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LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA,

In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Dzi siaj bê dzie my mó wi li o bez pie cze ñ stwie we -

wnê trz nym i demo kra ty za cji. To po³¹cze nie mo¿e wy -

daæ siê na pie r wszy rzut oka tro chê dzi w ne ale jest bar -

dzo isto t ne, po nie wa¿ po czu cie bez pie cze ñ stwa i akce -

p ta cja de mo kra cji s¹ w od czu ciu spo³ecz nym bar dzo

si l nie powi¹zane, zw³asz cza gdy wzra sta za gro ¿e nie

ter ro ry z mem. Na stê pu je zwrot siê w stro nê rz¹dów si l -

nej rêki, nie zgo da na przy ja z dy mi gran tów, na otwa r -

toœæ itd.

Chcê te¿ pa ñ stwu po wie dzieæ, ¿e przed chwil¹ PAP

opu b li ko wa³a ar ty ku³: „Bru kse la re a ni mu je unijn¹ kon -

sty tu cjê”, w zwi¹zku tym na sza de ba ta przed³u¿y siê je -

sz cze o rok, a wszy s cy w tej chwi li na bie raj¹ wia tru

w ¿a gle i przystêpuj¹ do pracy nad ni¹.

Bar dzo siê cie szê, ¿e z nami jest pani pose³ Jo lan ta

Szy mane k- De resz, ale g³os od dam naj pierw panu Ka ro -

lo wi Re cz ki no wi, któ ry bê dzie spe cja list¹ od bez pie -

cze ñ stwa we wnê trz ne go. Pra cu je w Pa r la men cie Eu ro -

pe j skim i w Cen trum w Na to li nie. Po roz ma wia my na

te mat kon ce pcji bez pie cze ñ stwa, któ re s¹ za wa r te

w Tra k ta cie Kon sty tucy j nym, ale kon ce pcji, któ re do mi -

nuj¹ w Eu ro pie, któ re s¹ pre fe ro wa ne przez ró ¿ ne pa ñ -

stwa, i co bê dzie gdy by nast¹pi³y ja kieœ per tur ba cje

z Tra kta tem.

KAROL RECZKIN,

Cen trum Eu ro pe j skie Na to lin

Dziê ku jê bar dzo. Wi tam ser de cz nie pa ñ stwa, dziê -

ku jê za za pro sze nie. Po sta ram siê zwiê Ÿ le wpro wa dziæ

nas w te mat dzi sie j sze go spo t ka nia g³ów nie od stro ny

bez pie cze ñ stwa, któ re jest niew¹tpli wie nie roze rwa l nie

po³¹czo ne z de mo kra ty zacj¹, rów nie¿ z ca³ym, fi la rem

wol no œci, któ ry jest w tej po li ty ce uni j nej obe c ny. Ca³y

czas pa nu je pe w ne na piê cie miê dzy wol no œci¹, bez pie -

cze ñ stwem a spra wied li wo œci¹. Kon tro la s¹dowa, kon -

tro la par la men tar na nad t¹ sfer¹ rów nie¿ ³¹czy nas z za -

gad nie nia mi kon tro li demo kra ty cz nej i demo kra ty za cji

tej sfery integracji europejskiej.

Uni kaj¹c re fe ro wa nia, po sta no wieñ Tra kta tu w dzie -

dzi nie ob sza ru wol no œci, spra wied li wo œci bez pie cze ñ -

stwa, chcia³em ty l ko po wtó rzyæ pewn¹ tezê, co do któ rej

jest ogó l na zgo da. Po sta no wie nia od nosz¹ce siê do tej

dzie dzi ny za wa r te w Tra kta cie nie s¹ po sta no wie niami

rewo lucy j ny mi. Jest to ra czej re wo lu cyj ne pod su mo wa -

nie do ro b ku kon sty tucy jne go, któ ry na gro ma dzi³ siê

poza tra kta ta mi, w wy ni ku pra wa wtó r ne go i wspó³pra -

cy admi ni stra cyj nej, ope ra cy j nej. Trud no tu taj mó wiæ

o ja kiejœ znacz¹cej re wo lu cji. Oczy wi œcie wska zaæ na

pew ne zmia ny, któ re prze pad³y po nie wa¿ Tra ktat nie

wszed³ w ¿y cie. Oczy wi œcie jest to kwe stia su bie kty w na,

bo za le ¿y od pogl¹dów na in te gra cjê, na kwe stiê sub sy -

diar no œci, su we ren no œci, wra ¿ li wo œci w tej dzie dzi nie.

Wska za³bym na ki l ka pun któw, któ rych mo ¿ na ¿a³owaæ.

To jest g³ów nie wy miar bez pie cze ñ stwa, po nie wa¿ wiê k -

szoœæ zmian do ty czy³a da w ne go trze cie go fi la ru, czy li

wspó³dzia³ania w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa we wnê trz -

ne go: wspó³pra cy po li cy j nej, s¹do wej, w spra wach ka r -

nych, w wa l ce z ter ro ry z mem, z prze stê p czo œci¹ zor ga -

ni zo wan¹. Czê œcio wo „uwspó lno to wio no” t¹ dzie dzi nê.

Zmian¹ jest znie sie nie fi la rów, ujed no li ce nie Ÿró de³ pra -

wa, roz sze rze nie nad zo ru Euro pe j skie go Try bu na³u

Spra wied li wo œci nad nie któ ry mi sfe ra mi, czy wiê kszy

udzia³ kon tro li par la men tar nej. To mo ¿ na tra kto waæ jako 

aspekt po zy ty w ny Tra kta tu, po nie wa¿ u³atwia nam on

¿y cie. Ist niej¹ in stru men ty obe c nie przy j mo wa ne jak choæ -

by sy stem info rma cy j ny Schen gen, któ ry jest jed nym sy -

ste mem ale aby stwo rzyæ dla nie go pod sta wy pra w ne,

po trze bu je my trzech in stru men tów legi sla cy j nych ze

wzglê du na po dzia³y fi la ro we i ró ¿ ne pod sta wy tra kta to -

we. To mo c no utrud nia ¿y cie, je œli cho dzi o le gi s la cjê.

Wa r to te¿ wspo mnieæ, ¿e to nie ramy Tra kta to we i pe w ne 

pod sta wy pra w ne rz¹dz¹ t¹ dzie dzin¹ i nie s¹ one jej spe -

cy fik¹. Jest ni¹ ra czej to, ile jest woli po li ty cz nej, wza je m -

ne go za ufa nia i ja ka jest zdo l noœæ imp le men ta cji i ab sor -

pcy j na tego pra wa, któ re przy j mu je my. To jest wa ¿ nie j -

sze dla roz wo ju tej dzie dzi ny ni¿ ja kieœ prze sad nie roz -

bu cha ne ramy pra w ne, któ re nam na wie le po zwa laj¹,

ale w rze czy wi sto œci nie je ste œmy w sta nie wdro ¿yæ ich

w pa ñ stwach cz³on ko wskich. St¹d na le ¿y uni kaæ ta kich

cza r no - bia³ych po dzia³ów, ¿e albo mamy Tra ktat albo nie 

mamy nic. Na le ¿y kon cen tro waæ siê na wy ko rzy sta niu
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ist niej¹cych pod staw ni ce j skich, któ re s¹ wyj œciem z im -

pa su kon sty tucy jne go. Wa r to zwró ciæ te¿ uwa gê, ¿e

mamy pewn¹ stra te giczn¹ pla t fo r mê dla roz wo ju tej sfe -

ry – Pro gram Ha ski. Jest to piê cio le t ni pro gram dzia³añ

w tej dzie dzi nie, z har mo no gra mem prac, któ ry zak³ada

przy j mo wa nie in stru men tów pra wnych i orga niza cy j -

nych.

Cha ra ktery sty cz ny dla ob sza ru wol no œci, bez pie czeñ -

stwa i sprawie d li wo œci jest wy so ki po ziom legi ty mi za cji 

i ocze ki wañ opi nii pu b li cz nej oraz po li ty ków w cza sach

za gro ¿e nia terro rysty cz ne go. W zwi¹zku z tym nie by³o

kon tro we r sji co do wspó³pra cy w tej dzie dzi nie, Za czê³y 

siê gdy przysz³o do usta leñ je œli cho dzi o za kres i sto -

pieñ da l szych kro ków. W zwi¹zku z tym, przyk³ado wo, 

ra port gru py ro bo czej w kon we ncie prze szed³ bar dzo

da le ko, zo sta³ spro wa dzo ny zna cz nie ni ¿ej przez kon fe -

ren cjê miê dzyrz¹dow¹. Cze go mo ¿ na ¿a³owaæ? Wska ¿ê 

na wzmo c nie nie roli Eu ro po lu z mo ¿ li wo œci¹ w³¹cze nia 

go w ramy Unii Eu ro pe j skiej. Szko da za sa dy soli da r no -

œci wpi sa nej w Tra ktat Kon sty tucy j ny, co jest wa ¿ ne dla

Pol ski, wzmo c nie nia wy mia ru zew nê trz ne go tej po li ty -

ki, któ ra uzy ski wa³a du¿e zna cze nie w no wym Tra kta -

cie. ¯al jest no wych ram dla wspó³pra cy wy wia do w -

czej, pro ku ra tu ry eu ro pe j skiej, któ ra mog³aby chro niæ

in te re sy fi nan so we wspól no ty. 

Legi ty mi za cja wspó³pra cy w UE jest dzi siaj bar dzo

wa ¿ nym czyn ni kiem po li ty cz nym. We wsze l kich

wyst¹pie niach po li ty ków po œwiê co nych Tra kta to wi po -

ja wia siê twier dze nie, ¿e brak Tra kta tu unie mo ¿ li wia

nam spe³nie nie ocze ki wañ spo³eczeñstw wo bec Unii

Eu ro pe j skiej. W zwi¹zku z tym mu si my mieæ Tra ktat.

To jest to cza r no bia³e po dej œcie. i to, Fakt, ¿e we wsze l -

kich ba da niach opi nii pu b li cz nej ten ob szar cie szy siê

du ¿ym po pa r ciem, jest wyko rzy sty wa ne do poci¹gniê -

cia za nim re szty Tra kta tu. Oczy wi œcie te raz po ja wi³a siê 

bar dziej rea li sty cz na stra te gia „cher ry pi c king”, któr¹

mo ¿e my za uwa ¿yæ cho cia ¿ by w nie da w no og³oszo nej

pro po zy cji Fran cu skiej. Po le ga ona na wyj mo wa niu

z Tra kta tu tych rze czy, któ re s¹ mo c no legi tymi zo wa ne.

W osta t nim do ku men cie fran cu skim, na pie r wszym po -

ka zu je siê spo sób na prze³ama nie im pa su Kon sty tu cy j -

ne go bez Kon sty tu cji, czy li wy ko rzy sta nie ist niej¹cych

mo ¿ li wo œci. Jest to ar ty ku³ 42 i kla u zu la pas sa rel le, któ -

ra w da w nej trze ciofi la ro wej sfe rze wspó³pra cy po li cy j -

nej i s¹do wej w spra wach ka r nych, po zwa la prze nieœæ j¹ 

do pie r wsze go fi la ru bez zmia ny tra kta to wej. Oczy wi -

œcie musi siê to od byæ jed no my œl nie, co mo¿e siê oka zaæ

g³ów nym pro ble mem, ale to jest je den ze spo so bów na

po stêp kon sty tucy j ny czy qu a si kon sty tucy j ny bez Tra k -

ta tu. Jest to je den z g³ów nych prio ry te tów obe cnej po li -

ty ki fran cu skiej a do³¹czaj¹ siê do tego Nie mcy W wie lu

wyst¹pie niach wi do cz ny by³ wy so ki prio ry tet dla tej

dzie dzi ny, z mo ¿ li wo œci¹ jej uwspó lno to wie nia czy li

wpro wa dze nia wiê kszo œcio we go g³oso wa nia, pro ce du -

ry wspó³de cy do wa nia w tej dzie dzi nie.

Co je sz cze robi siê bez Tra kta tu? Chcia³bym po daæ

ki l ka przyk³adów. 

Brak na przyk³ad pod staw pra wnych do in ter we ncji

w po li ty ki inte gra cy j nej wo bec imi gran tów – oby wa te li

kra jów trze cich. By³a dys ku sja nad fun du szem na rzecz

in te gra cji oby wa te li pañstw trze cich, ale rada wska zy -

wa³a na brak pod sta wy pra wnej. Móg³by stwo rzyæ j¹

Tra ktat Kon sty tucy j ny. Mimo to po ja wia siê wola po li -

ty cz na i ist nie je mo ¿ li woœæ utwo rze nia tego fun du szu

i to bê dzie to je den z g³ów nych in stru men tów w dzie -

dzi nie po li ty ki inte gra cy j nej. Ca³oœæ fun du szy stru ktu -

ra l nych, któ re s¹ wpro wa dza ne w ob sza rze spra wied li -

wo œci, wol no œci i bez pie cze ñ stwa ta k ¿e nie maj¹ bez po -

œred niej pod sta wy pra wnej. Jed nak ten fun dusz so li dar -

ne go po no sze nia ko sztów wszed³ w ¿y cie. Po do b nie,

nie za prze sta no dys ku sji o no wej fo r mie zarz¹dza nia t¹

dzie dzin¹ czy li o Ko mi te cie Bez pie cze ñ stwa We wnê trz -

ne go, któ ry by³ prze wi dzia ny przez Tra ktat. Dys ku sja

to czy siê od pre zy den cji bry ty j skiej. Po szu ku je siê spo -

so bu na po³¹cze nie dwóch Ko mi te tów: Ko mi tet SCIFA

i Ko mi tet ar ty ku³u 36. Te dwa ist niej¹ce or ga ny nie maj¹

bez po œred niej tra kta to wej pod sta wy pra wnej wiêc mo ¿ -

li we, ¿e nowy Ko mi tet Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go,

ewen tu a l nie z ja kimœ qu a si mi ni strem spraw we wnê trz -

nych, mo¿e zo staæ powo³any bez Tra kta tu. Poza tym

mamy Gru pê G-6, mamy kon we ncjê PRÜN któ ra bê dzie 

dzia³aæ poza Uni¹ Eu ro pejsk¹, a po zwa la na roz wój tej

wspó³pra cy. Oczy wi œcie ro dzi siê py ta nie na ile

zgadzamy siê na funkcjonowanie takich forów poza

ramami wspólnotowymi. 

Po sta wi³bym na za ko ñ cze nie ki l ka py tañ. Prze de

wszy stkim cho dzi o now¹ ho ry zon taln¹ ar chi te ktu rê,

któr¹ pro po no wa³ Tra ktat Kon sty tucy j ny, czy li upro sz -

cze nie kon stru kcji pra wnej. Czy ist nie je za gro ¿e nie, ¿e

ta nowa ar chi te ktu ra prze nie sie ciê ¿ar de ba ty po li ty cz -

nej na za sa dy sub sy diar no œci? Na ile prze sad nie za kre -

œlo ne ramy pra w ne spo wo duj¹, ¿e bê dzie my przy j mo -

wa li ró ¿ ne in stru men ty, któ re pó Ÿ niej nie bêd¹ wdra ¿a -

ne w pa ñ stwach cz³on ko wskich. Jak siê wpi sze my

w stra te giê o¿y wia nia de ba ty kon sty tucy j nej? W tej stra -

te gii fran cu skiej „wyci¹ga nia wi sie nek” – któ re wi sien ki 

nas bêd¹ in te re so wa³y? Jak s¹ roz³o¿o ne na sze in te re sy

w tej dzie dzi nie? Czy nie po pie raæ tej wspó³pra cy pra -

gma ty cz nej opa r tej na ist niej¹cych ra mach pra wnych

i daæ so bie spo kój z walk¹ o zmiany te konstytucyjne?

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA

Wy mie ni³ Pan parê za sad ni czych kwe stii, jak na

przyk³ad pro ku ra tu ra eu ro pe j ska, o któ rej Pan mówi³
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„szko da, szko da, szko da”, bo one s¹ za wa r te w Tra kta -

cie Kon sty tucy j nym. Po tem po wie dzia³ Pan, ¿e pe w ne

rze czy mo ¿ na wpro wa dziæ ty l ny mi drzwia mi.

Chcia³am za py taæ Pana w ja kich kwe stiach Tra ktat Kon -

sty tucy j ny jest jed nak niezbêdny?

KAROL RECZKIN

Mówi¹c bru ta l nie – nie mo ¿ na prze pro wa dziæ tych

rze czy, dla któ rych nie ma woli po li ty cz nej, któ re s¹ za -

prze cze niem pod staw tra kta to wych. Na pe w no tak sta -

nie siê z Pro ku ra tur¹ Eu ro pejsk¹ – bê dzie trze ba zre zy g -

no waæ z tej na zwy. By³oby to na przyk³ad wzmo c nie -

niem OLA F -u, któ ry po wi nien œci gaæ, ale tego nie robi,

bo jest urzê dem wy³¹cz nie admi ni stra cyj nym. On nie

ma ¿ad nych pro kura to r skich upra w nieñ ty l ko pu b li ku -

je ra po r ty, z któ rych mo¿e nic nie wy ni kaæ. Mo ¿ na mu

na daæ ta kie ko m pe ten cje. Jed na k ¿e ka ¿ da kon sty tucy j -

na zmia na musi byæ jed no my œl nie po pa r ta i wy sta r czy

jed no pa ñ stwo, któ re siê temu sprze ci wi i nic z tego nie

bê dzie. W³aœci wie bar dzo du¿o rze czy mo ¿ na zro biæ, je -

œli wszy s cy siê na to zgodz¹. Nie ist niej¹ takie absolutne

bariery traktatowe.

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ,

So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej

Mo¿e umo ty wu jê swoj¹ obe cnoœæ tu taj. Je stem

pos³ank¹ Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej, na le ¿ê do Klu -

bu Par la men tar nego So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej,

przez szeœæ lat by³am sze fem kan ce la rii Pre zy den ta. Obec -

nie pra cu jê w par la men tar nej Ko mi sji Spraw Za gra ni cz -

nych. Je stem rów nie¿ przed sta wi cielk¹ klu bu par la men -

tar nego SLD w gru pie ro bo czej so cja li stów eu ro pe j skich,

pro wa dzo nej przez Klub Par la men tar ny So cja li stów

Eu ro pe j skich. Ta gru pa spo ty ka siê co ja kiœ czas, ¿eby de -

ba to waæ nad przysz³oœci¹ Tra kta tu Kon sty tucy jne go.

W sk³ad jej wchodz¹ byli cz³on ko wie Kon we ntu, przed -

sta wi cie le Pa r la men tu Euro pe j skie go i przed sta wi cie le

tych grup na ro do wych, w któ rych ja mam za szczyt za sia -

daæ. Po zwo li³am so bie na bli ¿ sze przed sta wie nie, bo -

wiem daje mi to inny punkt wi dze nia pro ble mu

przysz³oœci Tra kta tu Kon sty tucy jne go. Na sze se mi na -

rium ma cha ra kter teo re ty cz ny, a ja chcia³abym w³¹czyæ

w¹tki na tu ry po li ty cz nej i zacz¹æ od kon sta ta cji, co do

cza su i mie j s ca w od nie sie niu do Tra kta tu Kon sty tu cy j -

ne go. Obe c na pre zy den cja au stria cka za³o¿y³a kon ty nu a -

cjê re fle ksji pod has³em „Eu ro pa s³ucha”. Jest to ws³uchi -

wa nie siê w g³osy oby wa te li o przysz³oœci Unii Eu ro pe j -

skiej po przez orga ni zo wa nie de bat. One ró ¿ nie wy -

gl¹da³y w po szcze gó l nych kra jach. Wiem, ¿e w cza sie

po prze dniej pre zy den cji bry ty j skiej w cza sie okre su re -

fle ksji w³aœci wie nic siê nie dzia³o. Tony Bla ir do pie ro

nie da w no zmie ni³ sta no wi sko i chce, po do b nie jak Be l go -

wie, wzno wiæ dys ku sjê nad Tra kta tem Eu ro pe j skim.

Fran cu zi zde cy do wa nie siê po wstrzy muj¹ do cza su wy -

bo rów. Piê t na œcie kra jów b¹dŸ to w dro dze re fe ren dów,

b¹dŸ to w dro dze de cy zji pa r la men tów na ro do wych ju¿

ra ty fi ko wa³o. My sto i my przed de cyzj¹: ra ty fi ko waæ Trak -

tat, prze pro wa dziæ de ba tê czy go od rzu ciæ? Te trzy

ewen tua l no œci przy wo³ujê w³aœci wie ty l ko dla sztu ki,

bo wiem nasi po li ty cy ju¿ siê wy po wie dzie li. Pan pre zy -

dent Lech Ka czy ñ ski po wie dzia³, ¿e Tra ktat na le ¿y zde -

cy do wa nie na le ¿y od rzu ciæ. Nas wi¹¿¹ z ra cji cz³on ko -

stwa w Unii Eu ro pe j skiej zo bo wi¹za nia miê dzy naro do -

we czy li czas de ba ty za³o¿o ny przez Au striê. Usi³o -

wa³am zo rien to waæ siê, jak te de ba ty s¹ pro wa dzo ne?

Czy s¹ pro wa dzo ne? Klub par la men tar ny SLD wyst¹pi³

z in ter pe lacj¹ po selsk¹ do mi ni stra spraw za gra ni cz nych

w spra wie tego jak rea li zo wa ne s¹ te za³o¿e nia pre zy den -

cji au stria c kiej. W cze r w cu na szczy cie Rady Eu ro pe j skiej

ma nast¹piæ pod su mo wa nie de bat na ro do wych i wy pra -

co wa nie wspó l ne go sta no wi ska, „co da lej z Tra kta tem?”.

Od po wiedŸ na tê in ter pe la cjê po selsk¹ klub otrzy ma³

i w niej by³a jed noz na cz na de cy zja, ¿e rz¹d pol ski nie za -

mie rza prze pro wa dzaæ ra ty fi ka cji tego tra kta tu. Po zo sta -

je osta t nia ewen tu a l noœæ – de ba ta.

Wspo mnê, ¿e mamy trud no œci w rea li zo wa niu po li -

ty ki za gra ni cz nej w kon te k œcie na szej przysz³oœci

w Unii Eu ro pe j skiej. Wszy stkim nam jest chy ba zna ne

wyst¹pie nie pana mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ste fa -

na Mel le ra na ³amach „Rze czypo spo li tej”, któ ry kry ty -

ku je spo sób pro wa dze nia po li ty ki za gra ni cz nej z po wo -

du brak ko or dy na cji dzia³añ. Wy da je mi siê, ¿e jest spo -

wo do wa ne, fa ktem, ¿e nie zre a li zo wa³ on swo je go za -

mie rze nia w kon te k œcie przesz³oœci Tra kta tu Euro pe j -

skie go. W cza sie dys ku sji na te mat po li ty ki za gra ni cz -

nej, orga ni zo wa nej przez Fun da cjê Ba to re go, mi ni ster

po wie dzia³: „zga dzam siê z g³osa mi w dys ku sji, zwra -

caj¹cymi uwa gê na po trze bê prze pro wa dze nia w Pol sce 

po wa ¿ nej de ba ty na te mat przysz³oœci Unii Eu ro pe j -

skiej. Chcê zor ga ni zo waæ spo t ka nie kie row ni c twa Mi ni -

ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych, Urzê du Ko mi te tu In te -

gra cji Eu ro pe j skiej oraz przy wó d ców si³ po li ty cz nych

obe cnych w Pa r la men cie. Ma ono za pocz¹tko waæ cykl

de bat w tym gro nie”. Ta wy po wiedŸ mia³a mie j s ce w lu -

tym i do dzi siaj nic ta kie go nie nast¹pi³o. Jed nak, tak jak

pod kre œli³am, byæ mo¿e jest to spo wo do wa ne nasz¹ sy -

tu acj¹ po li tyczn¹, zmia na mi w rz¹dzie i rów nie¿ de -

cyzj¹ mi ni stra spraw za gra ni cz nych o ust¹pie niu ze sta -

no wi ska. Jed nak to nas nie zwa l nia i nie ogra ni cza

w pro wa dze niu de ba ty na te mat przysz³oœci Tra kta tu

Kon sty tucy jne go. Wy bra³am te mat zwi¹zany z de fi cy -

tem de mo kra cji, bo wiem jest to te mat bli ski oby wa te lo -
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wi a ja tak sie bie w tej dys ku sji tra ktu jê. Ta kwe stia jest

dla mnie za j muj¹ca po nie wa¿ je stem pra wni kiem z wy -

kszta³ce nia

Naj pierw mo¿e ge ne ra l nie o idei kon sty tu cji. Czy

kon sty tu cja jest po trze ba? Co tak na pra wdê de ter mi nu -

je po wsta nie kon sty tu cji dla ta kie go two ru, ja kim jest

Unia Eu ro pe j ska? Ko le ga bar dzo cie ka wie po sta wi³

kwe stiê – czy mo ¿ na obejœæ siê bez Kon sty tu cji, czy mo¿ -

na fun kcjo no waæ w ra mach Unii Eu ro pe j skiej na pod -

sta wie tra kta tów do ty ch czas zawi¹za nych? Otó¿, ja po -

trze bê usta no wie nia kon sty tu cji wi dzia³abym w dwóch

aspe ktach. Pie r wszy jest ideo lo gi cz ny czy ra czej mo¿e

ide o wy a dru gi pra gma ty cz ny. 

Z pun ktu wi dze nia idei fun kcjo no wa nia Unii Eu ro -

pe j skiej i pro ce su jej sta³ego roz sze rza nia, wy da je siê

nie zbêd nym usta no wie nie aktu, któ ry by na da wa³ ramy 

pra w ne pro ce so wi roz sze rze nia a jed no cze œ nie wzmo c -

ni³by ten akt, wzmo c ni³by ideê jed no œci, któ ra to wa rzy -

szy Unii Eu ro pe j skiej. Kwe stia pod sta wo wa: nowy twór 

wie lopa ñ stwo wy, nie za le ¿ nie od tego, czy bê dzie my

szli w kie run ku pañstw z za cho wa niem sta tu su na ro do -

we go czy w kie run ku pa ñ stwa or ga ni z mu fede racy j ne -

go bê dzie siê roz sze rza³. Pod sta wa pra w na do jego fun -

kcjo no wa nia po win na byæ usta no wio na. Ale jest je sz cze

wa ¿ nie j szy po wód dla usta no wie nia ta kie go aktu. Musi

zo staæ wska za ny pod miot fun kcjo no wa nia wspól no to -

we go. Ko le ga wspo mi na³ o ko rzy œciach p³yn¹cych z

Tra kta tu, z tych re gu la cji, któ re s¹ w tej chwi li pro po no -

wa ne. Nie wspo mnia³ Pan o jed nej pod sta wo wej kwe -

stii: o pod mio to wo œci. Wra cam do pod sta wo wej re gu la -

cji za wa r tej w Tra kta cie Kon sty tucy j nym, czy li utwo -

rze nie pod mio tu któ ry by legi ty mi zo wa³ dzia³ania Unii

wo bec oby wa te la i pañstw na ro do wych. Ju¿ w tej chwi li 

Unia Eu ro pe j ska i po ro zu mie nia Tra kta to we wy chodz¹

poza sfe rê po ro zu mieñ miê dzyna ro do wych. Two rzy siê 

w³aœ nie od rê b ny byt i musi on mieæ swoj¹ pod mio to -

woœæ wo bec spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, pañstw na -

ro do wych. Mu si my pa miê taæ o tym, ¿e Unia Eu ro pe j ska 

jako nie da w no fun kcjo nuj¹cy byt pra w ny, two rzy nowe 

re la cje po miê dzy w³adz¹ a oby wa te lem. Nie zbêd ne s¹

ta kie pod sta wo we fun da men tal ne za pi sy, któ re mog¹

siê zna leŸæ ty l ko w Tra kta cie ran gi kon sty tucy j nej. Tu

zro biê ma³¹ dy gre sjê do osta t nie go py ta nia: co musi siê

zna leŸæ w Kon sty tu cji a co nie musi siê zna leŸæ? Zga -

dzam siê z pa nem, ¿e w przy pa d ku tego no we go two ru,

ja kim jest Unia Eu ro pe j ska, kwe sti¹ umown¹ jest ja kie

fi la ry fun kcjo no wa nia Unii uz na no za fun da men tal ne –

bê dzie my chcie li za wrzeæ je w Kon sty tu cji, a ja kie za

wtó r ne, któ re bêd¹ mog³y fun kcjo no waæ na za sa dzie

po ro zu mieñ. Nie mo ¿ na pro sto przek³adaæ kon sty tu cji

na ro do wych na Kon sty tu cje Eu ro pejsk¹, bo wiem inne

s¹ re la cje w fun kcjo no wa niu de mo kra cji na ro do wych,

do cze go za raz prze j dê mówi¹c o de fi cy tach na ro do -

wych. Je stem zda nia, ¿e kwestia woli politycznej jest to,

co uznamy za fundament funkcjonowania Unii i to, co

bêdzie zawarte w Traktacie Konstytucyjnym.

Wra cam do idei, któ re wa run kuj¹ po trze bê Tra kta tu

Kon sty tucy jne go. Jest to jed noœæ i pod mio to woœæ Unii,

ka ta log wa r to œci za wa r ty w Ka r cie Praw Pod sta wo -

wych Unii Eu ro pe j skiej. Jest to nie zbêd na wa r toœæ dla

spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go Unii Eu ro pe j skiej Rów -

nie¿ w Tra kta cie Kon sty tucy j nym bar dzo wa ¿ ny jest

ele ment sym bo li cz ny i psy cho logi cz ny, ¿e spo³ecze ñ -

stwo UE bê dzie po sia da³o je den wspó l ny do ku ment

³¹cz¹cy to spo³ecze ñ stwo w jeden byt.

Z pra gma tycz ne go pun ktu wi dze nia po wtó rzy³a

bym za ko leg¹, ¿e bar dzo wa ¿ ne jest, ¿e ten tra ktat Kon -

sty tucy j ny wska zu je jed no Ÿród³o pra wa dla fun kcjo no -

wa nia Unii Eu ro pe j skiej. Cho dzi o za wa r cie w jed nym

akcie pra wnym tych wszy stkich wa ¿ nych po sta no wieñ, 

któ re do ty ch czas s¹ w tra kta tach, ale i wpro wa dze nie

no wych. Na le ¿y wpro wa dziæ nowe in sty tu cje, któ re

uspra w ni¹ fun kcjo no wa nie Unii Eu ro pe j skiej. Wpro wa -

dza nie prze wod nicz¹cego rady eu ro pe j skiej, mi ni stra

spraw za gra ni cz nych, pod mio to wo œci Unii Eu ro pe j -

skiej, wpro wa dze nie no wej zupe³nie ka te go rii, jak¹ jest

ini cja ty wa lu do wa, czy usta wo da w cza ini cja ty wa oby -

wa te l ska. Wie le zupe³nie pra gma ty cz nych roz wi¹zañ,

maj¹cych u³atwiæ fun kcjo no wa nie UE jest naj bar dziej

kon trowe rsy j nych, bo ju¿ tam œcie raj¹ siê in te re sy na ro -

do we. Na le ¿y siê za sta no wiæ czy tra ktat jako ca³oœæ na -

le ¿y od rzu caæ czy po zo sta wiæ pe w ne fra g men ty i two -

rzyæ do da t ko we pro to ko³y. Ten ka ta log wa r to œci i po -

trze ba usta na wia nia aktu z ra cji tworzenia nowego bytu 

to s¹ kategorie niekwestionowane.

Te raz chcia³am przejœæ do kwe stii de fi cy tu de mo kra -

cji, któ rym Unia jest oba r czo na od sa me go pocz¹tku

swo je go ist nie nia. Nie mo ¿e my mó wiæ o de mo kra cji

w U nii Eu ro pe j skiej sko ro nie ist nie je kla sy cz ny po dzia -

³u w³adzy na le gis la ty wê, eg ze ku ty wê i na w³adzê s¹do -

wnicz¹, któ ra stoi na stra ¿y prze strze ga nia pra wa. Tych

kla sy cz nych ka te go rii nie mo ¿e my od na leŸæ w³aœ nie

w tym by cie, ja kim jest Unia Eu ro pe j ska. Mo ¿e my ty l ko

szu kaæ ana lo gii a to po wo du je, ¿e ci¹gle mó wi my o de fi -

cy cie de mo kra cji. Je œli cho dzi o le gis la ty wê, to tak jak to

ju¿ ko le ga po wie dzia³, po stê pu je pro ces wspó³de cy do -

wa nia pa r la men tu euro pe j skie go, roz sze rza siê pro ces

wspó³de cy do wa nia Ko mi sji Eu ro pe j skiej. Jed na k ¿e

osta te cz ne de cy zje w sta no wie niu pra wa ma Ko mi sja

Eu ro pe j ska. De fi cyt jest wpi sa ny w idee fun kcjo no wa -

nia Unii Eu ro pe j skiej, ale nie musi tak byæ. Roz dzia³

Trak ta tu Kon sty tucy jne go za ty tu³owa ny „¯ycie demo -

kra ty cz ne w Unii Eu ro pe j skiej”, w spo sób bar dzo kom -

p le kso wy sta ra siê uzu pe³niæ ten nie do sta tek wy ni -

kaj¹cy z isto ty fun kcjo no wa nia Unii Eu ro pe j skiej. Przy -

po mnê ty l ko, ¿e ju¿ Tra ktat z Ma a stricht wpro wa dzi³
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pro ce du rê wspó³de cy do wa nia Pa r la men tu wspó l nie

z Rad¹ Unijn¹, wpro wa dzi³ te¿ oby wa te l stwo uni j ne.

Tra ktat Kon sty tucy j ny w swo jej pre a m bu le od no si siê

do wa r to œci demo kra ty cz nych, bo wiem jest tam za wa r -

ty taki pas sus ¿e: „Eu ro pa pra g nie pog³êbiaæ cha ra kter

demo kra ty cz ny i ja w noœæ ¿y cia pub li cz ne go”. S¹ to pró -

by pod kre œle nia, ¿e Unia Eu ro pe j ska mo¿e siê rz¹dziæ

za sad¹ de mo kra tyczn¹. 

Ale wra cam do ar ty ku³u szó ste go po œwiê co ne go

demo kra ty za cji. ure gu lo wa ne s¹ kwe stie re pre zen ta cji

demo kra ty cz nej. Chcê zwró ciæ uwa gê na to, ¿e ten

aspekt demo kra ty cz ny jest rów nie¿ za wa r ty w ar ty ku le

pie r wszym Tra kta tu Kon sty tucy jne go, któ ry mówi

o tym, ¿e „Kie ruj¹c siê rol¹ oby wa te li i pañstw Eu ro py

bu do wa nia wspó l nej przysz³oœci ni nie j sza kon sty tu cja

usta na wia Uniê Eu ro pejsk¹”. Mamy wiêc du a lizm le gi -

ty ma cji demo kra ty cz nej, bo z jed nej stro ny jest to wola

oby wa te li a z dru giej stro ny s¹ to pa ñ stwa cz³on ko wie

Unii Europejskiej. 

¯ycie demo kra ty cz ne Unii ma po le gaæ na za sa dzie

rów no œci, de mo kra cji przed stawi cie l skiej i ucze st -

nicz¹cej. Ta kie s¹ trzy ka te go rie wpro wa dzo ne w tym

Tra kta cie. Rów noœæ demo kra ty cz na to jest rów noœæ tra -

kto wa nia, ar ty ku³ brzmi: „Unia prze strze ga we wszy -

stkich dzia³aniach za sa dy rów no œci oby wa te li, a in sty -

tu cje Unii tra ktuj¹ wszy stkich z jed na kow¹ uwag¹.” Ten 

ar ty ku³ na wet by³ kry ty ko wa ny, bo de mo kra cja sama

w so bie zak³ada ele ment rów ne go tra kto wa nia. Jed nak

za wa r cie idei rów no œci w Tra kta cie Kon sty tucy j nym

sta no wi o jej wielkiej wadze. 

Tra ktat Kon sty tucy j ny usta na wia de mo kra cjê przed -

sta wi cielsk¹, któ ra po le ga na tym, ¿e oby wa te le s¹ re pre -

zen towa ni w Unii Eu ro pe j skiej po przez pa r la ment eu ro -

pe j ski na to miast pañstw cz³on ko wskich po przez Ko mi -

sjê Eu ro pejsk¹ i po przez Radê Mi ni strów gdzie z ko lei s¹

przed sta wi cie le da nych kon kre t nych rz¹dów, któ re s¹

odpo wie dzia l ne przed par la men ta mi na ro do wy mi. Wiêc

idea de mo kra cji zo sta je tu taj urze czywi st nio na. Mo ¿ na

po wie dzieæ, ¿e ta de mo kra cja przed stawi cie l ska jest unor -

mo wa na, ¿e za rów no z pun ktu wi dze nia in te re sów oby -

wa te la oraz in te re sów na ro do wych. Jest ona sze rzej roz -

wi niê ta, bo wiem okre œlo na zo sta³a de mo kra cja ucze st -

nicz¹ca. Oz na cza to, ¿e oby wa te le a rów nie¿ wsze l kie go

ro dza ju sto wa rzy sze nia przed stawi cie l skie maj¹ pra wo

do swo bod nej wy po wie dzi i pu b li cz nej wy mia ny

pogl¹dów. In sty tu cje eu ro pe j skie pro wadz¹ dia log za -

rów no z oby wa te la mi jak i ze stowa rzy sze nia mi przed -

stawi ciel ski mi, a Ko mi sja Eu ro pe j ska ma obo wi¹zek

prze pro wa dza nia kon su l ta cji. Tak wiêc roz bu do wa nie

tej idei de mo kra cji, ale zupe³nie no wym roz wi¹za niem,

któ re pod kre œla demo kra ty cz ny cha ra kter fun kcjo no wa -

nia Unii, jest usta wo da w cza ini cja ty wa lu do wa. Jest ona

uno r mo wa na, mo¿e nie zbyt pre cy zy j nie, w roz dzia le

„¯ycie demo kra ty cz ne Unii” . Oby wa te le Unii w li cz bie

mnie j szej ni¿ mi lion, ze znacz¹cej li cz by kra jów, mog¹

przed³o¿yæ ko mi sji pro jekt aktu, któ ry po wi nien zmie -

rzaæ do wy ko na nia ko m pe ten cji Unii. Mo¿e ze zbiórk¹

po ja wiæ siê pro blem, ale jest w tym od zwie rcie dlo na

idea, aby de mo kra cja by³a rea li zo wa na w spo sób bez po -

œred ni. Ini cja ty wa oby wa te l ska w³aœ nie jest tego wy ra -

zem. Nie po ja wi³a siê w Tra kta cie Kon sty tucy j nym idea

re fe ren dum, co w na szej kon sty tu cji jest prze ja wem bez -

po œred nie go spra wo wa nia w³adzy przez na ród. W de -

mo kra ty za cji ¿y cia uni j ne go mo ¿ na prze pro wa dziæ roz -

gra ni cze nie. Mó wi li œmy o de mo kra cji przed stawi cie l -

skiej, o de mo kra cji ucze st nicz¹cej. Mo¿e to byæ ta k ¿e fo r -

ma bez po œred nia i po œred nia. Tak¹ form¹ bez po œred ni¹,

za pi san¹ w kon sty tu cji, by³aby ini cja ty wa lu do wa. Czy li

na da je siê tym roz wi¹za niom, tym upra w nie niom nie -

zwy kle siln¹ ran gê. Oczy wi œcie fo r ma po œred niej re pre -

zen ta cji jest ta k ¿e ure gu lo wa na. Kon sty tu cja eu ro pe j ska

na da je ran gê dia lo go wi z par t ne ra mi spo³ecz ny mi, czy li

z euro pe j ski mi orga ni za cja mi spo³ecz ny mi. Musz¹ byæ

or ga ni za cje, któ re za j muj¹ siê pe w nym pro ble mem lub

pro ble ma mi, o okre œlo nej stru ktu rze. Co wa ¿ ne, rów nie¿

ko œcio³y i or ga ni za cje nie reli gi j ne zna laz³y swo je mie j s ce

w roz dzia le Tra kta tu do tycz¹cy ¿y cia demo kra tycz ne go

Unii. Rów nie¿ fo r my re pre zen ta cji demo kra ty cz nej: Pa r -

la ment Eu ro pe j ski, Ko mi tet Re gio nu s¹ ure gu lo wa nie.

Wpro wa dza siê rów nie¿ in sty tu cje, któ re s¹ gwa ran tem

fun kcjo no wa nia regu³ demo kra ty cz nych: Rze cz nik Praw 

Oby wa te l skich czy in sty tu cja ochro ny da nych oso bo -

wych. Wie le z tych roz wi¹zañ za wa r tych jest w Tra kta -

tach ale ist nie je si l na po trze ba ujed no li ce nia tych Ÿró de³

pra wa. Uwa ¿am, ¿e roz dzia³ „¯ycie demo kra ty cz ne Unii 

Eu ro pe j skiej” jak naj bar dziej siê bro ni i na le ¿a³oby go po -

zo sta wiæ. De ba ta na ten te mat jest oczy wi œcie po¿¹dana,

je œli ten de fi cyt de mo kra cji, we dle nie któ rych gre miów,

jest du ¿ym obci¹¿e niem dla Unii Czy unie mo ¿ li wia -

j¹cym jej fun kcjo no wa nie? Chy ba nie. Dziê ku jê bar dzo.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA

Bar dzo dziê ku jê za to wy cze r puj¹ce omó wie nie in te -

re suj¹ce tej kwe stii. Pan pro fe sor Ro man Wie ru sze wski,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych, spe cja li sta

od praw cz³owie ka.

ROMAN WIERUSZEWKI,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Uwa ¿am, ¿e wa r to œci¹ wielk¹ na szych spo t kañ jest

de ba ta i mam nad zie jê, ¿e ta de ba ta siê roz wi nie. Dziê -

ku jê za pod kre œle nie, ¿e je stem spe cja list¹ od praw
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cz³owie ka, po nie wa¿ mu szê po wie dzieæ, ¿e za sta na -

wia³em siê czy ja kiœ pod stêp nie kry je siê za za pro sze -

niem do tych de bat, gdy¿ mój ko le ga z PI S M -u, pan re -

da ktor Krzy sztof Bo bi ñ ski, od d³u¿ sze go cza su pró bu je

pod wa ¿yæ moj¹ wia rê w pra wa cz³owie ka wska zuj¹c

raz po raz, ¿e to jest za wra ca nie g³owy z tymi pra wa mi

cz³owie ka. Je ste œmy za gro ¿e ni ter ro ry z mem i mu si my

so bie po zwo liæ na to, ¿eby tych ter ro ry stów pod daæ

przyk³ado wo ja kiejœ fo r mie de li ka t nych to r tur. Za sta na -

wiam siê czy on nie chce mnie prze te sto waæ przy tej

oka zji. Dzien nik opu b li ko wa³ wczo raj ar ty ku³ „Ob ro ñ -

cy praw oby wa te l skiej eu ro py bij¹ na alarm. UE œle dzi

swo ich oby wa te li”. To jest kwe stia, któ ry chcia³bym

w³¹czyæ do tej de ba ty. Chcia³em po wie dzieæ jedn¹

rzecz. Za czê li œmy in fo r macj¹, ¿e Bru kse la daje sy g na³,

¿e jest wzno wio na de ba ta, ¿e Fran cu zi maj¹ na wet po -

mys³y jak pod¹¿aæ tro pem Tra kta tu Kon sty tucy jne go

bez Tra kta tu. Nie by³o w Pol sce insty tucjo na l nej de ba ty

czy li orga ni zo wa nej przez rz¹d, co moim zda niem jest

na tu ra l ne, w sy tu a cji, kie dy nie ma we wnê trz nej sta bi l -

no œci. De ba ta o Unii mo¿e od byæ siê ty l ko wte dy, gdy

mamy sta biln¹ sy tu a cjê w kra ju. Wte dy mo ¿e my za sta -

no wiæ siê nad tym, jaki jest nasz sto su nek do Unii.

W prze ci w nym wy pa d ku ta de ba ta znów bê dzie

funkcj¹ ty l ko we wnê trz nych spo rów i na rzê dziem

w ewe ntu a l nej ka m pa nii wy bo r czej, cze go ab so lu t nie

mu si my uni kaæ. Dla mnie po zy ty w nym sy g na³em jest,

¿e Pre zy dent Rze czypo spo li tej opu b li ko wa³ dzi siaj

d³ugi, dwu stro ni co wy ar ty ku³ na te mat in te gra cji eu ro -

pe j skiej. Jest to znak, ¿e g³owa pañstwa zaprasza do

dyskusji. Mo¿e wystarczaj¹ca stabilizacja zosta³a

osi¹gniêta? 

Chcia³bym, choæ jest to nie re a l ne, ¿eby ta de ba ta

kon cen tro wa³a siê na rze czy wi s tych a nie po zo r nych

pro ble mach. W tej chwi li jed nym z po zo r nych pro ble -

mów jest fo r ma ra ty fi ka cji Tra kta tu Kon sty tucy j ny.

Prze ciw ni cy i Tra kta tu i oso by, któ re uwa ¿aj¹, ¿e jest on

ma r twy po wiedz¹: Mu si my usza no waæ de mo kra tyczn¹ 

wolê Fran cji i Ho lan dii. Tam spo³ecze ñ stwa wy ra zi³y

sprze ciw. Jest zgo da na legi ty mi za cjê re fe ren dów w in -

nych kra jach, a u nas uwa ¿a siê, ¿e re fe ren dum jest ab -

so lu t nie nie dopu sz czal ne, bo kom p li ka cja ma te rii jest

taka, ¿e oby wa tel nie bê dzie w sta nie zro zu mieæ nad

czym g³osu je. Jest to sprze cz noœæ we wnê trz na i trze ba

by siê uwo l niæ od tych po zo r nych de bat, a sku piæ na

tym o co cho dzi w Tra kta cie. Trze ba od po wie dzieæ ta k -

¿e na py ta nie – cze go Tra ktat nie mo¿e zro biæ? Cze go

nie mo ¿ na zro biæ bez Tra kta tu? Nie mo ¿ na za de cy do -

waæ o pod mio to wo œci pra wnej, o czym mówi³a pani

pose³ Sza mane k- De resz. Nie mo ¿ na rów nie¿ bez Tra -

kta tu albo w in nej fo r my pra wnej, na daæ wi¹¿¹cego

kszta³t Ka r cie Praw Pod sta wo wych Unii Eu ro pe j skiej.

To jest dla mnie bar dzo po wa ¿ ny pro blem. Chcia³bym

wie rzyæ, ¿e pani pose³ Szy ma nek – De resz ma ra cje, kie -

dy mówi, ¿e nie ma spo ru co do ka ta lo gu wa r to œci.

A w³aœ nie jest spór, co do ka ta lo gu wa r to œci, któ ry za -

wie ra Ka r ta Praw Pod sta wo wych. Twó r cy tej Ka r ty byli

tego œwia do mi i tak chy ba po my œle li tak: „Trud no nam

bê dzie t¹ ka r tê pe w nie prze fo r so waæ jako od rê b ny do -

ku ment, wiêc w³ó¿my j¹ do Tra kta tu”. Li czo no, ¿e Tra k -

tat ³atwiej prze j dzie, bo wszy s cy skon cen truj¹ siê na

roz wi¹za niach stru ktu ra l nych w Unii, a Ka r ta Praw

Pod sta wo wych prze j dzie nie za uwa ¿o na. Oka za³o siê,

¿e Tra ktat zo sta³ za trzy ma ny, nie ma po stê pu i nie wia -

do mo, kie dy bê dzie. W zwi¹zku z tym, Ka r ta Praw Pod -

sta wo wych nie ma wi¹¿¹cego cha ra kte ru. Co to oz na -

cza? Ka r ta ¿yje swo im ¿y ciem, jest cy to wa na przez rze -

cz ni ków, S¹dy Pie r wszej In stan cji i Euro pe j skie go Try -

bu na³u Spra wied li wo œci, ma³o tego rów nie¿ przez Eu -

ro pe j ski Try bu na³ Praw Cz³owie ka, s¹dy krajo we, try -

bu na³y. Ka ra ta ta sta je siê Ÿród³em in spi ra cji i de cy zji.

Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e byæ mo¿e sta nie siê ona za ja kiœ

czas pra wem zwy cza jo wym, Ona ofi cja l nie nie obo -

wi¹zuje. Oby wa te le Unii po zba wie ni s¹ sze re gu in stru -

men tów do kon te sta cji de cy zji, któ re ewi den t nie ogra ni -

czaj¹ pra wa oby wa te li Unii (np. œle dze nie swo ich oby -

wa te li). W do bie za gro ¿e nia ter ro ry z mem, lu dzie s¹

sk³onni go dziæ siê na da le ko id¹ce ogra ni cze nia pry wa t -

no œci, ale mimo wszy stko, te musz¹ byæ one ja s ne. Musi

byæ wia do mo kto je wpro wa dza, na ja kich za sa dach i jak 

siê bro niæ przed na du ¿y cia mi, wyko rzy sty wa niem tych

zarz¹dzeñ do da l sze go ogra ni cze nia praw. Bez ra ty fi ka -

cji Ka r ty do cho dze nie praw jest utru d nio ne. Trze ba po -

wie dzieæ, ¿e ce lem Kon sty tu cji jest oczy wi œcie przy œpie -

sze nie pro ce su in te gra cji, ale z dru giej stro ny stwo rze -

nie pe w nych ram, poza któ re ten pro ces nie mo¿e do wo -

l nie wy cho dziæ. Tra ktat stwa rza pe w ne pro ce du ry, któ -

re s¹ nie zbêd ne, aby ów pro ces da lej kon ty nu o waæ.

W tej chwi li w wie lu dzie dzi nach na stê puj¹ zmia ny,

mimo ¿e Tra kta tu nie ma. Ma³o tego, mog¹ iœæ da lej ni¿

Tra ktat zak³ada bo nie ist niej¹ ogra ni cze nia. Po zo sta je,

jak ko le ga po wie dzia³, wola po li ty cz na, z któr¹ bywa

ró ¿ nie. Jest to dzia³anie po zba wio ne demo kra ty cz nej le -

gi ty ma cji. Po win ni œmy po wie dzieæ je sz cze o jed nej rze -

czy. Byæ mo¿e b³êdem by³a na zwa tego Tra kta tu. Dla

kon ty nen tal nej tra dy cji po li ty cz nej, kon sty tu cja œci œle

wi¹za³a siê z po jê ciem pa ñ stwa. Na zwa nie tego Tra kta -

tu Kon sty tucj¹ wy zwo li³o pe wien opór, rów nie¿ na tu ry

psy cho logi cz nej. To byæ mo¿e by³o jed nym z b³êdów,

choæ dzi siaj wie my, ¿e ne ga ty w ne wy ni ki re fe ren dum

nie wie le mia³y wspó l ne go z tre œci¹ czy nazw¹ Tra kta tu.

Ale to nie jest isto t ne. Tra ktat jest nie zbêd ny aby œmy

ca³y czas kon tro lo wa li in te gra cjê i re gu la cje eu ro pe j skie. 

Po wie dz my so bie szcze rze, ¿e oba wia my siê nad mie r -

nej ko m pe ten cji cho cia ¿ by Komisji Europejskiej w wielu 

dziedzinach. Regulacje postêpuj¹ szybko, trudno jest siê 
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w nich zorientowaæ i mo¿liwoœæ absorpcji jest

ograniczona. Brak jest skuteczniejszych mechanizmów

weryfikacji tego procesu.

Kwe stia ob ro ny praw jed no stki, któr¹ gwa ran to wa³

Tra ktat przez na da nie Ka r cie Praw Pod sta wo wych cha -

ra kte ru wi¹¿¹cego w pra wie miê dzy naro do wym. W Po -

l s ce czy ta³em wie le prze œmie w czych ar ty ku³ów ró ¿ -

nych pu b li cy stów, któ rzy mówi¹ „ach co ten Tra ktat

wpro wa dza, ja kieœ do bre po bo ¿ ne ¿y cze nia, ja kieœ tam

abs tra kcy j ne pra wa so cja l ne czy inne”. Otó¿ trze ba po -

wie dzieæ szcze rze: Tra ktat nie wy po wia da ni cze go no -

we go. Wszy stko, co jest w Ka r cie Praw Pod sta wo wych,

nor ma ty w nie obo wi¹zuje w Pol sce z po wo du ra ty fi ka cji 

Kon we ncji Eu ro pe j skiej, kon we ncji Praw Cz³owie ka

ONZ, Eu ro pe j skiej Ka r ty So cja l nej. Ka r ta Pra wa

Cz³owie ka ty l ko porz¹dku je prze pi sy i od no si je do

dzia³al no œci or ga nów Uni j nych. Od no si czy li stwa rza

oby wa te lo wi mo ¿ li woœæ za ska r ¿e nia czy ob ro ny prze -

ciw ko dzia³aniom or ga nów uni j nych. Taki by³ g³ówny

cel Ka r ty Praw Pod sta wo wych i Tra kta tu Kon sty tucy -

jne go. Wstrzy ma nie ra ty fi ka cji spo wo do wa³o, ¿e po -

zwa nie Unii (jej or ga nów) do Euro pe j skie go Try bu na³u

Praw Cz³owie ka w Stra s bu r gu jest skom pli ko wa ne.

Cho cia¿ parê ta kich orze czeñ ju¿ by³o. Miê dzy in ny mi,

dla te go Tra ktat Kon sty tucy j ny prze wi dy wa³ mo ¿ li woœæ 

ra ty fi ka cji przez Uniê Eu ro pejsk¹, Eu ro pe j skiej Kon we -

ncji Praw Cz³owie ka. W tej chwi li ta kiej mo ¿ li wo œci nie

ma i jest to kla sy cz ny przyk³ad, ¿e wola po li ty cz na nie

wy sta r cza. Wola po li ty cz na ¿eby Unia Eu ro pe j ska ra ty -

fi ko wa³a kon we ncjê po ja wi³a siê ju¿ ponad 10 lat temu,

ale Eu ro pe j ski Try bu na³ po wie dzia³ twar do nie. Je œli UE 

nie mog³a ra ty fi ko waæ, nie mog³a byæ stron¹ Eu ro pe j -

skiej Konwencji, aczkolwiek pojawi³y siê skargi

przeciwko pañstwom, które wykonywa³y dyrektywy

Unii.

Jest je sz cze wie le in nych aspe któw, w któ rych brak

Tra kta tu jest prze szkod¹ dla roz wo ju wa ¿ nych ob sza -

rów. By³a mowa, o re a li za cji pro gra mu ha skie go, któ ry

za wie ra³ dzie siêæ prio ry te tów w za kre sie m.in. bez pie -

cze ñ stwa, wa l ki z ter ro ry z mem. Ten pro gram moim

zda niem by³by bar dzo ko rzy st ny, gdy by od by wa³ siê

w ra mach ju¿ obo wi¹zuj¹cego Tra kta tu Kon sty tucy jne -

go. Wte dy po ja wi³yby siê pe w ne gwa ran cje po zwa -

laj¹ce kon tro lo waæ œro d ki przy jê te w jego ra mach. Po ja -

wia siê wie le pro po zy cji sto so wa nia œro d ków anty terro -

rysty cz nych, wchodz¹cych w za kres wspó l nej po li ty ki

azy lo wej, mi gra cy j nej czy ob sza ru spra wied li wo œci

w E uro pie. Wie le tych œro d ków w spo sób bez po œred ni

do ty czy praw cz³owie ka i musi ist nieæ mo ¿ li woœæ kon -

tro li za rów no pro po zy cji nor ma ty w nych jak i ich imp le -

men ta cji. Brak Traktatu mo¿e to powa¿nie utrudniæ. 

Po wsta je oczy wi œcie py ta nie: jaka jest per spe kty wa

tej de ba ty w Pol sce? Nie czu jê siê kom pe ten t ny ¿eby

oce niaæ te szan se, jed nak wy da je mi siê, ¿e dziê ki ta kim

dzia³aniom, ja kie pro wa dzi In sty tut Spraw Pu b li cz -

nych, jego sze fo wa w szcze gó l no œci, Tra ktat Kon sty -

tucy j ny nie zgi nie z ob sza ru de ba ty pu b li cz nej i mu si my 

byæ go to wi do pod jê cia dzia³añ zmie rzaj¹cych do prze -

ko na nia, rów nie¿ kla sy po li ty cz nej, ¿e w in te re sie nas

wszy stkich jest, pro wa dze nie de ba ty bez nie po trze b -

nych slo ga nów i bez nie po trze b nej de ma go gii i podjêcie

decyzji.

Dla mnie pro blem ochro ny praw cz³owie ka wo bec

za gro ¿eñ, ja kie wi¹¿¹ siê z ter ro ry z mem a z dru giej stro -

ny z nad mie r nie szcze gó³ow¹ re gu lacj¹ unijn¹, wni -

kaj¹c¹ w wie le sfer ¿y cia oso bi ste go, jest po wa ¿ nym

pro ble mem. Chcia³bym, aby ta kwe stia by³a do strze ¿o -

na i by œmy wspó l nie po szu ki wa li me tod, aby przed

tymi za gro ¿e nia mi móc siê ob ro niæ. Po min¹³em sze reg

in nych aspe któw w moim wyst¹pie niu, po nie wa¿

chcia³bym, jak mó wiê, zo sta wiæ to do dys ku sji.

Chcia³em zwró ciæ uwa gê, ¿e przyk³ado wo, nie zda je my

so bie spra wy jak cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej

wp³ynê³o na sy tu a cjê Pol ski w za kre sie przy j mo wa nia

osób po szu kuj¹cych azy lu. Po ja wia³y siê pro gno zy, ¿e z

chwil¹ przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej li cz ba osób

po szu kuj¹cych schro nie nia w Pol sce szy b ko wzro œ nie.

Jed nak li cz ba azy lan tów spad³a od 25%, po nie wa¿

mamy re gu la cjê du b liñsk¹, któ ra mówi, ¿e jak azy lant

po ja wi siê w Pol sce i bê dzie to pie r wszy kraj w Unii, do

któ re go tra fi³, to po tem ju¿ za wsze bê dzie odsy³any do

Pol ski. W zwi¹zku z tym, ci azy lan ci, któ rzy kie dyœ tra -

kto wa li Pol skê jako tran zyt, przy je ¿ d¿a li do nas i szy b -

ko wy je ¿ d¿a li gdzie in dziej, te raz uni kaj¹ Pol ski i sta raj¹ 

siê tra fiæ od razu tam, gdzie chcie li je chaæ. Oka za³o siê,

¿e sze reg po ten cja l nych za gro ¿eñ na sze go cz³on ko stwa, 

ko rzy st nie wp³ywa na nasz¹ sy tu a cjê. Je œli zak³ada my,

¿e nie chce my mieæ ucho dŸ ców, czego ja jako cz³onek

Rady do Spraw UchodŸców nie po pie ram.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA

Bar dzo dziê ku jê, za czy na my dys ku sjê. Pro szê bar dzo.

URSZULA PA££ASZ,

Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych

Uprze dzê py ta nie pana Ta de u sza Cha bie ry z obo -

wi¹zku, bo pani Sza mane k- De resz od nios³a siê do wy -

po wie dzi mi ni stra Mel le ra, wiêc ¿eby uci¹æ ewen tu a l ne

spe ku la cje w da l szej dys ku sji od razu chcê za re a go waæ.

Isto t nie, tak jak Pani przy po mnia³a, mi ni ster obie cy -

wa³ pod jê cie dzia³añ zmie rzaj¹cych, mówi¹c jê zy kiem

urzêd ni czym, do wy pra co wa nia sta no wi ska miê dzy in -
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sty tu cja mi ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej. Te dzia³ania, miê -

dzy in ny mi z po wo dów przez Pani¹ wska za nych, na

po zio mie po li ty cz nym by³y przez ja kiœ czas wstrzy my -

wa ne. Jed nak w osta t nich dniach dosz³o do pie r wszych

tego typu kon ta któw, któ re bêd¹ kon tynu o wa ne miê -

dzy in ny mi z uwa gi na zbli ¿aj¹ce siê wy da rze nia czy li

nie for ma l ne spo t ka nie mi ni strów Spraw Za gra ni cz nych 

27 i 28 maja i po sie dze nie Rady Eu ro pe j skiej w cze r w cu.

Te kon ta kty do tycz¹ re la cji miê dzy MSZ, kan ce la ri¹

pre mie ra i kan ce la ri¹ pre zy den ta. Dru ga de cy zja to

powo³anie ro bo cze go ze spo³u po miê dzy wci¹¿ je sz cze

nie po³¹czo nym UKIE i MSZ, równie¿ dotycz¹ce oma -

wia ne go tematu. 

Od no szê wra ¿e nie, ¿e w Pol sce, co ob se r wo wa³am

w u bieg³ym roku, nie by³o spo³ecz ne go zain tere so wa -

nia de bat¹ nad Tra kta tem Kon sty tucy j nym. Dys ku sje

to czy³y siê w pra sie, pu b li cy œci, po li ty cy z ró ¿ nych po -

wo dów prze rzu ca li siê ar gu men ta mi na te mat Tra kta tu. 

Wca le mnie to nie dzi wi, bo to nie jest pa sjo nuj¹cy tekst

wiêc pro wa dze nie de ba ty na te mat sa me go Tra kta tu jest 

nie zwy kle trud ne. Nie znam kra ju, któ ry by zna laz³

dobr¹ me to dê. Bo albo to siê prze ra dza w zupe³nie inny

nurt, taki jak to zaob serwo wa li œmy we Fran cji czy

w Ho lan dii albo nie ma zain tere so wa nia t¹ te ma tyk¹.

Oby wa te le bêd¹ mó wiæ o tym, co ich na pra wdê in te re -

su je a to nie s¹ ko nie cz nie te za pi sy, któ re z na sze go

pun ktu wi dze nia s¹ tak sza le nie isto t ne. Mo ¿ na w tej

dzie dzi nie ro biæ wiê cej ale jest cien ka gra ni ca miê dzy

upra w nia niem „ta niej pro pa gan dy” ze stro ny pa ñ stwa,

a pra wdziw¹ za chêt¹ do ucze st ni c twa w de ba cie.

Nast¹pi³o ta k ¿e prze sy ce nia de ba ta mi po œwiê co ny mi

Unii Eu ro pe j skiej. Dla oby wa te li wst¹pienie do UE to

koniec debatowanie nad ni¹.

Od nosz¹c siê do pro po zy cji fran cu skiej „cher ry pi c -

king”, my œlê, ¿e w ci¹gu naj bli ¿ szych mie siê cy, a na pe -

w no w per spe kty wie roku bêd¹ ta kie, bê dzie my szu kaæ

w Unii Eu ro pe j skiej ko m pro mi su miê dzy „cher ry pi c -

king” a utrzy my wa niem ko m pro mi su Tra kta tu Kon sty -

tucy jne go. Jest rzecz¹ ab so lu t nie zro zu mia³¹, ¿e Fran cja, 

Ho lan dia, Wie l ka Bry ta nia s¹ naj bar dziej zain tere so wa -

ne szybk¹ im p le men tacj¹ na pod sta wie wy bra nych po -

sta no wieñ Tra kta tu Kon sty tucy jne go, ar gu men tuj¹c, ¿e

Unia po trze bu je no wych roz wi¹zañ, któ re po zwol¹ siê

jej da lej roz wi jaæ. Pa ñ stwa, któ re ra ty fi ko wa³y Tra ktat

Kon sty tucy j ny nie s¹ tym zain tere so wa ne w rów nym

sto p niu. To nie zna czy, ¿e je ¿e li imp le men tuje my wy -

bra ne po sta no wie nia Tra kta tu na pod sta wie obe cnej

fazy pra wnej, to rze czy wi œcie po wsta nie py ta nie czy

wa r to da lej ma r twiæ siê o Tra ktat Kon sty tucy j ny. Je œli

w tej chwi li naj bar dziej isto t ne spra wy za³atwi my na

pod sta wie obe cnej bazy pra wnej czy po tem bê dzie my

„umie raæ” za Ka r tê Praw Pod sta wo wych i za ¿y cie

demo kra ty cz ne Unii. Czy wa r to dla ty l ko tych za pi sów

da lej za bie gaæ o utrzy ma nie ko m pro mi su Tra kta tu Kon -

sty tucy jne go? Za cz nie siê ci¹gle po szu ki wa nie pe w ne -

go ko m pro mi su. S¹dzê, ¿e Unia na pe w no wy ko na pe -

w ne kro ki w tym kie run ku. Ju¿ de fa c to je czy ni – cho æ -

by bu do wa Agen cji Praw Pod sta wo wych z ja s ny mi od -

nie sie nia mi do Ka r ty Praw Pod sta wo wych czy, to moje

s³owa, nie co sztu cz na de ba ta na te mat ja w no œci dzia³añ

rady, któ ra pe w no zna j dzie pewn¹ swoj¹ fi na li za cjê

w tym pó³ro czu lub w na stê p nym. Wie le jest ta kich

szcze gó³owych spraw, któ re gdzieœ tam siê tocz¹ w tych

sfe rach urzêd ni czych i któ re z pe w no œci¹ s¹ ro dza jem

imp le men ta cji po sta no wieñ Tra kta tu. Nie mniej s¹dzê,

¿e w naj bli ¿ szych mie si¹cach bê dzie siê to od by wa³o

eta pa mi i do ty czy³o pe w nych wy bra nych spraw, bo

opór tych pañstw, któ re chc¹ po wró ciæ do ge ne ra l nej

de ba ty na te mat Tra kta tu bê dzie na tyle si l ny ¿eby do -

pro wa dziæ jed nak do ja kichœ ge ne ra l nych roz strzy g -

niêæ. Za nim zgo dzi my siê na imp le men ta cjê rów nie¿

wiê kszych spraw na pod sta wie obecnej bazy. A czy tak

bêdzie to zobaczymy, to myœlê, ¿e nikt do koñca nie wie

jak to siê zakoñczy. Dziêkujê. 

TADEUSZ CHABIERA,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Po pie r wsze chcê po wie dzieæ, ¿e In sty tut Spraw Pu -

b li cz nych i nasz In sty tut przy go to wuj¹ pe wien ra port,

któ ry mam nad zie jê po mo ¿e MSZ w my œle niu o tych

wariantach. 

Spra wa tego „cher ry pickkng”. Wczo raj mi ni ster

Védrine wy ra Ÿ nie po wie dzia³, ¿e „cher ry pi c king” czy li

uzu pe³niaj¹cy Tra ktat na ba zie po prze dnich ko m pro mi -

sów jest z na szym pol skim rz¹dem nie mo ¿ li we. Mo ¿e -

my so bie mó wiæ o woli po li ty cz nej, ale by³em na wet za -

sko czo ny, ¿e tak mi ni ster Védrine, mo¿e dla tego, ¿e jest 

ex mi ni strem, tak pro sto o tym mówi.

Dru ga rzecz. Chcia³em siê od nieœæ do wy po wie dzi

pani mi ni ster Szy mane k- De resz. Przys³uchuj¹c siê temu

jak pani to przed sta wia³a, my œlê, ¿e pre zen tu je pani opcjê 

tro chê no sta l giczn¹. To zna czy tak¹ opcjê, jak by œmy mo -

gli wró ciæ do po prze dnie go okre su tych de bat, jak by œmy 

sta li w prze de dniu re fe ren dum albo mo gli stan¹æ przed

re fe ren dum w spra wie Tra kta tu Kon sty tucy jne go. Ja ta -

kiej opcji nie wi dzê. My œlê, ¿e to jest nie mo ¿ li we, bo kto

to zro bi? G³osy w Se j mie s¹ ta kie, ¿e mo ¿ na uchwa liæ od -

rzu ce nie Tra kta tu Kon sty tucy jne go. B¹dŸmy re a li sta mi.

Przy tej oka zji chcia³em za py taæ, o u¿y cie s³owa „kon sty -

tu cja”. Pani jest przy wi¹zana do nie go, a nasi eks per ci we 

wcze œ nie j szych dys ku sjach bia do li li, ¿e to by³o nie szczê -

œcie, ¿e to by³y pe w ne ocze ki wa nia, któ re nie mog³y byæ

spe³nio ne. Wie le osób na rze ka³o, ¿e przez tê „kon sty -

tucy j noœæ” ca³a spra wa by³a prze gra na.
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Je sz cze osta t nia uwa ga mery to ry cz na – wie lu eks -

per tów mówi, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny prze gra³ we

Fran cji dla te go, ¿e Fran cu zi g³oso wa li prze ciw ko roz -

sze rze niu. Ale z mo jej ana li zy na szej dys ku sji wy ni ka,

¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny za mie rza³ co naj mniej zmie niæ 

sta tus roz sze rze nia. Za le ¿ noœæ, o któ rej mó wi li œmy po -

prze dnio, ¿e pog³êbia nie i roz sze rza nie id¹ w pa rze, wy -

da je mi siê nie tra fio na, bo Tra ktat Kon sty tucy j ny otwie -

ra³ na przyk³ad dys ku sjê na te mat uprzy wile jowa ne go

par t ne r stwa, czy li sta tu su pó³ cz³onka w Unii Eu ro pe j -

skiej. Stan dar dy, któ re wpro wa dza³ Tra ktat Kon sty -

tucy j ny by³y nie do dope³nie nia przez ocze kuj¹cych czy

do pie ro maj¹cych ocze ki waæ na cz³on ko stwo. My œlê, ¿e

to co siê po ja wia w de ba cie to dy so nans, któ re go przed -

tem nie by³o. By li œmy g³êbo ko prze ko na ni, ¿e pog³êbia -

nie i roz sze rza nie to jest rów no leg³y pro ces. W tym mo -

men cie ta za le ¿ noœæ wydaje mi siê nie taka jasna.

Dziêkujê.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA

Za nim od dam Panu g³os, od nio sê siê do s³owa „kon -

sty tu cja”. Ja nie wiem jak jest we Fran cji, mo¿e Fran cu zi

Ÿle na nie re a guj¹ ale tak nie jest w Pol sce. Mamy ba da -

nia, bêdê o nich mówi³a 18 maja. Wy ni ki po ka zuj¹, ¿e

w Pol sce s³owo Kon sty tu cja ko ja rzy siê wyj¹tko wo do -

brze i Po la cy uwa ¿aj¹, ¿e Kon sty tu cja Eu ro pe j ska jest

czymœ bar dzo do brym po nie wa¿ wpro wa dza ona ³ad

i porz¹dek, jest oparciem.

KAZIMIERZ £ASTAWSKI,

Uni we r sy tet Miko³aja Ko pe r ni ka

Bar dzo mi siê pod oba³y wyst¹pie nia. Otó¿ wy da je

mi siê, ¿e w mia rê kszta³to wa nia in te gra cji eu ro pe j skiej

ist nie je po trze ba stwo rze nia no we go mo de lu wspól no -

to we go. Jest pra wo krajo we, miê dzy naro do we, wspól -

no to we i tym sa mym nie mo ¿ na pod ci¹gaæ in te gra cji ani 

pod su per pa ñ stwo, ani pod or ga ni za cjê miê dzy na ro -

dow¹. Ten den cja, je ¿e li in te gra cja bê dzie siê roz wi ja³a,

bê dzie mu sia³a pójœæ w kie run ku wy kszta³ce nia no we -

go mo de lu stru ktu ral ne go. Pan pro fe sor mówi³, ¿e

b³êdem by³a na zwa. To nie ty l ko to by³o b³êdem. Zga -

dzam siê z pani¹ z MSZ, nie ste ty nie pa miê tam na zwi -

ska, ¿e mamy pe wien prze syt. Ja pra cu jê ze stu den ta mi

w To ru niu. Gdy by œmy zo ba czy li ile by³o kon fe ren cji na -

uko wych pod ci¹ga nych pod in te gra cjê eu ro pejsk¹, ile

jest zbio ro wych prac, któ rych na wet stu den ci nie chc¹

czy taæ, to jest pe w ne „za mu le nie” tej pro ble ma ty ki. Je -

¿e li pa ñ stwo pó j dzie cie do du ¿ej ksiê ga r ni, to za uwa ¿y -

cie jak jest ogro m na iloœæ byle ja kich pu b li ka cji, gdzie

tytu³ jest inny, treœæ jest inna. To znie chê ca lu dzi. Tak jak 

kie dyœ ob cho dy le ni no wskie od by wa³y siê na ucze l -

niach, tak s¹dzê, ¿e w tej chwi li jest nad miar ró ¿ no rod -

nych kon fe ren cji, bo one sta³y siê mod ne. Stwier dzi³em

to nie jed no krot nie. Poza tym nie bê dzie du ¿e go zain -

tere so wa nia wœród nie któ rych na szych pos³ów, któ rych 

wy kszta³ce nie, i wspó³czu jê pani pose³, jest ta kie, ¿e

pro ble my zwi¹zane z fun kcjo no wa niem Eu ro py s¹ dla

nich od leg³e i dla te go nie jest to ³atwe. Czyn ni kiem nie -

ko rzy st nym jest pró ba pod cho dze nia do re fo r my

³ukiem. To ju¿ nie jest pie r wsza pró ba i do tej pory nie

zo sta³a zrea li zo wa na. Wy stê pu je coœ w ro dza ju gru py

na ci sku sa mej Bru kse li jako ta kiej. Urzêd ni cy bru kse l s -

cy, znaj¹cy siê czê sto, nie po trze b nie roz wi jaj¹ ró ¿ no rod -

ne usta le nia, któ re te¿ znie chê caj¹. Kwe stia kszta³tu

ogór ka, czy wie lu in nych ta kich kwe stii jest sa ty ry cz nie

czê sto eks po no wa na. Ja kie by³y pro po zy cje za nim po -

wsta³ Tra ktat? Po nie wa¿ in te re su jê siê od wie lu lat t¹

pro ble ma tyk¹ œle dzê pro ces in te gra cji. Po ja wie nie siê

idei eu ro pe j skiej wspól no ty ob ron nej spo wo do wa³o

szok. To by³o pó j œcie da le ko do przo du. Co na to wska -

zy wa³o? Va le ry Gi s card d’Estaing chcia³ przejœæ do hi -

sto rii, dla te go na ci ska³, ¿eby fran cu ski mo del szy b ko

zo sta³ za pre zen towa ny. Prze cie¿ usta le nia by³y ta kie, ¿e 

mo¿e byæ ki l ka wer sji, nie by³o osta te cz nie usta le nie

przed ob ra da mi kon we ntu, ¿e ma byæ osta te cz ny do ku -

ment. Dla cze go jego oso bo woœæ zaci¹¿y³a? On by³

twórc¹ gru py G-7 w 1975 roku, on siê spo ty ka³ z Bre ¿ -

nie wem Wi la no wie w nie uda ny spo sób, on jest twórc¹

dia lo gu Pó³no c - Po³ud nie i chcia³ za ko ñ czyæ swoj¹ po li -

tyczn¹ dzia³al noœæ wa ¿ nym do ku men tem. Wy ob ra Ÿ cie

so bie pa ñ stwo, jak mo ¿ na na zy waæ Kon sty tucj¹ do ku -

ment, któ ry ma dwa wstê py, dwie pre a m bu³y. Jest pre a -

m bu³a g³ówna, pre a m bu³a czê œci dru giej i jest nie zsyn -

chro nizo wane wie le kwe stii w czê œci pie r wszej, trze ciej

czê œci dru giej. By³y wcze œ nie j sze pro po zy cje Ko mi sji

Eu ro pe j skiej, ¿eby stwo rzyæ nie zmien ny, kró t ki do ku -

ment i do nie go do daæ po bo cz ne do ku men ty. Byæ mo¿e,

¿e w ta kim kie run ku pó j dzie dalsze dzia³anie, bo

dokument jest tak obszerny, ¿e naprawdê rzadko kto,

nawet wystêpuj¹cy czêsto publicznie, ten dokument

solidnie przestudiowa³. Dziêkujê.

MACIEJ KRZYSZTOFOWICZ,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Wra caj¹c do kwe stii demo kra ty za cji doda³bym, ¿e

Tra ktat Kon sty tucy j ny zo sta³ we Fran cji i Ho lan dii od -

rzu co ny po przez naj bar dziej bez po œred ni in stru men -

tem, ja kim jest re fe ren dum. W przy pa d ku Ho lan dii

szcze gó l nie pod kre œla no fakt, ¿e to brak by³o wcze œ nie j -

szych de bat eu ro pe j skich. W zwi¹zku z tym chcia³em
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siê za py taæ, czy w mo men cie gdy ogó l nie zain tere so wa -

nie spo³eczeñstw udzia³em w po li ty ce spa da, czy te in -

stru men ty na po zio mie eu ro pe j skim demo kra ty za cji

bêd¹ sku te cz ne? Je œli by by³y sku te cz ne, to czy w ta kim

ra zie mog³yby by byæ wa ¿ nym ele men tem dla pro mo -

wa nia tego Tra kta tu czy ja kie goko l wiek in ne go do ku -

men tu, któ ry by wpro wa dza³ demo kra ty za cjê UE? Czy

mo ¿ na by siê na tym jako na ele men cie, któ ry by prze ko -

na³ spo³ecze ñ stwa do przyjêcia Traktatu? Dziêkujê. 

JAN CALAK,

Mi ni ste r stwo Edu ka cji i Na uki

Mam ta kie py ta nie. Te raz roz wa ¿a siê mo ¿ li woœæ

przeg³oso wa nia Tra kta tu Kon sty tucy jne go w pa r la -

men cie. Czy to oz na cza, ¿e spo³ecze ñ stwo jest w tej

chwi li za przy jê ciem Tra kta tu a pa r la ment jest prze ciw,

dla te go siê chce wy co faæ re fe ren dum w Polsce?

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ

Tak, mam no stal gi cz ne po dej œcie do dys ku sji na te -

mat Tra kta tu. Je stem z prze ko na nia le ga listk¹ i dla te go

wi dzê ogromn¹ po trze bê usta no wie nia ge ne ra l nych za -

sad, któ re mo ¿ na by na zy waæ Kon sty tucj¹, ¿eby na zwa

od zwie rcie d la³a wagê po sta no wieñ, Co in ne go mo gli -

by œmy wpro wa dziæ? Sta tut dla Eu ro py? Jak to ob ni ¿a

ran gê tych naj wa¿ nie j szych re gu la cji! Uwa ¿am, ¿e taki

nowy byt po wi nien mieæ swo je mo c ne fun da men ty spi -

sa ne, co wpro wa dza³oby, jak to Pani pro fe sor ujê³a „³ad

i porz¹dek”. Bu dzi³oby to wiê ksze za ufa nie oby wa te li

do tego two ru ja kim jest Unia. Ob ser wu je my w Pol sce

po pa r cie na po zio mie 62% ale z dru giej stro ny wi dzi my

znie chê ce nie do ¿y cia poli ty cz ne go, udzia³u spo³ecze ñ -

stwa w ¿y ciu pu b li cz nym. To s¹ na ra staj¹ce zja wi ska w

Pol sce. Przy czyn¹ tego jest pe w nie spo sób spra wo wa -

nia w³adzy przez po li ty ków, przez oso by pu b li cz ne, ale

wy da je mi siê, ¿e na szym i in sty tu cji, któ re widz¹ ten

pro blem, zda niem, jest przy bli ¿e nie oby wa te lom kwe -

stii przysz³oœcio wych, zwi¹za nych z na szym cz³on ko -

stwem w Unii i zaan ga ¿o wa nie ich w ten pro ces. Uwa -

¿am za nie zwy kle po¿¹dane pro wa dze nie tej de ba ty

i nie znie chê ca nie siê, mimo prze ja wów znie chê ce nia ze

stro ny oby wa te li, bo prze cie¿ mu si my dbaæ o roz wój

spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go. Prze pra szam, mo¿e to

brzmi pa te ty cz nie, ale w ra mach re a li za cji man da tu po -

se l skie go by wam w bar dzo ró ¿ nych œro do wi skach, nie

ty l ko w gro nie zna ko mi tych te o re ty ków pra wa z try bu -

na³u kon sty tucy jne go, na sa lo nach pre zy den c kich czy

sa lach se j mo wych, ale rów nie¿ w ma³ych miej s co wo -

œciach na spo t ka niach z go spo dy nia mi do mo wy mi,

z m³od zie¿¹, któ ra nie bar dzo wie co ze sob¹ zro biæ. Sta -

ram siê ich po bu dziæ do my œle nia, któ re wy cho dzi poza

w³asny dom, szko³ê, pod wór ko i zain te re so waæ tymi

pro ble ma mi. Od po wia daj¹c na pana py ta nie uwa ¿am,

¿e bar dzo da le ko nam do tego, a¿e by za sa dy demo kra -

ty za cji ¿y cia w Unii Eu ro pe j skiej przy ci¹ga³y, zain te re -

so wa³y na sze spo³ecze ñ stwo fun kcjo no wa niem Unii

i w z bu dza³y wiê ksze za ufa nie. Po dzie lam pogl¹d, ¿e

mamy prze syt, ale wy ni kaj¹cy mo¿e z nie pra wid³owe -

go po da nia tego te ma tu. On zo sta³ na rzu co ny z góry,

a nie zro dzi³ siê u pod staw. Mo¿e przez to, ¿e ten pro ces

akce sy j ny prze bie ga³ bar dzo szy b ko. Wy da je mi siê, ¿e

na sze spo³ecze ñ stwo, za rów no m³od sze jak i sta r sze po -

ko le nie, nie zd¹¿y³o wspó³dzia³aæ w pro ce sie akce sy j -

nym, ty l ko przy j mo wa³o po ko lei pe w ne usta le nia i na -

rzu con¹ dys ku sjê, na to miast nie mia³o mo ¿ li wo œci oso -

bi ste go zaan ga ¿o wa nia. Ale przy czy nê tego upa tru jê je -

sz cze w czymœ in nym: je ste œmy m³od¹ de mo kracj¹. Na -

sze spo³ecze ñ stwo je sz cze nie po tra fi cie szyæ siê de mo -

kracj¹, ¿yæ w spo sób demo kra ty cz ny, ko rzy staæ ze swo -

ich praw i pod da waæ siê ry go rom de mo kra cji. U nas de -

mo kra cja nie okrzep³a. Jest je sz cze roz chwia na, za rów -

no w wy da niu po li ty ków jak i w per ce pcji oby wa te l -

skiej. Idea³y za pi sa ne w Tra kta cie usta na wiaj¹cym kon -

sty tu cjê, s¹ je sz cze zbyt od leg³e, ¿eby mog³y byæ przy -

swo jo ne na po zio mie prze ciê t ne go oby wa te la. Ale to nie 

zwa l nia nas, nie po win no nas po wstrzy maæ przed tym,

¿e by œmy dys ku sjê pro pa go wa li i sze rzy li. Dla te go je -

stem za tym aby w na szym pa r la men cie odby³a siê de -

ba ta na te mat przysz³oœci Kon sty tu cji Eu ro pe j skiej,

przysz³oœci Unii Eu ro pe j skiej. W ogó le de ba ty, któ re

wy chodz¹ poza ty l ko i wy³¹cz nie wa l kê po li tyczn¹ i de -

ba ty, któ re wy chodz¹ poza pro ces legi sla cy j ny. Temu

rów nie¿ po wi nien s³u¿yæ pa r la ment. Pan pyta czy pa r -

la ment jest przy go to wa ny. Nie jest w ogó le dzi siaj zain -

tere so wa ny pro wa dze niem ta kiej de ba ty, bo ja sama

w to ku dys ku sji na te mat po li ty ki za gra ni cz nej sta -

wia³am tê kwe stiê, ¿e jest po trze b na de ba ta par la men -

tar na, ale nad pro je ktem, któ ry musi przed sta wiæ rz¹d.

Wte dy mi ni ster spraw za gra ni cz nych po wie dzia³, ¿e

bê dzie w³aœ nie z du¿¹ chê ci¹ wspó³pra co wa³ z pa r la -

men tem w wy pra co wa niu sta no wi ska. Ina czej po win no 

byæ, sta no wi sko po win no po cho dziæ od rz¹du a pa r la -

ment po wi nien prze pro wa dziæ nad tym sze rok¹ de ba tê. 

Je œli ta kie sta no wi sko nie zo sta nie za pro pono wa ne

w naj b li ¿ szym cza sie to bêdê rów nie¿ op to wa³a, ra zem

z mo i mi ko le ga mi, ¿eby tak¹ dys ku sjê prze pro wa dziæ,

¿eby w zna laz³a siê ona w porz¹dku ob rad i ¿eby mia³a

jak naj sze r szy wy dŸwiêk. Po trze b ne jest ¿e by œmy wszy -

s cy: nasi s¹sie dzi, ko le dzy wie dzie li, w ja kim kra ju ¿y je -

my i w ja kiej stru ktu rze my i przysz³e po ko le nia bê dzie -

my w przysz³oœci ¿yæ. Za ma³o uwa gi temu po œwiê ca -

my i zbyt insty tucjo na l nie tra ktu je my kwe stiê na szej
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akce sji i cz³on ko stwa w Unii Eu ro pe j skiej. Zbyt insty -

tucjo na l nie, zbyt ma³o jest ar gu men tów tra fiaj¹cych

w³aœ nie do lu dzi. Ale to jest de fi cyt de mo kra cji w ujê ciu

oby wa te l skim i nie ³atwo sobie z tym poradziæ bo

nast¹pi³ przerost. Instytucji i biurokracji w Unii

Europejskiej, a cz³owiek nie nad¹¿a za tym. Wiêc

problem ten jest te¿ do rozwi¹zania w przysz³oœci, ale

poprzez debaty i rozmowy na ten temat.

KRZYSZTOF ISZKOWSKI,

Ze spó³ Stu diów Eu ro pe j skich Pol skiej Aka de mii Nauk

Nie wiem czy kie ru jê py ta nie do w³aœci wej oso by,

ale jest pani naj bar dziej w³aœciw¹ osob¹ ¿eby za daæ to

py ta nie ze wszy stkich obe cnych. Dla cze go po prze d ni

pre zy dent i po prze d ni rz¹d nie zde cy do wa li siê na roz -

pi sa nie re fe ren dum kon sty tucy jne go wraz z wy bo ra mi

par la men tar nymi lub pre zy denc ki mi osta t niej jesieni? 

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ

By³y za mie rze nia, ¿eby prze pro wa dziæ re fe ren dum

wraz z pierwsz¹ tur¹ wy bo rów pre zy den c kich, bo wiem 

to dawa³o naj lepsz¹ pro gno zê co do fre k wen cji. Isto t nie

by³y ta kie za mie rze nia, po nie wa¿ to Pre zy dent de cy do -

wa³ o da cie wy bo rów wiêc na wet roz wa ¿a li œmy czy

któ re wy bo ry par la men tar ne czy pre zy den c kie, na le ¿y

roz pi saæ wcze œ niej. W wy bo rach do pa r la men tu udzia³

spo³ecze ñ stwa jest naj skro mnie j szy. Wiêc one by³y pie r -

wsze, ¿eby za chê ciæ oby wa te li, po tem wy bo ry pre zy -

den c kie i w tym je sz cze mia³o byæ re fe ren dum. Otó¿

wie le czyn ni ków za de cy do wa³o o tym, ale taki za miar

ist nia³, bo wiem cho dzi³o o to ¿eby tê spra wê za³atwiæ.

Sy tu a cja po li ty cz na i chêæ a¿e by na sze spo³ecze ñ stwo

skon cen tro wa³o siê ty l ko i wy³¹cz nie na spra wach

krajo wych na wy bo rach do pa r la men tu i na wy bo rach

pre zy den c kich. Sy tu a cja siê kom p li ko wa³a, za ostrza³a i

wnio sek by³ taki, ¿eby nie po la ry zo waæ sta no wi ska wy -

bo r ców po przez pry z mat ucze st ni c twa czy fun kcjo no -

wa nia w Unii Eu ro pe j skiej. Niew¹tpli wie re fe ren dum

sta³oby siê ta kim pa pie rem la k mu so wym dla kan dy da -

tów pre zy den c kich i wpro wa dzi³oby to za mie sza nie w

spra wach krajo wych. Re fe ren dum w spra wie Kon sty tu -

cji Eu ro pe j skiej nie powinno byæ instrumentem czy

narzêdziem w wyborach prezydenckich.

ROMAN WIERUSZEWSKI

Przy po mnê, ¿e prze cie¿ pó³to rej roku temu za sta na -

wia liœmy siê czy w ogó le nie uru cho miæ pa r la men tu do

za twier dze nia Tra kta tu Kon sty tucy jne go i to by³a

otwa r ta kwe stia. Pó³tora roku temu mo ¿ na by³o zro biæ

to w mia rê szy b ko i pa r la men cie zna laz³aby siê wiê k -

szoœæ do za twier dze nie Tra kta tu gdy by na tym za le ¿a³o. 

Wów czas je sz cze roz wa ¿a no kwe stie spo lary zo wa nia

spo³ecze ñ stwa wokó³ tej kwe stii, wokó³ kwe stii tra kta -

to wej i ty l ko jak s¹dzê, zmia na stru ktu ry po pa r cia dla

g³ów nych si³ po li ty cz nych we wnê trz nych w Pol sce,

któr¹ by³o wi daæ w son da ¿ach, spo wo do wa³a, ¿e na za -

twier dze nie Tra kta tu w pa r la men cie by³o ju¿ za pó Ÿ no

a re fe ren dum by³o bez sen su. I tak spra wa upad³a. Ja

chcia³bym jed nak je sz cze jedn¹ rzecz do rzu ciæ do tej

dys ku sji. To jest kwe stia przy wó dz twa. W za sa dzie nie

ma zwo len ni ka Tra kta tu o du ¿ym pu b li cz nym, po li ty -

cz nym au to ry te cie. Tra ktat nie ma twa rzy. Prze ciw ni cy

Tra kta tu rów nie¿ nie wy su nê li ni ko go, kto by tak¹

twarz¹ sta no wi sko prze ciw ne Tra kta to wi fi r mo wa³.

Z sali: Ro ki ta i Sary usz- Wo l ski.

ROMAN WIERUSZEWSKI 

No to umów my siê, ¿e to nie s¹ lu dzie, któ rzy s¹ w

sta nie poci¹gn¹æ za sob¹ mi lio ny. Pra wdê mówi¹c, ja -

koœæ tego pra wa w Tra kta cie, jego kom p li ka cja, o któ rej

na pi sa no ju¿ tony i po wie dzia no se t ki s³ów, jest nie naj -

wy ¿sza i w tym mo men cie rze czy wi œcie trze ba po my -

œleæ o tym jak z tego wyjœæ i ja k by za po mnieæ o tym do -

ku men cie. Ja nie wi dzê in ne go spo so bu. Tu taj jest bar -

dzo cie ka wy fran cu ski po mys³ na roz wod nie nie spra -

wy, ale je ¿e li siê j¹ do brze roz wod ni, to na daj¹c ja kiœ

kró t ki, ja s ny ko mu ni kat, ¿e wszy stkie doty ch cza so we

Tra kta ty wchodz¹ do tego do ku men tu czy do do ro b ku

pra wne go, któ ry musi lub nie musi byæ przy jê ty ale bê -

dzie obo wi¹zywa³. Ty l ko w ten spo sób mo ¿e my stwo -

rzyæ sy tu a cjê po tra kta tow¹, któ ra bê dzie czy sta i nie

bêdzie budzi³a w¹tpliwoœci. 

Mu szê po wie dzieæ, ¿e nie ste ty te¿ po dzie lam to

pesy mi sty cz ne spo j rze nie na aktu a l ny roz wój. Tym bar -

dziej boli mnie sy tu a cja Ka r ty Praw Pod sta wo wych

i wo la³ bym, ¿eby wró ciæ do Ka r ty i spró bo waæ j¹ wyj¹æ

z Tra kta tu i pod daæ pod osobn¹ de ba tê i oso b ny tryb

przy jê cia. To spo wo do wa³oby, ¿e pra wdo podo b nie

trze ba by po wa ¿ nie po roz ma wiaæ o spo rze wa r to œci,

o któ rym wspo mi na³a pani pose³ Sza mane k- De resz. Po -

nie wa¿ w isto cie, w Pol sce jest ten spór, i wie lu prze ciw -

ni ków Tra kta tu wyci¹ga³o rów nie¿ Ka r tê, i po ka za³o, ¿e 

ze z wa la ona na ma³¿e ñ stwa ge jów, na da le ko id¹ce

ogra ni cze nie praw osób wierz¹cych itd. To jest oczy wi -

stym na du ¿y ciem i nie prawd¹, ale to po wo du je, ¿e my

w wie lu dzie dzi nach je ste œmy opó Ÿ nie ni. Na przyk³ad
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po li tyk anty dys krymi na cji w ogó le nie rea li zu je my

w³aœ nie z uwa gi na spór co do pe w nych wa r to œci. Wa r to 

wiêc by siê przy j rzeæ czy rze czy wi œcie ta ka r ta stwa rza

ta kie za gro ¿e nie i je ¿e li nie, to spró bo waæ podj¹æ kro ki

¿eby j¹ przyj¹æ. Po wsta je Agen cja Praw Cz³owie ka,

o któ rej wspo mnia³a pani w de ba cie. W Pol sce w³aœci -

wie siê o tym nie mówi. Nie bar dzo wia do mo, czym ona

bê dzie, ma³o kogo to in te re su je, a ona mo¿e byæ bar dzo

wa ¿ ny in stru ment dla oby wa te li do udzia³u do kon tro li

Unii. Mamy sieæ nie za le ¿ nych eks per tów, któ rzy przy -

go to wuj¹ co roku ra po r ty o sy tu a cji praw cz³owie ka.

Cie kaw je stem czy ktoœ z pa ñ stwa wi dzia³ kie dy ko l -

wiek ra port do tycz¹cy Pol ski, zreszt¹ przy go to wu je go

Ma rek An to ni No wi cki: Ale to w Pol sce w ogó le nie fun k -

cjo nu je, wiêc to te¿ jest pe w nie i na sza wi ta nych osób, któ re s¹

odpo wie dzia l ne za pro pa go wa nie w³aœ nie Unii na tych... Na

pe w no jest wie le do zro bie nia. Mam nad zie jê, ¿e wysi³ki 

ta kie jak In sty tut po dej mu je bêd¹ kon tynu o wa ne, acz -

ko l wiek te¿ nie mam nad ziei, ¿e to tra fi pod strze chy.

Nie mu si my wca le ocze ki waæ, ¿eby to tra fi³o pod strze -

chy. Na to miast gdy by siê uda³o, przy naj mniej na po zio -

mie elit politycznych, dojœæ do pewnego porozumienia,

to ju¿ by³by du¿y sukces. Dziêkujê. 

KAROL RECZKIN

Je œli mo ¿ na ty l ko kró t ko. Mu szê przy znaæ, ¿e Uniê

bê dzie legi ty mi zo wa³o to czy bê dzie w sta nie do sta r -

czaæ pe w ne do bra eko no mi cz ne, a w przy pa d ku bez pie -

cze ñ stwa do bra pu b li cz ne. Dla te go te¿ obok Tra kta tu

pa trzy³bym na dru gi do ku ment kon sty tucy j ny, ja kim

jest per spe kty wa fi nan so wa. To ona w du ¿ym sto p niu

de ter mi nu je wie le dzia³añ na po zio mie uni j nym, na po -

zio mie krajo wym. Przyk³adem z mo je go ob sza ru jest

EUROPOL. Co z tego, je œli EUROPOL by³by w³¹czo ny

dziê ki kon sty tu cji czy ja kiejœ de cy zji w ramy uni j ne je œli

nie bê dzie pie niê dzy na fi nan so wa nie jego dzia³alnoœci.

Je œli cho dzi o ró ¿ ni ce miê dzy przy jê ciem Tra kta tu

jako ca³oœci, a przy j mo wa niem go po kawa³ku, to jed nak 

trze ba zwró ciæ uwa gê, ¿e w przy pa d ku Tra kta tu jest to

jed no ra zo wa de cy zja i jed no ra zo we ko szty. W przy pa d -

ku „kawa³ek po kawa³ku” za ka ¿ dym ra zem trze ba po -

no siæ do syæ du¿y koszt jed nomy œl no œci, du¿y koszt po -

li ty cz ny. Uwa gê trze ba by zwró ciæ na mo ni to ring i ewa -

lu a cjê wdra ¿a nia, tego co jest i re a li za cjê ist niej¹cych in -

stru men tów – przyk³ad na ka zu are szto wa nia i tego co

siê z nim w Polsce i Sejmie dzieje.

Kró t ka uwa ga do pod mio to wo œci. Ja siê za wsze iro -

ni cz nie tro chê cie szê, ¿e do brze, ¿e tej oso bo wo œci pra -

wnej nie ma, bo tak to mo¿e ko muœ by przysz³o do

g³owy ¿eby w Unii Eu ro pe j skiej po wsta³by de fi cyt bu -

d¿e to wy. Dziê ki bra ku oso bo wo œci pra wnej, Unia nie

mo¿e siê zad³u¿aæ. Co do Ka r ty Praw Pod sta wo wych,

pan pro fe sor ma ra cjê, fa kty cz nie ten fi lar wol no œci

móg³by byæ wzmo c nio ny przez Ka r tê do syæ, szcze gó l -

nie w cza sach no wych te ch no lo gii, re ten cji i wy mia ny

da nych, a czê sto mo¿e siê to od by waæ ko sztem pry wa t -

no œci oby wa te li. Nie mo ¿ na jed nak wpa daæ w prze sa dê. 

Przy wo³ywa ny ar ty ku³ w „Dzien ni ku”, jest mo c no na -

giêt¹ re lacj¹. Ktoœ, kto zna oœro dek Sta te Watch, któ ry

opu b li ko wa³ ra port, wie, ¿e ma on ten den cje do gru bej

prze sa dy. Unia ni ko go nie bê dzie ni g dy œle dzi³a i s¹ je -

dy nie ba da nia w tym kon kre t nym przy pa d ku, ³¹cze nie

potencja³ów badawczych za wspólne pieni¹dze.

Je œli cho dzi o de fi cyt de mo kra cji – trze ba so bie zda -

waæ spra wê, ¿e kon tro la par la men tar na mo¿e siê ró ¿ nie

sko ñ czyæ, mo¿e spo wo l niæ po dej mo wa nie pe w nych de -

cy zji. Na pe w no mo¿e siê te¿ sko ñ czyæ zupe³n¹ fa sad¹.

Za rów no pa r la men ty krajo we jak i eu ro pe j skie mog¹

nie byæ w sta nie wy pra co waæ swo je go sta no wi ska. Po li -

ty ka ob sza ru wol no œci, spra wied li wo œci, bez pie cze ñ -

stwa te¿ siê oka zu je byæ bar dzo te ch ni cz na, bar dzo

trud na na po zio mie par la men tar nym do prze tra wie nia,

co we wspó³de cy do wa niu jest bar dzo wi do cz ne w pa r -

la men cie. Bra ku je lu dzi, apa ra tu do tego, ¿eby rów no -

rzêd nie z Rad¹ nad tymi kwestiami pracowaæ. Dziêkujê.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA

Bar dzo dziê ku jê pa ñ stwu.
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