 
wykonawczy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali) i Komisji (organ wyko-
nawczy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej — dalej jako EWG) w zakre-
sie, w jakim były one oparte na zarzucie naruszenia praw podstawowych 
i zasad konstytucyjnych wspólnych tradycjom prawnym państw człon-
kowskich 11.

Sytuacja zaczęła ulegać zmianie wraz z narastającym problemem nie-
uznawania przez niektóre państwa członkowskie prymatu prawa wspólno-
towego. Krajowe sądy konstytucyjne (w szczególności niemiecki Federalny 
Trybunał Konstytucyjny 12 oraz włoski Sąd Konstytucyjny 13) uzależniały 

  9   Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą  (dalej  jako 
TEWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

10   TEWG  zawierał  nieliczne  odniesienia  do  ochrony  praw  podstawowych 
np. zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową — art. 7, swo-
bodny przepływ pracowników — art. 48, zniesienie ograniczeń w zakresie swo-
body przedsiębiorczości — art. 52, poprawę warunków życia i pracy — art. 117, 
równość wynagrodzeń kobiet  i mężczyzn za taką samą pracę — art. 119; por. 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, <http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT>, 25 stycznia 2017 r.

11   Por. wyrok z 4 lutego 1959 r. w sprawie 1/58 F. Stork i in. przeciwko Wy-
sokiej Władzy; także: wyrok z 1 kwietnia 1965 r. w sprawie 40/64  M. Sgarlata 
i in. przeciwko Komisji.

12    Por.  wyrok  Federalnego  Trybunału  Konstytucyjnego  z  29  maja 
1974 r. w tzw. sprawie Solange I — BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-
-Beschluß.

13   Por. wyrok włoskiego Sądu Konstytucyjnego z 27 grudnia 1973 r. w spra-
wie 183/73 F. Frontini przeciwko Ministero delle Finanze. 
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bowiem uznawanie pierwszeństwa aktów prawa wspólnotowego od ich 
zgodności z własnymi krajowymi wzorcami konstytucyjnymi, w tym w za-
kresie praw podstawowych 14. Konieczność znalezienia skutecznego roz-
wiązania tej problematycznej kwestii stała się również przedmiotem debat 
Parlamentu Europejskiego (dalej jako PE) 15. 

Rozwiązanie tej skomplikowanej sytuacji znalazł TS, który w preceden-
sowym wyroku z 1969 r. w sprawie Stauder 16 stwierdził, że prawa pod-
stawowe stanowią niepisane prawo wspólnotowe (unwritten Community 
law) wynikające z tradycji konstytucyjnych państw członkowskich. Tym 
samym należą one do zasad ogólnych prawa wspólnotowego, a ich ochro-
na jest gwarantowana Traktatem EWG. Interpretacja ta została później 
ugruntowana w kolejnych orzeczeniach Trybunału 17.

W niedługim czasie dyskusja na temat ideowo-prawnych (poza gospo-
darczymi) podstaw dalszej integracji europejskiej zyskała ponownie wy-
miar polityczny. Stało się tak za sprawą planów przekształcenia Wspólnot 
w Unię Europejską (dalej jako UE) opartą „na zasadach demokracji, wol-
ności słowa, swobodnego przepływu ludzi i idei” 18. 

Kwestia wyakcentowania wartości i zasad przyświecających rozwojowi 
integracji wspólnotowej stała się coraz częstszym tematem przewodnim 
deklaracji przyjmowanych przez instytucje Wspólnot Europejskich 19. Klu-
czowe znaczenie ma deklaracja o tożsamości europejskiej 20 — przyjęta 
15 grudnia 1973 r. w Kopenhadze podczas szczytu głów państw i rządów. 
Podkreślono w niej doniosłość wartości prawnych oraz poszanowania po-
rządku politycznego i moralnego utrwalonego w ich prawie krajowym. 
Wyrażono ponadto wolę budowania europejskiego społeczeństwa na mia-
rę potrzeb jednostki, w którym bronione będą podstawowe zasady demo-
kracji i praworządności, a także — będące ostatecznym celem postępu 
gospodarczego — ideały sprawiedliwości społecznej oraz prawa człowieka.

14   Por. A. Conte, A Europe of Rights… wyd. cyt., s. 11. 
15   Por. Résolution relative à la primauté du droit communautaire sur le droit des 

Etats membres, 22 października 1965 r. (Dz. Urz. z 9 listopada 1965 r., s. 2923); 
także: Résolution relative à la primauté du droit communautaire sur le droit des 
Etats membres, 10 maja 1967 r. (Dz. Urz. z 2 czerwca 1967 r., s. 2054).

16   Por. wyrok z 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 E. Stauder przeciwko 
miastu Ulm.

17   Por. wyrok z 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70 Internationale Handelsge-
sellschaft mbH przeciwko Einfuhr i in.; także: wyrok z 14 maja 1974 r. w sprawie 
4/73 J. Nold i in. przeciwko Komisji.

18   Por. deklarację przyjętą podczas  szczytu w Paryżu  (19–21 październi-
ka  1972  r.),  pkt  1,  16,  <http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/
b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901/publishable_en.pdf>,  25  stycznia 
2017 r. 

19   Por. F. Ferraro, J. Carmona, Fundamental Rights in the European Union, 
European Parliament Research Service (EPRS), 2015, s. 6. 

20   Por. Declaration on European Identity,  <  http://www.cvce.eu/content/
publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_
en.pdf>, 25 stycznia 2017 r. 
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Doniosłe znaczenie ma również deklaracja w sprawie demokracji 21 przy-
jęta przez Radę Europejską podczas posiedzenia 8 kwietnia 1978 r. w Ko-
penhadze. W dokumencie tym zwrócono uwagę na doniosłość planowa-
nych wyborów bezpośrednich do PE stanowiących wyraz dążenia do peł-
nego urzeczywistnienia we Wspólnocie Europejskiej zasad demokracji. 
Ponadto, przywołując postanowienia wspólnej deklaracji PE, Rady i Komi-
sji 22 w sprawie poszanowania praw podstawowych, podkreślono koniecz-
ność poszanowania wartości wspólnych porządkom prawnym państw 
członkowskich, ochrony zasad demokracji przedstawicielskiej, państwa 
prawnego, sprawiedliwości społecznej i ochrony praw człowieka. Jedno-
cześnie podkreślają, że poszanowanie tych wszystkich zasad stanowi nie-
odzowny warunek członkostwa we Wspólnotach Europejskich. 

Na przełomie lat 70. i 80. coraz częściej podejmowane były inicjatywy 
mające nadać integracji nową dynamikę, która w przyszłości miałaby do-
prowadzić do utworzenia UE. Wśród nich najważniejsze to tzw. raport Tin-
demansa 23, Akt Europejski 24 z 1981 r. oraz Uroczysta deklaracja w spra-
wie Unii Europejskiej 25, przyjęta w 1983 r. Wszystkie te inicjatywy, optując 
na rzecz konsolidacji działań zmierzających do utworzenia UE — zarówno 
w dziedzinie gospodarki, jak i w obszarze politycznym — zawierały wy-
raźne odniesienia do zasad demokracji, wolności i praw podstawowych, 
a ponadto do postanowień kluczowych aktów Rady Europy, tj. EKPC oraz 
Europejskiej Karty Socjalnej. 

W niedługim czasie po przeprowadzonych wyborach bezpośrednich — 
motywowany silną legitymacją demokratyczną — PE postanowił przejąć 
pełną inicjatywę (full initiative) w dyskusji na temat reformy instytucjonal-
nej Wspólnot i projektu utworzenia UE 26. 6 lipca 1982 r. Parlament przyjął 

21   Por. konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 7–8 kwietnia 1978 r. w Ko-
penhadz, zał. D, <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclu-
sions/1992-1975/>, 25 stycznia 2017 r. 

22  Por. Joint declaration by the European Parliament, the Council and the Com-
mission (Dz. Urz. C 103 z 27 kwietnia 1977 r.).

23  Podczas spotkania głów państw i szefów rządów państw członkowskich 
9–10 grudnia 1974 r. w Paryżu potwierdzono wolę utworzenia Unii Europejskiej 
(wyrażoną poprzednio w deklaracji paryskiej przyjętej podczas szczytu 20 paź-
dziernika 1972 r.). W raporcie Tindemansa podkreślono znaczenie proponowa-
nych reform w kontekście stworzenia nowego typu społeczeństwa europejskiego 
(a new type society) oraz bardziej demokratycznej Europy z większym poczuciem 
solidarności i poszanowaniem praw człowieka.

24  Por. Draft European Act submitted by the Governments of the Federal Re-
public of Germany and the Italian Republic — przyjęty przez Radę Europejską 
obradującą 26–27 listopada 1981 r. w Londynie; por. także: Draft European Act, 
„Bulletin of the European Communities” 1981, nr 11, s. 87–91. 

25   Przyjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej 17–19 czerwca 1983 r. 
w Stuttgarcie.

26   Por. rezolucję Parlamentu Europejskiego (dalej jako PE) z 9 lipca 1981 r. 
w sprawie powołania komisji ds. problemów instytucjonalnych (Dz. Urz. C 234 
z 14 września 1981 r.). 
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rezolucję w sprawie reformy traktatów i urzeczywistnienia UE 27, w której 
— wśród innych wytycznych dotyczących przyszłego traktatu — wskazał, 
jako jeden z zasadniczych celów politycznych Unii, poszanowanie zasad 
i wolności demokratycznych oraz indywidulanych i zbiorowych praw czło-
wieka, z uwzględnieniem coraz silniejszych więzi łączących społeczeństwo 
Europy. 

Traktat ustanawiający Unię Europejską (projekt Spinellego)

Efektem kulminacyjnym prac prowadzonych pod auspicjami PE był 
przyjęty w  lutym  1984  r.  projekt  Traktatu  ustanawiającego UE 28. 
To pierwszy oficjalny projekt aktu prawnego przewidujący gruntowną re-
formę Wspólnot i utworzenie na ich dziedzictwie UE. 

W preambule projektu podkreślono, że cele integracji wytyczone trak-
tatem będą realizowane przez bardziej demokratyczne i bardziej skutecz-
ne instytucje, z poszanowaniem zasad demokracji pluralistycznej, praw 
człowieka i praworządności (principles of pluralist democracy, respect 
for human rights and the rule of law). W treści normatywnej traktatu 
uwzględniono ponadto przepis odnoszący się — zgodnie z oczekiwaniem 
PE 29 — wyłącznie do kwestii praw podstawowych (fundamental rights). 
Zgodnie z nim „Unia chroni godność jednostki, prawa podstawowe i wol-
ności wynikające w szczególności ze wspólnych zasad konstytucji państw 
członkowskich oraz z Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności” 30.

Projekt przewidywał również (co stanowiło novum) możliwość przystą-
pienia UE do konwencji Rady Europy, a ponadto, że Unia opracuje włas-
ną deklarację praw podstawowych, która zostanie następnie włączona 
do prawa pierwotnego w trybie rewizji traktatu 31. 

Postanowienia projektu zawierały zatem wyraźne elementy aksjo-
logiczne i odniesienia do praw podstawowych, co było warunkiem ko-
niecznym formułowanym przez sądy konstytucyjne państw członkow-
skich w kontekście uznawania przez nie pierwszeństwa prawa wspól-
notowego. Wiązały ponadto ściśle UE ze standardami Rady Europy, 
co stanowiło realizację postulatu wyrażonego wcześniej w Traktacie 

27  Por. Resolution on the European Parliament’s position concerning the reform 
of the Treaties and the achievement of European union (Dz. Urz. C 238 z 13 wrześ-
nia 1982 r.).

28   Chodzi o tzw. projekt A. Spinellego, który przewodniczył nowo powołanej 
w 1981 r. Komisji PE do Spraw Instytucjonalnych. Projekt został oficjalnie przy-
jęty przez PE 14 lutego 1984 r. (Dz. Urz. C 77 z 19 marca 1984 r.).

29   Por. Resolution concerning the substance of the preliminary draft Treaty es-
tablishing the European Union, European Parliament, 14 września 1983 r., pkt 
8 rezolucji (Dz. Urz. C 277 z 17 października 1983 r.).

30   Tamże, art. 4 projektu traktatu.
31   Tamże, art. 4 ust. 3 w zw. z art. 84 projektu traktatu.
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ustanawiającym EWP. Dodatkową innowacją projektu Altiero Spinel-
lego było powiązanie praw podstawowych z obywatelstwem UE, któ-
re przysługiwało ipso facto obywatelom wszystkich państw członkow-
skich 32. Rozwiązanie to miało na celu sprowadzenie UE jak najbliżej 
obywateli i wynikało z dążenia do poszerzenia społecznej legitymizacji 
systemu politycznego Unii 33. 

Projekt A. Spinellego przewidywał także ustanowienie traktatowego 
mechanizmu ochrony zasad strukturalnych UE (structural principles) 34. 
W razie poważnego i trwałego naruszenia przez państwo członkowskie 
zasad demokratycznych lub praw podstawowych (serious and persistent 
violation of democratic principles or fundamental rights),  jak również 
w każdym innym przypadku poważnego i trwałego naruszenia przepisu 
traktatu, mogłyby zostać nałożone sankcje w postaci zawieszenia upraw-
nień traktatowych danego państwa członkowskiego lub zawieszenia jego 
uczestnictwa w Radzie Europejskiej, Radzie Unii oraz każdym innym or-
ganie, w którym było reprezentowane 35. 

Tekst projektu traktatu uchwalonego przez PE został przekazany rzą-
dom państw członkowskich i ich parlamentom z nadzieją, że zostanie 
przez nie przyjęty zgodnie z wymogami konstytucyjnymi 36. Tak jednak 
nie stało się i w efekcie sprawa została pozostawiona bez dalszego biegu.

Jednolity Akt Europejski

W czerwcu 1984 r., niespełna pół roku po przyjęciu przez PE pro-
jektu Traktatu ustanawiającego UE, Rada Europejska postanowiła po-
wołać dwie komisje ad hoc mające zająć się opracowaniem raportów 
w zakresie problematyki wzmocnienia  tożsamości  europejskiej oby-
wateli UE, promocji wizerunku Unii na świecie oraz kwestii instytucjo-
nalnych 37. Opracowane raporty zostały rozpatrzone przez Radę Euro-
pejską podczas kolejnych posiedzeń w Brukseli 38 i Mediolanie 39, a ich 

32 Tamże, art. 3 projektu traktatu.
33  Por. S. O’leary, The relationship between Community citizenship and the 

protection of fundamental rights in Community law, „Common Market Law Re-
view” 1995, nr 2, s. 519–554.

34  Por. Report drawn up on behalf of the Committee on Institutional Affairs 
on the substance of the preliminary draft Treaty establishing the European Union, 
15 lipca 1983 r., 1–575/83/A, 1–575/83/B, 1–575/83/C. 

35   Por. art. 44 w związku z art. 4 ust. 4 projektu traktatu. 
36    Por.  Resolution on the draft Treaty establishing the European Union, 

14 lutego 1984 r. (Dz. Urz. C 77 z 19 marca 1984 r.).
37  Por.  konkluzje  z  posiedzenia  Rady  Europejskiej  25–26  czerwca 

1984 r. w Fontainbleau.
38   Posiedzenie Rady Europejskiej obyło się 29–30 marca 1985 r. w Brukseli.
39    Posiedzenie  Rady  Europejskiej  obyło  się  w  dniach  28–29  czerwca 

1985 r. w Mediolanie.
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bezpośrednim efektem było zwołanie konferencji międzyrządowej 40, któ-
ra opracowała projekt Jednolitego Aktu Europejskiego (dalej jako JAE) 41.

Choć JAE był pierwszym traktatem rewizyjnym przewidującym zna-
czącą reformę traktatową Wspólnot Europejskich, to — w przeciwieństwie 
do założeń projektu A. Spinellego — nie stanowił przełomu w procesie 
przemian instytucjonalnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w preambule 
JAE po raz pierwszy odwołano się expressis verbis do woli promowania 
i obrony wolności, sprawiedliwości społecznej i praw fundamentalnych 
wspólnych tradycjom konstytucyjnym państw członkowskich EWG. Przy-
wołano ponadto prawa człowieka, zasady demokracji oraz zgodności z pra-
wem (compliance with the law) 42. Dodatkowo wymieniona została EKPC 
jako jedno ze źródeł praw fundamentalnych (obok konstytucji i systemów 
prawnych państw członkowskich).

W tym samym okresie zapadło precedensowe orzeczenie TS w sprawie 
Les Verts 43 przeciwko Parlamentowi, w którym Trybunał stwierdził expres-
sis verbis, że Wspólnota jest wspólnotą prawa, tj. opiera się na zasadzie 
rządów prawa (Community based on the rule of law). Pomijając przedmiot 
sporu zawisłego przed Trybunałem, ważnym kontekstem omawianej spra-
wy była kwestia kontroli przez TS legalności — w trybie art. 173 Traktatu 
EWG — aktu PE, pomimo że PE nie był wymieniony we wspomnianym 
przepisie Traktatu EWG wśród instytucji, których akty podlegały kognicji 
Trybunału. Wyrok co do istoty sprawy jednak zapadł, gdyż TS powołał się 
przy tym na zasadę rządów prawa stanowiącą fundament ram prawnych 
Wspólnoty 44. 

Bez wątpienia ogromny wpływ na kształtowanie się ideologiczno-praw-
nych podstaw integracji miał kontekst polityczny związany z przemia-
nami ustrojowymi w kolejnych państwach europejskich. Przystąpienie 
do Wspólnot Europejskich najpierw Grecji (1981), a następnie Hiszpanii 
i Portugalii (1986), w których na nowo powstawały zręby demokracji, bu-
dziło uzasadnione obawy państw „dziewiątki”, co do przyszłego funkcjono-
wania tych państw w ramach struktur EWG. 

40    Por.  konkluzje  z  posiedzenia  Rady  Europejskiej  w  Mediolanie 
(SN  2740/1/85).  Obrady  konferencji  trwały  z  przerwami  od  9  września 
do 17 grudnia 1985 r. 

41   Jednolity  Akt  Europejski  (dalej  jako  JAE)  został  podpisany  17  lute-
go 1986 r. w Luksemburgu przez dziewięć państw członkowskich, a 28 lutego 
1986 r. przez Danię, Włochy i Grecję. Wszedł w życie 1 lipca 1987 r. (Dz. Urz. 
L 169 z 17 lipca 1987 r.). 

42  Por. motywy 3 i 5 preambuły JAE.
43  Por. wyrok z 23 kwietnia 1986 r. w sprawie 294/83 Les Verts przeciwko 

Parlamentowi.
44  W punkcie 23. wyroku Les Verts, Trybunał nie tylko wyraźnie stwierdza, 

że „Europejska Wspólnota Gospodarcza jest wspólnotą prawa”, lecz także wska-
zuje na konstytucyjny charakter  traktatu EWG, argumentując,  że  „zarówno 
państwa członkowskie, jak i instytucje podlegają kontroli zgodności wydanych 
przez nie aktów z podstawową kartą konstytucyjną, jaką stanowi traktat”.
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Na uwagę zasługują przyjmowane w tamtym okresie rezolucje PE 45, 
w których wprost jest mowa o konieczności obrony demokracji oraz praw 
człowieka stanowiących zasadniczy fundament Wspólnoty (essential cor-
nerstone of Community). Parlament Europejski sygnalizował ponadto po-
trzebę ustanowienia mechanizmu kontrolnego, który w przypadku stwier-
dzenia przez TS łamania zasad demokratycznych i praw człowieka skutko-
wałby zniesieniem przesłanek członkostwa we Wspólnotach 46. 

W podobnym tonie wypowiadała się Komisja Europejska, gdy przy 
okazji opiniowania wniosków akcesyjnych zarówno Grecji, jak i Hiszpa-
nii i Portugalii wyraźnie podkreśliła, że państwa członkowskie EWG obo-
wiązuje poszanowanie zasady bezpośredniej skuteczności i pierwszeństwa 
prawa wspólnotowego przed krajowym, a ponadto „zasad demokracji plu-
ralistycznej i praw człowieka, które stanowią część wspólnego dziedzictwa 
narodów państw członkowskich, a zarazem zasadniczy element członko-
stwa we Wspólnocie” 47.

Paryska Karta Nowej Europy KBWE

Na początku lat 90., tuż po upadku Muru Berlińskiego i zjednoczeniu 
Niemiec, podczas konferencji KBWE 21 listopada 1990 r. w Paryżu pod-
pisana została Paryska Karta Nowej Europy (Charter of Paris for a New 
Europe) 48, mająca bardzo istotne znaczenie w kontekście kształtującego 
się systemu aksjologicznego Wspólnoty. Karta została przyjęta m.in. przez 
Wspólnotę Europejską  i  jej państwa członkowskie 49. Przywołuje ona 
dziesięć kluczowych zasad Aktu Końcowego z Helsinek 50, które powin-
ny przyświecać perspektywie dalszej integracji europejskiej. Wśród nich, 
na pierwszych miejscach, wymienione zostały prawa człowieka, demokra-
cja i rządy prawa stanowiące fundament nowej Europy (bedrock on which 
we will seek to construct the new Europe). 

45   Por. m.in. Resolution on the prospects of enlargement of the Community, 
18 stycznia 1979 r., raport J.F. Pintat (Dz. Urz. C 39 z 12 lutego 1979 r.).

46   Por. motyw 2 i pkt 2 rezolucji.
47  Por. Commission opinion of 23 May 1979 on the application for accession 

to the European Communities by the Hellenic Republic (Dz. Urz. L 291 z 19 listo-
pada 1979 r.); także: Commission opinion of 31 May 1985 on the applications for 
accession to the European Communities by the Kingdom of Spain and the Portu-
guese Republic (Dz. Urz. L 305 z 15 listopada 1985 r.).

48   Charter of Paris for a New Europe, <http://www.osce.org/node/39516>, 
25 stycznia 2017 r.

49   Por. konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 28 kwietnia 1990 r. w Dub-
linie,  <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclu-
sions/1992-1975/>, 25 stycznia 2017 r. 

50   Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwa-
ny  także Wielką  Kartą  Pokoju,  był  dokumentem  podpisanym  przez  szefów 
35 państw i rządów na zakończenie obrad konferencji 1 sierpnia 1975 r. w Hel-
sinkach.
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Przyjęcie w Paryżu tak jednoznacznej deklaracji ideowej stało się przy-
czynkiem do zintensyfikowania przez Komisję Europejską działań mających 
na celu przystąpienie Wspólnoty do EKPC 51. W komunikacie Komisji 52, opub-
likowanym miesiąc po podpisaniu Paryskiej Karty Nowej Europy, wyraźnie 
wyeksponowano dążenie Wspólnot do uczestniczenia w realizacji postano-
wień Aktu Końcowego z Helsinek, szczególnie poprzez działania na rzecz 
rozwoju demokracji, praworządności, praw człowieka i ochrony mniejszości. 
W opinii TS, Wspólnota nie posiadała jednak kompetencji, aby przystąpić 
do EKPC, gdyż na jej mocy zmianie ulegałby porządek konstytucyjny Wspól-
noty, a taka zmiana wymagała uprzedniej zmiany traktatów założycielskich 53.

Pomimo to bardzo istotna w omawianym okresie była działalność PE, 
który silnie argumentował na rzecz pogłębienia i poszerzania integracji 
europejskiej w oparciu o wspólny mianownik wartości i zasad. 

W rezolucji z 11 lipca 1990 r. 54 w sprawie wytycznych do projektu kon-
stytucji UE, PE — czyniąc wyraźne odwołania do projektu A. Spinellego oraz 
lansowanej przez niego koncepcji federalistycznej — mocno zaakcentował 
potrzebę utworzenia UE będącej gwarantem stabilności, pokoju i rozwoju 
demokracji w Europie. Jednocześnie, powstanie rzeczywistej Unii politycznej 
(true political Union) powinno nastąpić w oparciu o zasadę wolności i de-
mokracji, w ramach systemu konstytucyjnego Unii, którego kluczowymi 
elementami są m.in. zdefiniowane i w pełni chronione prawa podstawowe 
i wolności, a ponadto demokratyczny charakter instytucji oraz poszanowanie 
zasady prymatu prawa (respect for the principle of the primacy of the law) 55. 

Traktat z Maastricht

W tym kontekście niejako oczywistą konsekwencją było przeniesienie 
elementów aksjologicznych na grunt Traktatu z Maastricht (dalej jako TM) 
ustanawiającego UE. Odwołania do podstawowych wartości i zasad, po-
czynione w Traktacie o Unii Europejskiej (1992) (dalej jako TUE), były 
bardziej wyraźne niż miało to miejsce w JAE (1986), niemniej nadal miały 
one głównie charakter deklaratywny. 

51   Początki dyskusji na temat formalnego przystąpienia Wspólnoty Europejskiej 
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej jako EKPC) sięgają, co najmniej 
1979 r.; por. Memorandum on the accession of the European Communities to the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Bulletin 
of the European Communities, Supplement 2/79, 2 May 1979, COM (79) 210 final.

52   Por. komunikat Komisji w sprawie przystąpienia Wspólnoty do EKPC wraz 
z niektórymi protokołami, Bruksela 19 listopada 1990 r., SEC (90) 2087 final.

53   Por. Opinion of the Court 2/94 pursuant to Article 228(6) of the EC Trea-
ty (Accession by the Communities to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms), <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.js-
f?docid=99493&doclang=EN>, 25 stycznia 2017 r. 

54   Por. Resolution on the European Parliament’s guidelines for a draft constitu-
tion for the European Union (Dz. Urz. C 231 z 17 września 1990 r.).

55   Tamże, pkt 1 rezolucji PE.
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W preambule TUE potwierdzone zostało przywiązanie państw człon-
kowskich „do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz państwa prawnego” 56. W części normatyw-
nej aktu odnoszącej się do UE (art. F), traktat odwoływał się do zasad de-
mokratycznych, jako stanowiących podstawę rządów (systemów) państw 
członkowskich, a ponadto potwierdzał, że Unia będzie respektowała prawa 
podstawowe gwarantowane EKPC. 

TM wyraźnie określił ponadto, że „rozwijanie oraz umacnianie demokracji 
i państwa prawnego, a także poszanowanie praw człowieka oraz podstawowych 
wolności” jest jednym z podstawnych celów wspólnej polityki zagranicznej oraz 
bezpieczeństwa (II filar) 57 i stanowi zarazem nadrzędne zadanie wspólnotowej 
polityki na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego krajów rozwijających 
się (I filar) 58. Warto także odnotować, że choć w zakresie współpracy w dzie-
dzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III filar) TM nie za-
wierał wyraźnych odniesień do ww. zasad, to zgodnie z art. K.2 TUE działania 
w ramach współpracy trzeciofilarowej miały być podejmowane w zgodzie z po-
stanowieniami EKPC, której treść opiera się na poszanowaniu wartości i za-
sad tworzących ramy demokratycznego państwa prawnego. Podkreślić jednak 
należy, że stosowanie przepisów TUE (poza odnoszącymi się do I filaru) było 
wyłączne spod kognicji TS na mocy samego traktatu (art. L). W konsekwencji 
przepis art. F TUE miał charakter czysto deklaratoryjny, wręcz dekoracyjny 59. 

Traktat z Amsterdamu

Punktem zwrotnym był raport tzw. grupy refleksyjnej (Reflection Group) 60 
zwołanej w celu przygotowania obrad konferencji międzyrządowej (IGC 
1996) 61, której prace miały się ogniskować wokół rewizji wybranych posta-
nowień traktatowych, a także dodatkowych „ulepszeń w duchu demokracji 
i otwartości” (other possible improvements in a spirit of democracy and open-
ness), również w kontekście przyszłego rozszerzenia UE 62. W raporcie koń-
cowym istotną uwagę poświęcono kwestii wartości europejskich (European 

56   Motyw 3 preambuły TUE (Dz. Urz. C 191 z 29 lipca 1992 r.).
57   Por. art. J.1 ust. 2 TUE.
58   Por. art. 130u ust. 2 TWE (Dz. Urz. C 224 z 31 sierpnia 1992 r.). 
59   Por. A. Toth, The European Union and Human Rights: The way forward, 

“Common Market Law Review” 1997, vol. 34, s. 493.
60   Decyzję o powołaniu grupy podjęto podczas posiedzenia Rady Europejskiej 

24–25 czerwca 1994 r. w Korfu. W jej skład weszli przedstawiciele ministerstw 
spraw zagranicznych państw członkowskich (15) i PE (2) oraz przewodniczący 
Komisji Europejskiej. Pracami grupy refleksyjnej kierował hiszpański minister 
spraw zagranicznych Carlos Westendorp.

61   Por. art. N ust. 2 TUE — Traktat z Maastricht przewidywał zwołanie kon-
ferencji międzyrządowej w 1996 r. w celu dokonania rewizji niektórych jego po-
stanowień.

62   Por. konkluzje ze szczyty Rady Europejskiej w Korfu, pkt IV, <http://www.
consilium.europa.eu/pl/european-council/conclusions/1993-2003/>, 25 stycz-
nia 2017 r. 
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values) stanowiących fundament Wspólnoty 63. Wskazano, że są one pod-
stawą bezpieczeństwa wewnętrznego Europy i jako takie powinny zostać 
wyraźnie proklamowane w traktatach założycielskich. Poszanowanie praw 
człowieka i zasad demokratycznych, jako warunek niezbędny członkostwa 
w UE, powinno podlegać szczególnej ochronie. W tym kontekście zapropo-
nowano wprowadzenie klauzuli traktatowej umożliwiającej uruchomienie 
sankcji czy nawet zawieszenie członkostwa w Unii, w razie stwierdzenia, 
że któreś z państw członkowskich dopuściło się poważnego naruszenia 
praw człowieka bądź reguł demokratycznych. 

Swój wkład do konferencji międzyrządowej przedstawił również PE, przyj-
mując kolejny ambitny projekt konstytucji UE 64. Podkreślono w nim donio-
słość wspólnych wartości dzielonych przez obywateli UE, tj. wolności, rów-
ności, solidarności, godności ludzkiej, demokracji, poszanowania praw czło-
wieka i zasady rządów prawa 65. Jednym z zasadniczych celów traktatu było 
prawne potwierdzenie (guarantee in law) praw człowieka i podstawowych wol-
ności. Wyraz tego stanowiło sformułowanie w traktacie osobnego rozdziału 
Prawa człowieka gwarantowane przez Unię, w którym enumeratywnie zdefi-
niowano 21 kategorii praw podlegających definitywnej ochronie przez UE 66. 
Ochrona ta była gwarantowana przez TS, którego kompetencją było rozpa-
trywanie skarg indywidualnych za naruszenie prawa człowieka przez Unię. 

Ostatecznie w tekście Traktatu amsterdamskiego (dalej jako TA) 67, przy-
jętym przez Radę Europejską 68, odstąpiono od koncepcji katalogu gwa-
rantowanych praw człowieka, znalazł się w nim jednak przepis (dawny 
art. F TUE) stanowiący emanację tożsamości UE 69 opartej na — wspólnych 
wszystkim państwom członkowskim — zasadach wolności, demokracji 
i państwa prawnego oraz poszanowaniu praw człowieka i podstawowych 
wolności. Tak określone zasady konstytucyjne UE 70 zostały jednocześnie 

63   Por. Reflection Group’s Report, The Citizen and the Union [w:] First Part: 
A strategy for Europe, <http://www.europarl.europa.eu/enlargement/cu/agree-
ments/reflex2_en.htm>, 25 stycznia 2017 r.

64    Por.  Resolution on the Constitution of the European Union  (Dz.  Urz. 
C 61 z 28 lutego 1994 r.).

65   Por. Tamże, preambuła projektu konstytucji.
66   W katalogu tym znalazły się m.in.: prawo do życia, godność, równość wo-

bec prawa, wolność myśli, prywatność, wolność zrzeszania się, prawo własności, 
prawo wyboru zawodu i warunków pracy, dostęp do sądu, zasada ne bis in idem 
i nieretroaktywności prawa.

67   Por. dokument przyjęty przez Konferencję Przedstawicieli Rządów Państw 
Członkowskich, CONF 4004/97; także: Working Paper, Draft of a consolidated 
Treaty of the European Union, European Parliament, Luxembourg, March 1996, < 
http://aei.pitt.edu/5993/1/5993.pdf>, 25 stycznia 2017 r.

68   Por. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 16–17 czerwca 1997 r. 
w Amsterdamie, <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclu-
sions/1993-2003/>, 25 stycznia 2017 r. 

69   Art. 6 TUE (dawny art. F) stanowił, że Unia Europejska opiera się na zasa-
dach wolności.

70   Por. P. Filipek, K. Lankosz (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, 
Warszawa 2003, s. 104–105.
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obudowane normami o charakterze prewencyjnym i represyjnym (dawny 
art. F.1 TUE) 71, które jednoznacznie wzmacniały tożsamość Unii. W prze-
ciwieństwie do TM, treść prawna norm wprowadzonych przez TA — poza 
wymiarem symbolicznym — miała też istotne znaczenie merytoryczne, 
gdyż zasady fundamentalne, na których opiera się Unia, miały być re-
spektowane nie tylko przez instytucje unijne, lecz także przez państwa 
członkowskie.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Obok wyraźnie chronionych zasad ogólnych, nadal nie w pełni uregulo-
wana pozostawała kwestia praw podstawowych, gdyż Traktat o UE odwo-
ływał się w tym zakresie do źródeł pozawspólnotowych, tj. EKPC, a także 
tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich. Momentem 
zwrotnym w tym zakresie była decyzja Rady Europejskiej podjęta podczas 
szczytu w Kolonii (3–4 czerwca 1999 r.), która poza ustaleniem harmono-
gramu kolejnej konferencji międzyrządowej w Nicei (IGC 2000) 72, zdecy-
dowała o opracowaniu Europejskiej Karty Praw Podstawowych (dalej jako 
KPP) 73. Stopień zaawansowania procesu integracji europejskiej uzasadniał 
— w ocenie Rady Europejskiej — skodyfikowanie praw podstawowych, któ-
rych ochrona stanowi zasadę leżącą u podwalin Unii oraz niezbędną prze-
słankę jej legitymizacji (founding principle of the Union and an indispensable 
prerequisite for her legitimacy). W KPP miały zostać sformułowane zasady 
ogólne prawa wspólnotowego, na które składałyby się prawa podstawowe 
i wolności (w tym prawa procesowe) zagwarantowane w EKPC oraz te wy-
nikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich. 
Ponadto w KPP miały znaleźć się określone prawa ekonomiczne i społeczne.

Zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej, projekt dokumentu miał zo-
stać przedłożony PE, Komisji i Radzie, w celu uroczystego proklamowania, 
a następnie stanowiłby podstawę dyskusji na temat włączenia treści KPP 
do traktatów założycielskich. 

KPP została oficjalnie przyjęta 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Nicei 74. Początkowo była prawnie wiążąca wyłącznie 

71   Art. 7 TUE (dawny art. F1) przewidywał mechanizm stwierdzania naru-
szeń zasad fundamentalnych przez państwa członkowskie i ewentualnych sank-
cji (zawieszenie uprawnień wynikających z traktatów lub zawieszenie prawa gło-
su w Radzie).

72  Podstawę zwołania konferencji międzyrządowej IGC 2000 stanowił art. 2 
protokołu w sprawie instytucji w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej, 
dołączony do Traktatu z Amsterdamu oraz art. 48 (dawny art. N) TUE.

73  Por. konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej 3–4 czerwca 1999 r. w Kolo-
nii, pkt 44, aneks IV, <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
conclusions/1993-2003/>, 25 stycznia 2017 r.

74  Por. konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 7–9 grudnia 2000 r. w Ni-
cei,  pkt  2,  <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclu-
sions/1993-2003/>, 25 stycznia 2017 r. 
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względem instytucji wspólnotowych, gdyż miała ona charakter porozumie-
nia międzyinstytucjonalnego (PE, Komisja i Rada). 

Deklaracja z Laeken

Problematyka włączenia KPP do prawa pierwotnego została następnie 
uwzględniona w deklaracji z Laeken — przyjętej podczas szczytu Rady Eu-
ropejskiej 15 grudnia 2001 r. 75 Stwierdzono w niej, że postanowienia KPP 
powinny zostać inkorporowane do prawa traktatowego przy okazji prac 
kolejnej konferencji międzyrządowej (IGC 2004) nad konsolidacją obowią-
zujących (czterech) traktatów. Wówczas też powinna zostać rozstrzygnięta 
kwestia przystąpienia UE do EKPC. 

Konwent w sprawie przyszłości Europy

W tym celu powołany został Konwent w sprawie przyszłości Europy, 
który pod przewodnictwem byłego prezydenta Francji Valéry’ego Giscarda 
d’Estaing miał opracować projekt Konstytucji dla obywateli Europy (Con-
stitution for European citizens). 

Jednym z ważniejszych tematów prac Konwentu była kwestia zredefi-
niowania UE w skonsolidowanym projekcie traktatu, jak również kwestia 
umocnienia elementów aksjologicznych. Projekt Traktatu ustanawiające-
go Konstytucję dla Europy (dalej jako TK) 76 jasno określał wspólne warto-
ści, na których UE została zbudowana. Wśród nich na pierwszym miejscu 
wymieniał godność ludzką, wolność i demokrację. Pozostałe zasady od-
nosiły się do równości, państwa prawnego i poszanowania praw człowie-
ka. Nowością było określenie społeczeństwa europejskiego jako opartego 
na pluralizmie, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i niedyskrymina-
cji 77. Ostatecznie zdecydowano także o włączeniu do projektu traktatu 
postanowień KPP, co po raz pierwszy nadawało jej moc wiążącą w UE. 

Poszanowanie i zobowiązanie do wspierania tak sformułowanego kata-
logu wartości stanowiło nadal — w świetle traktatu — warunek niezbędny 
członkostwa w Unii i podlegało traktatowej ochronie w związku z ewentu-
alnym naruszeniem zasad przez państwo członkowskie. 

W kwestii poszanowana wartości wynikających z EKPC, projekt trakta-
tu stanowił, że prawa podstawowe gwarantowane w konwencji przedsta-
wiają z jednej strony zasady ogólne prawa unijnego, z drugiej zaś, że po-
siadająca osobowość prawną UE będzie dążyła do przystąpienia do EKPC. 

75    Por.  konkluzje  z  posiedzenia  Rady  Europejskiej  14–15  grudnia 
2001 r. w Laeken; Deklaracja z Laeken w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, 
załącznik  1,  <http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclu-
sions/1993-2003/>, 25 stycznia 2017 r. 

76   Por. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 18  lipca 
2003 r., CONV 850/03, s. 47–60.

77  Por. Wartości Unii, art. 2 projektu Traktatu Konstytucyjnego.
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Projekt TK stał się następnie przedmiotem intensywnych prac konferen-
cji międzyrządowej (IGC 2003). Wzbudzał on liczne kontrowersje wynikają-
ce m.in. z planowanego największego rozszerzenia Unii o kolejne dziesięć 
państw członkowskich. Spory ogniskowały się również wokół kwestii ak-
sjologicznych, gdyż niektóre rządy zabiegały o wprowadzenie do preambu-
ły TK invocatio Dei. Zarówno PE, jak i Komisja zwróciły się do konferencji, 
by podczas prac nie wprowadzano do projektu fundamentalnych zmian 
mogących naruszyć jego konstrukcję 78. Dyskusja konferencji międzyrzą-
dowej na temat celów i wartości Unii była skupiona w panelu dotyczącym 
tzw. kwestii pozainstytucjonalnych. Istotne propozycje zmian dotyczyły 
m.in. podniesienia do rangi wartości UE praw mniejszości narodowych 
i etnicznych (propozycja Węgier) oraz zasady równości kobiet i mężczyzn 
(propozycja Szwecji) 79. Liczne delegacje, w tym polska, przedstawiły także 
oczekiwanie wprowadzenia do preambuły odwołania do chrześcijańskiego 
dziedzictwa Europy, natomiast Czechy zaproponowały poczynienie szer-
szego odwołania do starożytnej filozofii greckiej, prawa rzymskiego, żydow-
skich i chrześcijańskich korzeni oraz racjonalizmu stanowiących wspól-
ną tradycję Europy 80. Zamianom w preambule TK sprzeciwiły się jednak 
Turcja i Cypr. W toku prac postanowiono wprowadzić do tekstu traktatu 
nieznacznie zmodyfikowane propozycje delegacji węgierskiej i szwedzkiej 
odnoszące się do wartości UE, zaś w odniesieniu do preambuły TK — kon-
ferencja nie zdecydowała o nieumieszczaniu w niej invocatio Dei, a jedynie 
o odwołaniu do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa 
Europy. 

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

Traktat został przyjęty przez Radę Europejską podczas posiedzenia 
18 czerwca 2004 r. w Brukseli 81, a następnie podpisany przez szefów 
państw i rządów 29 października 2004 r. w Rzymie. Traktat ustanawia-
jący Konstytucję dla Europy 82 wskazywał, jako wartości podstawowe Unii 
wspólne wszystkim państwom członkowskim, poszanowanie godności 

78   Por. European Parliament resolution on the draft Treaty establishing a Con-
stitution for Europe and the European Parliament’s opinion on the convening of the 
Intergovernmental Conference (IGC), P5_TA(2003)0407;  także: Communication 
from the Commission a Constitution for the Union. Opinion of the Commission, 
pursuant to Article 48 of the Treaty on European Union, on the Conference of rep-
resentatives of the Member States’ governments convened to revise the Treaties, 
COM(2003)548.

79   Por. IGC 2003 — Non-institutional issues; including amendments in the eco-
nomic and financial field, Brussels 2003, CIG 37/03.

80   Tamże.
81   Por. Konkluzje Rady Europejskiej z 17–19 czerwca 2004 r. w Brukseli, 

10679/04 ADD 1.
82   Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz. Urz. C 310 z 16 grudnia 

2004 r.).
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osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 
również poszanowanie praw człowieka — w tym praw osób należących 
do mniejszości. Natomiast wśród wartości cechujących społeczeństwo eu-
ropejskie wymieniał ponadto (w porównaniu z projektem TK) równość ko-
biet i mężczyzn. Traktat jasno wskazywał, że istnieje nierozerwalny zwią-
zek między wartościami stanowiącymi fundament aksjologiczny Unii a ich 
przestrzeganiem i wspieraniem przez państwa członkowskie. Stanowiły 
one warunek sine qua non członkostwa w UE, a ponadto stwierdzone za-
niechania bądź naruszenia zasad mogły stanowić podstawę do zawiesze-
nia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii.

TK ustanawiał nowy ład aksjologiczny UE, będącej wspólnotą wartości, 
polegający na podkreśleniu przywiązania do wartości i zasad demokratycz-
nych oraz poszanowania praw podstawowych, czego wyrazem było inkor-
porowanie do prawa traktatowego postanowień KPP. Jednocześnie wyraź-
nie eksponowany status obywatelstwa UE służył zwiększeniu legitymizacji 
demokratycznej, umocnieniu roli społeczeństwa obywatelskiego oraz 
potwierdzał dążenie do powstania UE jako wspólnoty narodów. Istotne 
znacznie miało również stworzenie podstawy prawnej umożlwiającej przy-
stąpienie UE do EKPC. Akcesja do konwencji nie następowała jednak 
z mocy samego traktatu, zaś szczegółowe warunki porozumienia w tym 
zakresie zostały określone w protokole załączonym do traktatu 83. Traktat 
przesądzał jednak, że Unia przystępuje do konwencji, co było niezwykle 
istotne z punktu widzenia dalszego i spójnego rozwoju praw podstawo-
wych w Europie. 

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy nie wszedł jednak w ży-
cie w związku z niewyrażeniem zgody na ratyfikację w referendach ogól-
nokrajowych 29 maja 2005 r. we Francji i 1 czerwca 2005 r. w Holandii. 
Odrzucenie TK nie oznaczało jednak zamknięcia procesu reform insty-
tucjonalnych. W czerwcu 2005 r. ogłoszony został tzw. okres refleksji 84 
mający posłużyć do przeprowadzenia szerokiej debaty na temat procesu 
ratyfikacji i samego traktatu, zaś dwa lata później, w czerwcu 2007 r., 
Rada Europejska zwołała konferencję międzyrządową (IGC 2007), któ-
ra miała przygotować reformę traktatów „z myślą o zwiększeniu efek-
tywności funkcjonowania rozszerzonej Unii i umocnieniu jej legitymacji 
demokratycznej” 85.

83   Por. protokół nr 32 dotyczący art. i-9 ust. 2 Konstytucji w sprawie przystą-
pienia Unii do EKPC. Zgodnie z nim akcesję Unii Europejskiej do EKPC warun-
kowała m.in. konieczność uwzględnienia szczególnej charakterystyki prawa UE, 
jak również ustalenia dotyczące jej udziału w organach kontrolnych konwencji 
(Dz. Urz. C 310 z 16 grudnia 2004 r.). 

84   Por. Deklaracja szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Euro-
py, SN 117/05, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press-
data/pl/ec/85341.pdf>, 25 stycznia 2017 r.

85   Mandat konferencji międzyrządowej 2007, 11218/07, <http://register.con-
silium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2011218%202007%20INIT>, 25 stycznia 
2017 r.
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Traktat z Lizbony

W efekcie prac konferencji międzyrządowej, 13 grudnia 2007 r. w Liz-
bonie podpisany został tzw. Traktat reformujący 86. Z mocy traktatu — 
w miejsce dotychczasowej Unii i Wspólnot — utworzona została UE po-
siadająca osobowość prawną  i będąca odrębnym podmiotem prawa 
międzynarodowego 87. Jakkolwiek w traktacie zdecydowano się odejść 
od koncepcji konstytucyjnej, Traktat z Lizbony (dalej jako TL) potwier-
dzał cele Unii wyznaczone poprzednimi traktatami i wprowadzał szereg 
zmian inspirowanych nieratyfikowanym traktatem. W zakresie aksjologii 
UE, w preambule TUE, poczynione zostało odniesienie do „kulturowego, 
religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy, z którego wynikają po-
wszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa czło-
wieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne” 88. 
Rozszerzony został ponadto katalog wartości, na których opiera się UE 89 
i potwierdzony ścisły związek istniejący między poszanowaniem tychże 
a członkostwem w UE 90. Traktat przewidywał ponadto możliwość zastoso-
wania sankcji wobec państw członkowskich w razie stwierdzenia narusze-
nia wartości fundamentalnych 91. 

Na mocy postanowień traktatu, rozstrzygnięto dotychczas niejedno-
znaczny charakter KPP 92, nadając jej rangę prawa pierwotnego. Postano-
wienia KPP stanowią ważny element składowy tożsamości europejskiej 93, 
a zakres jej stosowania został poddany pewnym ograniczeniom. Warto 
podkreślić, że m.in. na mocy protokołu nr 30 w sprawie stosowania KPP 
w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa obywatele tych państw 
nie mają możliwości dochodzenia przed sądami krajowymi niektórych 
praw wynikających z KPP. Zupełnie odmienne stanowisko wyraził jednak 
TS, którego zdaniem protokół nr 30 nie oznacza klauzuli opt-out z KPP dla 
Zjednoczonego Królestwa i Polski 94, a sądy tych państw mają możliwość 
czuwania nad przestrzeganiem postanowień KPP.

86   Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta-
nawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. C 306 z 17 grudnia 2007 r.).

87   Por. J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika 
i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2011, s. 101.

88   Motyw drugi preambuły TUE.
89   Por. art. 2 TUE.
90   Por. art. 49 TUE.
91   Por. art. 7 ust. 3 TUE
92   J. Jaskiernia, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności — konflikt czy 
komplementarność? [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europej-
skim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009, s. 177.

93   Por. M. Safjan, Fields of application of the Charter of Fundamental Rights 
and constitutional dialogues in the European Union, “European University Insti-
tute Centre for Judicial Cooperation Distinguished Lecture” 2014, nr 2.

94   Por.  wyrok  Trybunału  Sprawiedliwości  z  21  grudnia  2011  r.  w  spra-
wach C–411/10 N. S. przeciwko Secretary of State  for the Home Department 
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Wraz z wejściem w życie, TL przesądził  także o przystąpieniu UE 
do EKPC. Ten istotny fakt stanowił zwieńczenie dyskusji prowadzonej bez 
mała już od kilkudziesięciu lat. Choć zatem wydawałoby się, że — w związ-
ku z tak długo prowadzonymi przygotowaniami — kwestia przystąpie-
nia UE do konwencji powinna stanowić jedynie formalność, okazuje się, 
że proces ten będzie wymagał jeszcze kolejnych prac i negocjacji, gdyż po-
ważne zastrzeżenia prawne w zakresie zgodności umowy akcesyjnej z trak-
tatami przedstawił TS 95. Z pewnością jednak, kompromis w tej sprawie 
zostanie osiągnięty i wówczas ochrona praw podstawowych, stanowiąca 
wraz ze wspólnymi wartościami fundament aksjologiczny UE, zyska moż-
liwie pełną i skuteczną ochronę.

Zakończenie

System aksjologiczny Unii znacząco ewoluował na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat. Początkowo idea integracji skupiała się wyłącznie na za-
gadnieniach ekonomicznych — w konsekwencji czego wszystkie ówczesne 
regulacje prawne podporządkowane były kwestiom gospodarczym. Jed-
nak już pierwsza Wspólnota — w zamyśle jej założycieli — miała „po-
przez węgiel i stal utworzyć pierwsze fundamenty europejskiej federacji” 96. 
Kolejne traktaty założycielskie (i ich późniejsze rewizje) konsekwentnie 
obejmowały metodą wspólnotową coraz to nowe obszary i dziedziny życia. 
Z czasem dążenie do zapewnienia prymatu prawa wspólnotowego wymu-
siło uregulowanie w traktatach kwestii poszanowania praw podstawo-
wych. Bardzo ważną rolę odegrał tu bez wątpienia TS — jedyny ponadna-
rodowy i w pełni niezależny organ Wspólnot Europejskich. Wraz z pierw-
szymi rozszerzeniami Wspólnot o „nowe demokracje”, wśród przywódców 
„starych” państw członkowskich żywa pozostawała obawa o utrzymanie 
standardów demokratycznych. Stała się ona przyczyną wykrystalizowa-
nia kryteriów członkostwa we Wspólnocie będącej „wspólnotą wartości”. 
Gwałtowne przemiany geopolityczne z początku lat 90. i perspektywa 
przystąpienia do Unii nowych państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
spowodowały, że w systemie aksjologicznym Wspólnot kluczowe stały się 
ponadto kwestie poszanowania godności ludzkiej, ochrony praw człowieka 
i podstawowych wolności. Wyrazem tego było odniesienie się w przepi-
sach TM do postanowień EKPC i ostateczne przesądzenie o przystąpieniu 
do niej przez Unię w TL.

i C–493/10 (pkt 120) M. E. in. przeciwko Refugee Applications Commissioner 
i Minister for Justice, Equality and Law Reform. 

95   Por. Opinia 2/13 Trybunału (w pełnym składzie) z 18 grudnia 2014 r. wyda-
na na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE w sprawie zgodności projektu umowy mię-
dzynarodowej o przystąpieniu Unii Europejskiej do EKPC z TUE i TFUE, <http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=PL>, 
25 stycznia 2017 r.

96   J. Monnet, Wspomnienia…, wyd. cyt., s. 367.
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�Słowa  klucłowe:� aksjologia Unii 
Europejskiej, wartości UE, tożsamość 
europejska, prawa podstawowe, 
ochrona praw człowieka, integracja 
europejska

�Stwecucwenwe:� Unia  Europejska  (dalej 
jako  UE)  posiada  ugruntowany  system 
norm aksjologicznych określających stan-
dardy  tożsamości  europejskiej. Traktaty 
przyznają wspólnym wartościom rolę wio-
dącą  i  nadrzędną  nad  zasadami  prawa 
UE. Państwa członkowskie,  jak  również 
kraje aspirujące do członkostwa w Unii, 
muszą — niejako z definicji — spełniać 
wynikające  z nich kryteria  i dbać o  ich 
przestrzeganie.  Ewentualne  naruszenie 
przez  państwo  członkowskie  wartości, 
na których opiera się Unia, może skut-
kować sankcjami w postaci  zawieszenia 
uprawnień traktatowych, z zawieszeniem 
prawa głosu w Radzie włącznie. W  tym 
kontekście  pryncypialność  przestrzega-
nia norm aksjologicznych  stanowi  gwa-
rancję  homogeniczności  UE,  stanowią-
cej — pozbawioną granic wewnętrznych 
—  przestrzeń  wolności,  bezpieczeństwa 
i  sprawiedliwości. Czynnikiem mającym 
zasadniczy wpływ na wykrystalizowanie 
się  i  ewolucję  systemu  aksjologicznego 
był  proces postępującej  integracji  euro-
pejskiej,  która  w  początkowym  okresie 
skupiała się głównie na kwestiach ekono-
micznych, zaś z biegiem lat — wraz z po-
wstawaniem kolejnych wspólnot i jedno-
litego  rynku — przekształcała  się w  in-
tegrację polityczną. Artykuł przedstawia 
zarys tego procesu z uwzględnieniem na-
jistotniejszych momentów na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat integracji europejskiej 
—  począwszy  od  momentu  utworzenia 
Europejskiej  Wspólnoty  Węgla  i  Stali 
aż do wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

�weołtree:� axiology of the European 
Union, values of the EU, European 
identity, fundamental rights, human 
rights, European integration

�luuwatee:� The European Union holds 
a  long-established system of axiologi-
cal  standards  defining  the European 
identity. The treaties confer the  lead-
ing role and superiority over principles 
of EU law to the common values. Mem-
ber States as well as countries aspiring 
to the EU membership, must — quasi 
by definition — fulfil the criteria result-
ing from them and attempt to comply 
with  them strictly. Any breach of  the 
values  on which  the  Union  is  based 
committed by a Member State, may re-
sult in sanctions in the form of suspen-
sion of their treaty rights, including the 
suspension of voting rights in the Coun-
cil. In this context, utter and thorough 
compliance with the axiological stand-
ards guarantees the homogeneity of the 
European  Union,  which  is  an  area 
of freedom, security and justice without 
internal borders. A major factor having 
a cru-cial impact on the crystallization 
and evolution of the axiological system 
was the pro-gressive process of Europe-
an integration, which focused primarily 
on economic is-sues, likewise over the 
years — along with the subsequent for-
mation of communities, and the single 
market — transformed the political in-
tegration. The article presents the out-
line of the process, taking into account 
the most important moments over sev-
eral decades of European integration — 
from the establishment of the European 
Coal and Steel Community until the en-
try into force of the Treaty of Lisbon.


