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LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA,
Instytut Spraw Publicznych
Dzisiaj bêdziemy mówili o bezpieczeñstwie wewnêtrznym i demokratyzacji. To po³¹czenie mo¿e wydaæ siê na pierwszy rzut oka trochê dziwne ale jest bardzo istotne, poniewa¿ poczucie bezpieczeñstwa i akceptacja demokracji s¹ w odczuciu spo³ecznym bardzo
silnie powi¹zane, zw³aszcza gdy wzrasta zagro¿enie
terroryzmem. Nastêpuje zwrot siê w stronê rz¹dów silnej rêki, niezgoda na przyjazdy migrantów, na otwartoœæ itd.
Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e przed chwil¹ PAP
opublikowa³a artyku³: „Bruksela reanimuje unijn¹ konstytucjê”, w zwi¹zku tym nasza debata przed³u¿y siê jeszcze o rok, a wszyscy w tej chwili nabieraj¹ wiatru
w ¿agle i przystêpuj¹ do pracy nad ni¹.
Bardzo siê cieszê, ¿e z nami jest pani pose³ Jolanta
Szymanek-Deresz, ale g³os oddam najpierw panu Karolowi Reczkinowi, który bêdzie specjalist¹ od bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Pracuje w Parlamencie Europejskim i w Centrum w Natolinie. Porozmawiamy na
temat koncepcji bezpieczeñstwa, które s¹ zawarte
w Traktacie Konstytucyjnym, ale koncepcji, które dominuj¹ w Europie, które s¹ preferowane przez ró¿ne pañstwa, i co bêdzie gdyby nast¹pi³y jakieœ perturbacje
z Traktatem.

KAROL RECZKIN,
Centrum Europejskie Natolin
Dziêkujê bardzo. Witam serdecznie pañstwa, dziêkujê za zaproszenie. Postaram siê zwiêŸle wprowadziæ
nas w temat dzisiejszego spotkania g³ównie od strony
bezpieczeñstwa, które jest niew¹tpliwie nierozerwalnie
po³¹czone z demokratyzacj¹, równie¿ z ca³ym, filarem
wolnoœci, który jest w tej polityce unijnej obecny. Ca³y
czas panuje pewne napiêcie miêdzy wolnoœci¹, bezpieczeñstwem a sprawiedliwoœci¹. Kontrola s¹dowa, kontrola parlamentarna nad t¹ sfer¹ równie¿ ³¹czy nas z zagadnieniami kontroli demokratycznej i demokratyzacji
tej sfery integracji europejskiej.

Unikaj¹c referowania, postanowieñ Traktatu w dziedzinie obszaru wolnoœci, sprawiedliwoœci bezpieczeñstwa, chcia³em tylko powtórzyæ pewn¹ tezê, co do której
jest ogólna zgoda. Postanowienia odnosz¹ce siê do tej
dziedziny zawarte w Traktacie nie s¹ postanowieniami
rewolucyjnymi. Jest to raczej rewolucyjne podsumowanie dorobku konstytucyjnego, który nagromadzi³ siê
poza traktatami, w wyniku prawa wtórnego i wspó³pracy administracyjnej, operacyjnej. Trudno tutaj mówiæ
o jakiejœ znacz¹cej rewolucji. Oczywiœcie wskazaæ na
pewne zmiany, które przepad³y poniewa¿ Traktat nie
wszed³ w ¿ycie. Oczywiœcie jest to kwestia subiektywna,
bo zale¿y od pogl¹dów na integracjê, na kwestiê subsydiarnoœci, suwerennoœci, wra¿liwoœci w tej dziedzinie.
Wskaza³bym na kilka punktów, których mo¿na ¿a³owaæ.
To jest g³ównie wymiar bezpieczeñstwa, poniewa¿ wiêkszoœæ zmian dotyczy³a dawnego trzeciego filaru, czyli
wspó³dzia³ania w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego: wspó³pracy policyjnej, s¹dowej, w sprawach karnych, w walce z terroryzmem, z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. Czêœciowo „uwspólnotowiono” t¹ dziedzinê.
Zmian¹ jest zniesienie filarów, ujednolicenie Ÿróde³ prawa, rozszerzenie nadzoru Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci nad niektórymi sferami, czy wiêkszy
udzia³ kontroli parlamentarnej. To mo¿na traktowaæ jako
aspekt pozytywny Traktatu, poniewa¿ u³atwia nam on
¿ycie. Istniej¹ instrumenty obecnie przyjmowane jak choæby system informacyjny Schengen, który jest jednym systemem ale aby stworzyæ dla niego podstawy prawne,
potrzebujemy trzech instrumentów legislacyjnych ze
wzglêdu na podzia³y filarowe i ró¿ne podstawy traktatowe. To mocno utrudnia ¿ycie, jeœli chodzi o legislacjê.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e to nie ramy Traktatowe i pewne
podstawy prawne rz¹dz¹ t¹ dziedzin¹ i nie s¹ one jej specyfik¹. Jest ni¹ raczej to, ile jest woli politycznej, wzajemnego zaufania i jaka jest zdolnoœæ implementacji i absorpcyjna tego prawa, które przyjmujemy. To jest wa¿niejsze dla rozwoju tej dziedziny ni¿ jakieœ przesadnie rozbuchane ramy prawne, które nam na wiele pozwalaj¹,
ale w rzeczywistoœci nie jesteœmy w stanie wdro¿yæ ich
w pañstwach cz³onkowskich. St¹d nale¿y unikaæ takich
czarno-bia³ych podzia³ów, ¿e albo mamy Traktat albo nie
mamy nic. Nale¿y koncentrowaæ siê na wykorzystaniu

1

istniej¹cych podstaw nicejskich, które s¹ wyjœciem z impasu konstytucyjnego. Warto zwróciæ te¿ uwagê, ¿e
mamy pewn¹ strategiczn¹ platformê dla rozwoju tej sfery – Program Haski. Jest to piêcioletni program dzia³añ
w tej dziedzinie, z harmonogramem prac, który zak³ada
przyjmowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych.
Charakterystyczny dla obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci jest wysoki poziom legitymizacji
i oczekiwañ opinii publicznej oraz polityków w czasach
zagro¿enia terrorystycznego. W zwi¹zku z tym nie by³o
kontrowersji co do wspó³pracy w tej dziedzinie, Zaczê³y
siê gdy przysz³o do ustaleñ jeœli chodzi o zakres i stopieñ dalszych kroków. W zwi¹zku z tym, przyk³adowo,
raport grupy roboczej w konwencie przeszed³ bardzo
daleko, zosta³ sprowadzony znacznie ni¿ej przez konferencjê miêdzyrz¹dow¹. Czego mo¿na ¿a³owaæ? Wska¿ê
na wzmocnienie roli Europolu z mo¿liwoœci¹ w³¹czenia
go w ramy Unii Europejskiej. Szkoda zasady solidarnoœci wpisanej w Traktat Konstytucyjny, co jest wa¿ne dla
Polski, wzmocnienia wymiaru zewnêtrznego tej polityki, która uzyskiwa³a du¿e znaczenie w nowym Traktacie. ¯al jest nowych ram dla wspó³pracy wywiadowczej, prokuratury europejskiej, która mog³aby chroniæ
interesy finansowe wspólnoty.
Legitymizacja wspó³pracy w UE jest dzisiaj bardzo
wa¿nym czynnikiem politycznym. We wszelkich
wyst¹pieniach polityków poœwiêconych Traktatowi pojawia siê twierdzenie, ¿e brak Traktatu uniemo¿liwia
nam spe³nienie oczekiwañ spo³eczeñstw wobec Unii
Europejskiej. W zwi¹zku z tym musimy mieæ Traktat.
To jest to czarno bia³e podejœcie. i to, Fakt, ¿e we wszelkich badaniach opinii publicznej ten obszar cieszy siê
du¿ym poparciem, jest wykorzystywane do poci¹gniêcia za nim reszty Traktatu. Oczywiœcie teraz pojawi³a siê
bardziej realistyczna strategia „cherry picking”, któr¹
mo¿emy zauwa¿yæ chocia¿by w niedawno og³oszonej
propozycji Francuskiej. Polega ona na wyjmowaniu
z Traktatu tych rzeczy, które s¹ mocno legitymizowane.
W ostatnim dokumencie francuskim, na pierwszym pokazuje siê sposób na prze³amanie impasu Konstytucyjnego bez Konstytucji, czyli wykorzystanie istniej¹cych
mo¿liwoœci. Jest to artyku³ 42 i klauzula passarelle, która w dawnej trzeciofilarowej sferze wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych, pozwala przenieœæ j¹
do pierwszego filaru bez zmiany traktatowej. Oczywiœcie musi siê to odbyæ jednomyœlnie, co mo¿e siê okazaæ
g³ównym problemem, ale to jest jeden ze sposobów na
postêp konstytucyjny czy quasi konstytucyjny bez Traktatu. Jest to jeden z g³ównych priorytetów obecnej polityki francuskiej a do³¹czaj¹ siê do tego Niemcy W wielu
wyst¹pieniach widoczny by³ wysoki priorytet dla tej
dziedziny, z mo¿liwoœci¹ jej uwspólnotowienia czyli
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wprowadzenia wiêkszoœciowego g³osowania, procedury wspó³decydowania w tej dziedzinie.
Co jeszcze robi siê bez Traktatu? Chcia³bym podaæ
kilka przyk³adów.
Brak na przyk³ad podstaw prawnych do interwencji
w polityki integracyjnej wobec imigrantów – obywateli
krajów trzecich. By³a dyskusja nad funduszem na rzecz
integracji obywateli pañstw trzecich, ale rada wskazywa³a na brak podstawy prawnej. Móg³by stworzyæ j¹
Traktat Konstytucyjny. Mimo to pojawia siê wola polityczna i istnieje mo¿liwoœæ utworzenia tego funduszu
i to bêdzie to jeden z g³ównych instrumentów w dziedzinie polityki integracyjnej. Ca³oœæ funduszy strukturalnych, które s¹ wprowadzane w obszarze sprawiedliwoœci, wolnoœci i bezpieczeñstwa tak¿e nie maj¹ bezpoœredniej podstawy prawnej. Jednak ten fundusz solidarnego ponoszenia kosztów wszed³ w ¿ycie. Podobnie,
nie zaprzestano dyskusji o nowej formie zarz¹dzania t¹
dziedzin¹ czyli o Komitecie Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, który by³ przewidziany przez Traktat. Dyskusja
toczy siê od prezydencji brytyjskiej. Poszukuje siê sposobu na po³¹czenie dwóch Komitetów: Komitet SCIFA
i Komitet artyku³u 36. Te dwa istniej¹ce organy nie maj¹
bezpoœredniej traktatowej podstawy prawnej wiêc mo¿liwe, ¿e nowy Komitet Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
ewentualnie z jakimœ quasi ministrem spraw wewnêtrznych, mo¿e zostaæ powo³any bez Traktatu. Poza tym
mamy Grupê G-6, mamy konwencjê PRÜN która bêdzie
dzia³aæ poza Uni¹ Europejsk¹, a pozwala na rozwój tej
wspó³pracy. Oczywiœcie rodzi siê pytanie na ile
zgadzamy siê na funkcjonowanie takich forów poza
ramami wspólnotowymi.
Postawi³bym na zakoñczenie kilka pytañ. Przede
wszystkim chodzi o now¹ horyzontaln¹ architekturê,
któr¹ proponowa³ Traktat Konstytucyjny, czyli uproszczenie konstrukcji prawnej. Czy istnieje zagro¿enie, ¿e
ta nowa architektura przeniesie ciê¿ar debaty politycznej na zasady subsydiarnoœci? Na ile przesadnie zakreœlone ramy prawne spowoduj¹, ¿e bêdziemy przyjmowali ró¿ne instrumenty, które póŸniej nie bêd¹ wdra¿ane w pañstwach cz³onkowskich. Jak siê wpiszemy
w strategiê o¿ywiania debaty konstytucyjnej? W tej strategii francuskiej „wyci¹gania wisienek” – które wisienki
nas bêd¹ interesowa³y? Jak s¹ roz³o¿one nasze interesy
w tej dziedzinie? Czy nie popieraæ tej wspó³pracy pragmatycznej opartej na istniej¹cych ramach prawnych
i daæ sobie spokój z walk¹ o zmiany te konstytucyjne?

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA
Wymieni³ Pan parê zasadniczych kwestii, jak na
przyk³ad prokuratura europejska, o której Pan mówi³

„szkoda, szkoda, szkoda”, bo one s¹ zawarte w Traktacie Konstytucyjnym. Potem powiedzia³ Pan, ¿e pewne
rzeczy mo¿na wprowadziæ tylnymi drzwiami.
Chcia³am zapytaæ Pana w jakich kwestiach Traktat Konstytucyjny jest jednak niezbêdny?

KAROL RECZKIN
Mówi¹c brutalnie – nie mo¿na przeprowadziæ tych
rzeczy, dla których nie ma woli politycznej, które s¹ zaprzeczeniem podstaw traktatowych. Na pewno tak stanie siê z Prokuratur¹ Europejsk¹ – bêdzie trzeba zrezygnowaæ z tej nazwy. By³oby to na przyk³ad wzmocnieniem OLAF-u, który powinien œcigaæ, ale tego nie robi,
bo jest urzêdem wy³¹cznie administracyjnym. On nie
ma ¿adnych prokuratorskich uprawnieñ tylko publikuje raporty, z których mo¿e nic nie wynikaæ. Mo¿na mu
nadaæ takie kompetencje. Jednak¿e ka¿da konstytucyjna zmiana musi byæ jednomyœlnie poparta i wystarczy
jedno pañstwo, które siê temu sprzeciwi i nic z tego nie
bêdzie. W³aœciwie bardzo du¿o rzeczy mo¿na zrobiæ, jeœli wszyscy siê na to zgodz¹. Nie istniej¹ takie absolutne
bariery traktatowe.

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ,
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mo¿e umotywujê swoj¹ obecnoœæ tutaj. Jestem
pos³ank¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, nale¿ê do Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
przez szeœæ lat by³am szefem kancelarii Prezydenta. Obecnie pracujê w parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych. Jestem równie¿ przedstawicielk¹ klubu parlamentarnego SLD w grupie roboczej socjalistów europejskich,
prowadzonej przez Klub Parlamentarny Socjalistów
Europejskich. Ta grupa spotyka siê co jakiœ czas, ¿eby debatowaæ nad przysz³oœci¹ Traktatu Konstytucyjnego.
W sk³ad jej wchodz¹ byli cz³onkowie Konwentu, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele
tych grup narodowych, w których ja mam zaszczyt zasiadaæ. Pozwoli³am sobie na bli¿sze przedstawienie, bowiem daje mi to inny punkt widzenia problemu
przysz³oœci Traktatu Konstytucyjnego. Nasze seminarium ma charakter teoretyczny, a ja chcia³abym w³¹czyæ
w¹tki natury politycznej i zacz¹æ od konstatacji, co do
czasu i miejsca w odniesieniu do Traktatu Konstytucyjnego. Obecna prezydencja austriacka za³o¿y³a kontynuacjê refleksji pod has³em „Europa s³ucha”. Jest to ws³uchiwanie siê w g³osy obywateli o przysz³oœci Unii Europejskiej poprzez organizowanie debat. One ró¿nie wygl¹da³y w poszczególnych krajach. Wiem, ¿e w czasie

poprzedniej prezydencji brytyjskiej w czasie okresu refleksji w³aœciwie nic siê nie dzia³o. Tony Blair dopiero
niedawno zmieni³ stanowisko i chce, podobnie jak Belgowie, wznowiæ dyskusjê nad Traktatem Europejskim.
Francuzi zdecydowanie siê powstrzymuj¹ do czasu wyborów. Piêtnaœcie krajów b¹dŸ to w drodze referendów,
b¹dŸ to w drodze decyzji parlamentów narodowych ju¿
ratyfikowa³o. My stoimy przed decyzj¹: ratyfikowaæ Traktat, przeprowadziæ debatê czy go odrzuciæ? Te trzy
ewentualnoœci przywo³ujê w³aœciwie tylko dla sztuki,
bowiem nasi politycy ju¿ siê wypowiedzieli. Pan prezydent Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e Traktat nale¿y zdecydowanie nale¿y odrzuciæ. Nas wi¹¿¹ z racji cz³onkostwa w Unii Europejskiej zobowi¹zania miêdzynarodowe czyli czas debaty za³o¿ony przez Austriê. Usi³owa³am zorientowaæ siê, jak te debaty s¹ prowadzone?
Czy s¹ prowadzone? Klub parlamentarny SLD wyst¹pi³
z interpelacj¹ poselsk¹ do ministra spraw zagranicznych
w sprawie tego jak realizowane s¹ te za³o¿enia prezydencji austriackiej. W czerwcu na szczycie Rady Europejskiej
ma nast¹piæ podsumowanie debat narodowych i wypracowanie wspólnego stanowiska, „co dalej z Traktatem?”.
OdpowiedŸ na tê interpelacjê poselsk¹ klub otrzyma³
i w niej by³a jednoznaczna decyzja, ¿e rz¹d polski nie zamierza przeprowadzaæ ratyfikacji tego traktatu. Pozostaje ostatnia ewentualnoœæ – debata.
Wspomnê, ¿e mamy trudnoœci w realizowaniu polityki zagranicznej w kontekœcie naszej przysz³oœci
w Unii Europejskiej. Wszystkim nam jest chyba znane
wyst¹pienie pana ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera na ³amach „Rzeczypospolitej”, który krytykuje sposób prowadzenia polityki zagranicznej z powodu brak koordynacji dzia³añ. Wydaje mi siê, ¿e jest spowodowane, faktem, ¿e nie zrealizowa³ on swojego zamierzenia w kontekœcie przesz³oœci Traktatu Europejskiego. W czasie dyskusji na temat polityki zagranicznej, organizowanej przez Fundacjê Batorego, minister
powiedzia³: „zgadzam siê z g³osami w dyskusji, zwracaj¹cymi uwagê na potrzebê przeprowadzenia w Polsce
powa¿nej debaty na temat przysz³oœci Unii Europejskiej. Chcê zorganizowaæ spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej oraz przywódców si³ politycznych
obecnych w Parlamencie. Ma ono zapocz¹tkowaæ cykl
debat w tym gronie”. Ta wypowiedŸ mia³a miejsce w lutym i do dzisiaj nic takiego nie nast¹pi³o. Jednak, tak jak
podkreœli³am, byæ mo¿e jest to spowodowane nasz¹ sytuacj¹ polityczn¹, zmianami w rz¹dzie i równie¿ decyzj¹ ministra spraw zagranicznych o ust¹pieniu ze stanowiska. Jednak to nas nie zwalnia i nie ogranicza
w prowadzeniu debaty na temat przysz³oœci Traktatu
Konstytucyjnego. Wybra³am temat zwi¹zany z deficytem demokracji, bowiem jest to temat bliski obywatelo-
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wi a ja tak siebie w tej dyskusji traktujê. Ta kwestia jest
dla mnie zajmuj¹ca poniewa¿ jestem prawnikiem z wykszta³cenia
Najpierw mo¿e generalnie o idei konstytucji. Czy
konstytucja jest potrzeba? Co tak naprawdê determinuje powstanie konstytucji dla takiego tworu, jakim jest
Unia Europejska? Kolega bardzo ciekawie postawi³
kwestiê – czy mo¿na obejœæ siê bez Konstytucji, czy mo¿na funkcjonowaæ w ramach Unii Europejskiej na podstawie traktatów dotychczas zawi¹zanych? Otó¿, ja potrzebê ustanowienia konstytucji widzia³abym w dwóch
aspektach. Pierwszy jest ideologiczny czy raczej mo¿e
ideowy a drugi pragmatyczny.
Z punktu widzenia idei funkcjonowania Unii Europejskiej i procesu jej sta³ego rozszerzania, wydaje siê
niezbêdnym ustanowienie aktu, który by nadawa³ ramy
prawne procesowi rozszerzenia a jednoczeœnie wzmocni³by ten akt, wzmocni³by ideê jednoœci, która towarzyszy Unii Europejskiej. Kwestia podstawowa: nowy twór
wielopañstwowy, niezale¿nie od tego, czy bêdziemy
szli w kierunku pañstw z zachowaniem statusu narodowego czy w kierunku pañstwa organizmu federacyjnego bêdzie siê rozszerza³. Podstawa prawna do jego funkcjonowania powinna byæ ustanowiona. Ale jest jeszcze
wa¿niejszy powód dla ustanowienia takiego aktu. Musi
zostaæ wskazany podmiot funkcjonowania wspólnotowego. Kolega wspomina³ o korzyœciach p³yn¹cych z
Traktatu, z tych regulacji, które s¹ w tej chwili proponowane. Nie wspomnia³ Pan o jednej podstawowej kwestii: o podmiotowoœci. Wracam do podstawowej regulacji zawartej w Traktacie Konstytucyjnym, czyli utworzenie podmiotu któryby legitymizowa³ dzia³ania Unii
wobec obywatela i pañstw narodowych. Ju¿ w tej chwili
Unia Europejska i porozumienia Traktatowe wychodz¹
poza sferê porozumieñ miêdzynarodowych. Tworzy siê
w³aœnie odrêbny byt i musi on mieæ swoj¹ podmiotowoœæ wobec spo³eczeñstwa obywatelskiego, pañstw narodowych. Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e Unia Europejska
jako niedawno funkcjonuj¹cy byt prawny, tworzy nowe
relacje pomiêdzy w³adz¹ a obywatelem. Niezbêdne s¹
takie podstawowe fundamentalne zapisy, które mog¹
siê znaleŸæ tylko w Traktacie rangi konstytucyjnej. Tu
zrobiê ma³¹ dygresjê do ostatniego pytania: co musi siê
znaleŸæ w Konstytucji a co nie musi siê znaleŸæ? Zgadzam siê z panem, ¿e w przypadku tego nowego tworu,
jakim jest Unia Europejska, kwesti¹ umown¹ jest jakie
filary funkcjonowania Unii uznano za fundamentalne –
bêdziemy chcieli zawrzeæ je w Konstytucji, a jakie za
wtórne, które bêd¹ mog³y funkcjonowaæ na zasadzie
porozumieñ. Nie mo¿na prosto przek³adaæ konstytucji
narodowych na Konstytucje Europejsk¹, bowiem inne
s¹ relacje w funkcjonowaniu demokracji narodowych,
do czego zaraz przejdê mówi¹c o deficytach narodo-
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wych. Jestem zdania, ¿e kwestia woli politycznej jest to,
co uznamy za fundament funkcjonowania Unii i to, co
bêdzie zawarte w Traktacie Konstytucyjnym.
Wracam do idei, które warunkuj¹ potrzebê Traktatu
Konstytucyjnego. Jest to jednoœæ i podmiotowoœæ Unii,
katalog wartoœci zawarty w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest to niezbêdna wartoœæ dla
spo³eczeñstwa obywatelskiego Unii Europejskiej Równie¿ w Traktacie Konstytucyjnym bardzo wa¿ny jest
element symboliczny i psychologiczny, ¿e spo³eczeñstwo UE bêdzie posiada³o jeden wspólny dokument
³¹cz¹cy to spo³eczeñstwo w jeden byt.
Z pragmatycznego punktu widzenia powtórzy³a
bym za koleg¹, ¿e bardzo wa¿ne jest, ¿e ten traktat Konstytucyjny wskazuje jedno Ÿród³o prawa dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Chodzi o zawarcie w jednym
akcie prawnym tych wszystkich wa¿nych postanowieñ,
które dotychczas s¹ w traktatach, ale i wprowadzenie
nowych. Nale¿y wprowadziæ nowe instytucje, które
usprawni¹ funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wprowadzanie przewodnicz¹cego rady europejskiej, ministra
spraw zagranicznych, podmiotowoœci Unii Europejskiej, wprowadzenie nowej zupe³nie kategorii, jak¹ jest
inicjatywa ludowa, czy ustawodawcza inicjatywa obywatelska. Wiele zupe³nie pragmatycznych rozwi¹zañ,
maj¹cych u³atwiæ funkcjonowanie UE jest najbardziej
kontrowersyjnych, bo ju¿ tam œcieraj¹ siê interesy narodowe. Nale¿y siê zastanowiæ czy traktat jako ca³oœæ nale¿y odrzucaæ czy pozostawiæ pewne fragmenty i tworzyæ dodatkowe protoko³y. Ten katalog wartoœci i potrzeba ustanawiania aktu z racji tworzenia nowego bytu
to s¹ kategorie niekwestionowane.
Teraz chcia³am przejœæ do kwestii deficytu demokracji, którym Unia jest obarczona od samego pocz¹tku
swojego istnienia. Nie mo¿emy mówiæ o demokracji
w Unii Europejskiej skoro nie istnieje klasyczny podzia³u w³adzy na legislatywê, egzekutywê i na w³adzê s¹downicz¹, która stoi na stra¿y przestrzegania prawa. Tych
klasycznych kategorii nie mo¿emy odnaleŸæ w³aœnie
w tym bycie, jakim jest Unia Europejska. Mo¿emy tylko
szukaæ analogii a to powoduje, ¿e ci¹gle mówimy o deficycie demokracji. Jeœli chodzi o legislatywê, to tak jak to
ju¿ kolega powiedzia³, postêpuje proces wspó³decydowania parlamentu europejskiego, rozszerza siê proces
wspó³decydowania Komisji Europejskiej. Jednak¿e
ostateczne decyzje w stanowieniu prawa ma Komisja
Europejska. Deficyt jest wpisany w idee funkcjonowania Unii Europejskiej, ale nie musi tak byæ. Rozdzia³
Traktatu Konstytucyjnego zatytu³owany „¯ycie demokratyczne w Unii Europejskiej”, w sposób bardzo kompleksowy stara siê uzupe³niæ ten niedostatek wynikaj¹cy z istoty funkcjonowania Unii Europejskiej. Przypomnê tylko, ¿e ju¿ Traktat z Maastricht wprowadzi³

procedurê wspó³decydowania Parlamentu wspólnie
z Rad¹ Unijn¹, wprowadzi³ te¿ obywatelstwo unijne.
Traktat Konstytucyjny w swojej preambule odnosi siê
do wartoœci demokratycznych, bowiem jest tam zawarty taki passus ¿e: „Europa pragnie pog³êbiaæ charakter
demokratyczny i jawnoœæ ¿ycia publicznego”. S¹ to próby podkreœlenia, ¿e Unia Europejska mo¿e siê rz¹dziæ
zasad¹ demokratyczn¹.
Ale wracam do artyku³u szóstego poœwiêconego
demokratyzacji. uregulowane s¹ kwestie reprezentacji
demokratycznej. Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e ten
aspekt demokratyczny jest równie¿ zawarty w artykule
pierwszym Traktatu Konstytucyjnego, który mówi
o tym, ¿e „Kieruj¹c siê rol¹ obywateli i pañstw Europy
budowania wspólnej przysz³oœci niniejsza konstytucja
ustanawia Uniê Europejsk¹”. Mamy wiêc dualizm legitymacji demokratycznej, bo z jednej strony jest to wola
obywateli a z drugiej strony s¹ to pañstwa cz³onkowie
Unii Europejskiej.
¯ycie demokratyczne Unii ma polegaæ na zasadzie
równoœci, demokracji przedstawicielskiej i uczestnicz¹cej. Takie s¹ trzy kategorie wprowadzone w tym
Traktacie. Równoœæ demokratyczna to jest równoœæ traktowania, artyku³ brzmi: „Unia przestrzega we wszystkich dzia³aniach zasady równoœci obywateli, a instytucje Unii traktuj¹ wszystkich z jednakow¹ uwag¹.” Ten
artyku³ nawet by³ krytykowany, bo demokracja sama
w sobie zak³ada element równego traktowania. Jednak
zawarcie idei równoœci w Traktacie Konstytucyjnym
stanowi o jej wielkiej wadze.
Traktat Konstytucyjny ustanawia demokracjê przedstawicielsk¹, która polega na tym, ¿e obywatele s¹ reprezentowani w Unii Europejskiej poprzez parlament europejski natomiast pañstw cz³onkowskich poprzez Komisjê Europejsk¹ i poprzez Radê Ministrów gdzie z kolei s¹
przedstawiciele danych konkretnych rz¹dów, które s¹
odpowiedzialne przed parlamentami narodowymi. Wiêc
idea demokracji zostaje tutaj urzeczywistniona. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ta demokracja przedstawicielska jest unormowana, ¿e zarówno z punktu widzenia interesów obywatela oraz interesów narodowych. Jest ona szerzej rozwiniêta, bowiem okreœlona zosta³a demokracja uczestnicz¹ca. Oznacza to, ¿e obywatele a równie¿ wszelkiego
rodzaju stowarzyszenia przedstawicielskie maj¹ prawo
do swobodnej wypowiedzi i publicznej wymiany
pogl¹dów. Instytucje europejskie prowadz¹ dialog zarówno z obywatelami jak i ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi, a Komisja Europejska ma obowi¹zek
przeprowadzania konsultacji. Tak wiêc rozbudowanie
tej idei demokracji, ale zupe³nie nowym rozwi¹zaniem,
które podkreœla demokratyczny charakter funkcjonowania Unii, jest ustawodawcza inicjatywa ludowa. Jest ona
unormowana, mo¿e niezbyt precyzyjnie, w rozdziale

„¯ycie demokratyczne Unii” . Obywatele Unii w liczbie
mniejszej ni¿ milion, ze znacz¹cej liczby krajów, mog¹
przed³o¿yæ komisji projekt aktu, który powinien zmierzaæ do wykonania kompetencji Unii. Mo¿e ze zbiórk¹
pojawiæ siê problem, ale jest w tym odzwierciedlona
idea, aby demokracja by³a realizowana w sposób bezpoœredni. Inicjatywa obywatelska w³aœnie jest tego wyrazem. Nie pojawi³a siê w Traktacie Konstytucyjnym idea
referendum, co w naszej konstytucji jest przejawem bezpoœredniego sprawowania w³adzy przez naród. W demokratyzacji ¿ycia unijnego mo¿na przeprowadziæ rozgraniczenie. Mówiliœmy o demokracji przedstawicielskiej, o demokracji uczestnicz¹cej. Mo¿e to byæ tak¿e forma bezpoœrednia i poœrednia. Tak¹ form¹ bezpoœredni¹,
zapisan¹ w konstytucji, by³aby inicjatywa ludowa. Czyli
nadaje siê tym rozwi¹zaniom, tym uprawnieniom niezwykle siln¹ rangê. Oczywiœcie forma poœredniej reprezentacji jest tak¿e uregulowana. Konstytucja europejska
nadaje rangê dialogowi z partnerami spo³ecznymi, czyli
z europejskimi organizacjami spo³ecznymi. Musz¹ byæ
organizacje, które zajmuj¹ siê pewnym problemem lub
problemami, o okreœlonej strukturze. Co wa¿ne, równie¿
koœcio³y i organizacje niereligijne znalaz³y swoje miejsce
w rozdziale Traktatu dotycz¹cy ¿ycia demokratycznego
Unii. Równie¿ formy reprezentacji demokratycznej: Parlament Europejski, Komitet Regionu s¹ uregulowanie.
Wprowadza siê równie¿ instytucje, które s¹ gwarantem
funkcjonowania regu³ demokratycznych: Rzecznik Praw
Obywatelskich czy instytucja ochrony danych osobowych. Wiele z tych rozwi¹zañ zawartych jest w Traktatach ale istnieje silna potrzeba ujednolicenia tych Ÿróde³
prawa. Uwa¿am, ¿e rozdzia³ „¯ycie demokratyczne Unii
Europejskiej” jak najbardziej siê broni i nale¿a³oby go pozostawiæ. Debata na ten temat jest oczywiœcie po¿¹dana,
jeœli ten deficyt demokracji, wedle niektórych gremiów,
jest du¿ym obci¹¿eniem dla Unii Czy uniemo¿liwiaj¹cym jej funkcjonowanie? Chyba nie. Dziêkujê bardzo.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA
Bardzo dziêkujê za to wyczerpuj¹ce omówienie interesuj¹ce tej kwestii. Pan profesor Roman Wieruszewski,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych, specjalista
od praw cz³owieka.

ROMAN WIERUSZEWKI,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Uwa¿am, ¿e wartoœci¹ wielk¹ naszych spotkañ jest
debata i mam nadziejê, ¿e ta debata siê rozwinie. Dziêkujê za podkreœlenie, ¿e jestem specjalist¹ od praw
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cz³owieka, poniewa¿ muszê powiedzieæ, ¿e zastanawia³em siê czy jakiœ podstêp nie kryje siê za zaproszeniem do tych debat, gdy¿ mój kolega z PISM-u, pan redaktor Krzysztof Bobiñski, od d³u¿szego czasu próbuje
podwa¿yæ moj¹ wiarê w prawa cz³owieka wskazuj¹c
raz po raz, ¿e to jest zawracanie g³owy z tymi prawami
cz³owieka. Jesteœmy zagro¿eni terroryzmem i musimy
sobie pozwoliæ na to, ¿eby tych terrorystów poddaæ
przyk³adowo jakiejœ formie delikatnych tortur. Zastanawiam siê czy on nie chce mnie przetestowaæ przy tej
okazji. Dziennik opublikowa³ wczoraj artyku³ „Obroñcy praw obywatelskiej europy bij¹ na alarm. UE œledzi
swoich obywateli”. To jest kwestia, który chcia³bym
w³¹czyæ do tej debaty. Chcia³em powiedzieæ jedn¹
rzecz. Zaczêliœmy informacj¹, ¿e Bruksela daje sygna³,
¿e jest wznowiona debata, ¿e Francuzi maj¹ nawet pomys³y jak pod¹¿aæ tropem Traktatu Konstytucyjnego
bez Traktatu. Nie by³o w Polsce instytucjonalnej debaty
czyli organizowanej przez rz¹d, co moim zdaniem jest
naturalne, w sytuacji, kiedy nie ma wewnêtrznej stabilnoœci. Debata o Unii mo¿e odbyæ siê tylko wtedy, gdy
mamy stabiln¹ sytuacjê w kraju. Wtedy mo¿emy zastanowiæ siê nad tym, jaki jest nasz stosunek do Unii.
W przeciwnym wypadku ta debata znów bêdzie
funkcj¹ tylko wewnêtrznych sporów i narzêdziem
w ewentualnej kampanii wyborczej, czego absolutnie
musimy unikaæ. Dla mnie pozytywnym sygna³em jest,
¿e Prezydent Rzeczypospolitej opublikowa³ dzisiaj
d³ugi, dwustronicowy artyku³ na temat integracji europejskiej. Jest to znak, ¿e g³owa pañstwa zaprasza do
dyskusji. Mo¿e wystarczaj¹ca stabilizacja zosta³a
osi¹gniêta?
Chcia³bym, choæ jest to nierealne, ¿eby ta debata
koncentrowa³a siê na rzeczywistych a nie pozornych
problemach. W tej chwili jednym z pozornych problemów jest forma ratyfikacji Traktatu Konstytucyjny.
Przeciwnicy i Traktatu i osoby, które uwa¿aj¹, ¿e jest on
martwy powiedz¹: Musimy uszanowaæ demokratyczn¹
wolê Francji i Holandii. Tam spo³eczeñstwa wyrazi³y
sprzeciw. Jest zgoda na legitymizacjê referendów w innych krajach, a u nas uwa¿a siê, ¿e referendum jest absolutnie niedopuszczalne, bo komplikacja materii jest
taka, ¿e obywatel nie bêdzie w stanie zrozumieæ nad
czym g³osuje. Jest to sprzecznoœæ wewnêtrzna i trzeba
by siê uwolniæ od tych pozornych debat, a skupiæ na
tym o co chodzi w Traktacie. Trzeba odpowiedzieæ tak¿e na pytanie – czego Traktat nie mo¿e zrobiæ? Czego
nie mo¿na zrobiæ bez Traktatu? Nie mo¿na zadecydowaæ o podmiotowoœci prawnej, o czym mówi³a pani
pose³ Szamanek-Deresz. Nie mo¿na równie¿ bez Traktatu albo w innej formy prawnej, nadaæ wi¹¿¹cego
kszta³t Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
To jest dla mnie bardzo powa¿ny problem. Chcia³bym
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wierzyæ, ¿e pani pose³ Szymanek – Deresz ma racje, kiedy mówi, ¿e nie ma sporu co do katalogu wartoœci.
A w³aœnie jest spór, co do katalogu wartoœci, który zawiera Karta Praw Podstawowych. Twórcy tej Karty byli
tego œwiadomi i tak chyba pomyœleli tak: „Trudno nam
bêdzie t¹ kartê pewnie przeforsowaæ jako odrêbny dokument, wiêc w³ó¿my j¹ do Traktatu”. Liczono, ¿e Traktat ³atwiej przejdzie, bo wszyscy skoncentruj¹ siê na
rozwi¹zaniach strukturalnych w Unii, a Karta Praw
Podstawowych przejdzie niezauwa¿ona. Okaza³o siê,
¿e Traktat zosta³ zatrzymany, nie ma postêpu i nie wiadomo, kiedy bêdzie. W zwi¹zku z tym, Karta Praw Podstawowych nie ma wi¹¿¹cego charakteru. Co to oznacza? Karta ¿yje swoim ¿yciem, jest cytowana przez rzeczników, S¹dy Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, ma³o tego równie¿ przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, s¹dy krajowe, trybuna³y. Karata ta staje siê Ÿród³em inspiracji i decyzji.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e stanie siê ona za jakiœ
czas prawem zwyczajowym, Ona oficjalnie nie obowi¹zuje. Obywatele Unii pozbawieni s¹ szeregu instrumentów do kontestacji decyzji, które ewidentnie ograniczaj¹ prawa obywateli Unii (np. œledzenie swoich obywateli). W dobie zagro¿enia terroryzmem, ludzie s¹
sk³onni godziæ siê na daleko id¹ce ograniczenia prywatnoœci, ale mimo wszystko, te musz¹ byæ one jasne. Musi
byæ wiadomo kto je wprowadza, na jakich zasadach i jak
siê broniæ przed nadu¿yciami, wykorzystywaniem tych
zarz¹dzeñ do dalszego ograniczenia praw. Bez ratyfikacji Karty dochodzenie praw jest utrudnione. Trzeba powiedzieæ, ¿e celem Konstytucji jest oczywiœcie przyœpieszenie procesu integracji, ale z drugiej strony stworzenie pewnych ram, poza które ten proces nie mo¿e dowolnie wychodziæ. Traktat stwarza pewne procedury, które s¹ niezbêdne, aby ów proces dalej kontynuowaæ.
W tej chwili w wielu dziedzinach nastêpuj¹ zmiany,
mimo ¿e Traktatu nie ma. Ma³o tego, mog¹ iœæ dalej ni¿
Traktat zak³ada bo nie istniej¹ ograniczenia. Pozostaje,
jak kolega powiedzia³, wola polityczna, z któr¹ bywa
ró¿nie. Jest to dzia³anie pozbawione demokratycznej legitymacji. Powinniœmy powiedzieæ jeszcze o jednej rzeczy. Byæ mo¿e b³êdem by³a nazwa tego Traktatu. Dla
kontynentalnej tradycji politycznej, konstytucja œciœle
wi¹za³a siê z pojêciem pañstwa. Nazwanie tego Traktatu Konstytucj¹ wyzwoli³o pewien opór, równie¿ natury
psychologicznej. To byæ mo¿e by³o jednym z b³êdów,
choæ dzisiaj wiemy, ¿e negatywne wyniki referendum
niewiele mia³y wspólnego z treœci¹ czy nazw¹ Traktatu.
Ale to nie jest istotne. Traktat jest niezbêdny abyœmy
ca³y czas kontrolowali integracjê i regulacje europejskie.
Powiedzmy sobie szczerze, ¿e obawiamy siê nadmiernej kompetencji chocia¿by Komisji Europejskiej w wielu
dziedzinach. Regulacje postêpuj¹ szybko, trudno jest siê

w nich zorientowaæ i mo¿liwoœæ absorpcji jest
ograniczona. Brak jest skuteczniejszych mechanizmów
weryfikacji tego procesu.
Kwestia obrony praw jednostki, któr¹ gwarantowa³
Traktat przez nadanie Karcie Praw Podstawowych charakteru wi¹¿¹cego w prawie miêdzynarodowym. W Polsce czyta³em wiele przeœmiewczych artyku³ów ró¿nych publicystów, którzy mówi¹ „ach co ten Traktat
wprowadza, jakieœ dobre pobo¿ne ¿yczenia, jakieœ tam
abstrakcyjne prawa socjalne czy inne”. Otó¿ trzeba powiedzieæ szczerze: Traktat nie wypowiada niczego nowego. Wszystko, co jest w Karcie Praw Podstawowych,
normatywnie obowi¹zuje w Polsce z powodu ratyfikacji
Konwencji Europejskiej, konwencji Praw Cz³owieka
ONZ, Europejskiej Karty Socjalnej. Karta Prawa
Cz³owieka tylko porz¹dkuje przepisy i odnosi je do
dzia³alnoœci organów Unijnych. Odnosi czyli stwarza
obywatelowi mo¿liwoœæ zaskar¿enia czy obrony przeciwko dzia³aniom organów unijnych. Taki by³ g³ówny
cel Karty Praw Podstawowych i Traktatu Konstytucyjnego. Wstrzymanie ratyfikacji spowodowa³o, ¿e pozwanie Unii (jej organów) do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu jest skomplikowane.
Chocia¿ parê takich orzeczeñ ju¿ by³o. Miêdzy innymi,
dlatego Traktat Konstytucyjny przewidywa³ mo¿liwoœæ
ratyfikacji przez Uniê Europejsk¹, Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. W tej chwili takiej mo¿liwoœci nie
ma i jest to klasyczny przyk³ad, ¿e wola polityczna nie
wystarcza. Wola polityczna ¿eby Unia Europejska ratyfikowa³a konwencjê pojawi³a siê ju¿ ponad 10 lat temu,
ale Europejski Trybuna³ powiedzia³ twardo nie. Jeœli UE
nie mog³a ratyfikowaæ, nie mog³a byæ stron¹ Europejskiej Konwencji, aczkolwiek pojawi³y siê skargi
przeciwko pañstwom, które wykonywa³y dyrektywy
Unii.
Jest jeszcze wiele innych aspektów, w których brak
Traktatu jest przeszkod¹ dla rozwoju wa¿nych obszarów. By³a mowa, o realizacji programu haskiego, który
zawiera³ dziesiêæ priorytetów w zakresie m.in. bezpieczeñstwa, walki z terroryzmem. Ten program moim
zdaniem by³by bardzo korzystny, gdyby odbywa³ siê
w ramach ju¿ obowi¹zuj¹cego Traktatu Konstytucyjnego. Wtedy pojawi³yby siê pewne gwarancje pozwalaj¹ce kontrolowaæ œrodki przyjête w jego ramach. Pojawia siê wiele propozycji stosowania œrodków antyterrorystycznych, wchodz¹cych w zakres wspólnej polityki
azylowej, migracyjnej czy obszaru sprawiedliwoœci
w Europie. Wiele tych œrodków w sposób bezpoœredni
dotyczy praw cz³owieka i musi istnieæ mo¿liwoœæ kontroli zarówno propozycji normatywnych jak i ich implementacji. Brak Traktatu mo¿e to powa¿nie utrudniæ.
Powstaje oczywiœcie pytanie: jaka jest perspektywa
tej debaty w Polsce? Nie czujê siê kompetentny ¿eby

oceniaæ te szanse, jednak wydaje mi siê, ¿e dziêki takim
dzia³aniom, jakie prowadzi Instytut Spraw Publicznych, jego szefowa w szczególnoœci, Traktat Konstytucyjny nie zginie z obszaru debaty publicznej i musimy
byæ gotowi do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do przekonania, równie¿ klasy politycznej, ¿e w interesie nas
wszystkich jest, prowadzenie debaty bez niepotrzebnych sloganów i bez niepotrzebnej demagogii i podjêcie
decyzji.
Dla mnie problem ochrony praw cz³owieka wobec
zagro¿eñ, jakie wi¹¿¹ siê z terroryzmem a z drugiej strony z nadmiernie szczegó³ow¹ regulacj¹ unijn¹, wnikaj¹c¹ w wiele sfer ¿ycia osobistego, jest powa¿nym
problemem. Chcia³bym, aby ta kwestia by³a dostrze¿ona i byœmy wspólnie poszukiwali metod, aby przed
tymi zagro¿eniami móc siê obroniæ. Pomin¹³em szereg
innych aspektów w moim wyst¹pieniu, poniewa¿
chcia³bym, jak mówiê, zostawiæ to do dyskusji.
Chcia³em zwróciæ uwagê, ¿e przyk³adowo, nie zdajemy
sobie sprawy jak cz³onkostwo w Unii Europejskiej
wp³ynê³o na sytuacjê Polski w zakresie przyjmowania
osób poszukuj¹cych azylu. Pojawia³y siê prognozy, ¿e z
chwil¹ przyst¹pienia do Unii Europejskiej liczba osób
poszukuj¹cych schronienia w Polsce szybko wzroœnie.
Jednak liczba azylantów spad³a od 25%, poniewa¿
mamy regulacjê dubliñsk¹, która mówi, ¿e jak azylant
pojawi siê w Polsce i bêdzie to pierwszy kraj w Unii, do
którego trafi³, to potem ju¿ zawsze bêdzie odsy³any do
Polski. W zwi¹zku z tym, ci azylanci, którzy kiedyœ traktowali Polskê jako tranzyt, przyje¿d¿ali do nas i szybko wyje¿d¿ali gdzie indziej, teraz unikaj¹ Polski i staraj¹
siê trafiæ od razu tam, gdzie chcieli jechaæ. Okaza³o siê,
¿e szereg potencjalnych zagro¿eñ naszego cz³onkostwa,
korzystnie wp³ywa na nasz¹ sytuacjê. Jeœli zak³adamy,
¿e nie chcemy mieæ uchodŸców, czego ja jako cz³onek
Rady do Spraw UchodŸców nie popieram.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA
Bardzo dziêkujê, zaczynamy dyskusjê. Proszê bardzo.

URSZULA PA££ASZ,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Uprzedzê pytanie pana Tadeusza Chabiery z obowi¹zku, bo pani Szamanek-Deresz odnios³a siê do wypowiedzi ministra Mellera, wiêc ¿eby uci¹æ ewentualne
spekulacje w dalszej dyskusji od razu chcê zareagowaæ.
Istotnie, tak jak Pani przypomnia³a, minister obiecywa³ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych, mówi¹c jêzykiem
urzêdniczym, do wypracowania stanowiska miêdzy in-
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stytucjami administracji pañstwowej. Te dzia³ania, miêdzy innymi z powodów przez Pani¹ wskazanych, na
poziomie politycznym by³y przez jakiœ czas wstrzymywane. Jednak w ostatnich dniach dosz³o do pierwszych
tego typu kontaktów, które bêd¹ kontynuowane miêdzy innymi z uwagi na zbli¿aj¹ce siê wydarzenia czyli
nieformalne spotkanie ministrów Spraw Zagranicznych
27 i 28 maja i posiedzenie Rady Europejskiej w czerwcu.
Te kontakty dotycz¹ relacji miêdzy MSZ, kancelari¹
premiera i kancelari¹ prezydenta. Druga decyzja to
powo³anie roboczego zespo³u pomiêdzy wci¹¿ jeszcze
niepo³¹czonym UKIE i MSZ, równie¿ dotycz¹ce omawianego tematu.
Odnoszê wra¿enie, ¿e w Polsce, co obserwowa³am
w ubieg³ym roku, nie by³o spo³ecznego zainteresowania debat¹ nad Traktatem Konstytucyjnym. Dyskusje
toczy³y siê w prasie, publicyœci, politycy z ró¿nych powodów przerzucali siê argumentami na temat Traktatu.
Wcale mnie to nie dziwi, bo to nie jest pasjonuj¹cy tekst
wiêc prowadzenie debaty na temat samego Traktatu jest
niezwykle trudne. Nie znam kraju, który by znalaz³
dobr¹ metodê. Bo albo to siê przeradza w zupe³nie inny
nurt, taki jak to zaobserwowaliœmy we Francji czy
w Holandii albo nie ma zainteresowania t¹ tematyk¹.
Obywatele bêd¹ mówiæ o tym, co ich naprawdê interesuje a to nie s¹ koniecznie te zapisy, które z naszego
punktu widzenia s¹ tak szalenie istotne. Mo¿na w tej
dziedzinie robiæ wiêcej ale jest cienka granica miêdzy
uprawnianiem „taniej propagandy” ze strony pañstwa,
a prawdziw¹ zachêt¹ do uczestnictwa w debacie.
Nast¹pi³o tak¿e przesycenia debatami poœwiêconymi
Unii Europejskiej. Dla obywateli wst¹pienie do UE to
koniec debatowanie nad ni¹.
Odnosz¹c siê do propozycji francuskiej „cherry picking”, myœlê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy, a na pewno w perspektywie roku bêd¹ takie, bêdziemy szukaæ
w Unii Europejskiej kompromisu miêdzy „cherry picking” a utrzymywaniem kompromisu Traktatu Konstytucyjnego. Jest rzecz¹ absolutnie zrozumia³¹, ¿e Francja,
Holandia, Wielka Brytania s¹ najbardziej zainteresowane szybk¹ implementacj¹ na podstawie wybranych postanowieñ Traktatu Konstytucyjnego, argumentuj¹c, ¿e
Unia potrzebuje nowych rozwi¹zañ, które pozwol¹ siê
jej dalej rozwijaæ. Pañstwa, które ratyfikowa³y Traktat
Konstytucyjny nie s¹ tym zainteresowane w równym
stopniu. To nie znaczy, ¿e je¿eli implementujemy wybrane postanowienia Traktatu na podstawie obecnej
fazy prawnej, to rzeczywiœcie powstanie pytanie czy
warto dalej martwiæ siê o Traktat Konstytucyjny. Jeœli
w tej chwili najbardziej istotne sprawy za³atwimy na
podstawie obecnej bazy prawnej czy potem bêdziemy
„umieraæ” za Kartê Praw Podstawowych i za ¿ycie
demokratyczne Unii. Czy warto dla tylko tych zapisów
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dalej zabiegaæ o utrzymanie kompromisu Traktatu Konstytucyjnego? Zacznie siê ci¹gle poszukiwanie pewnego kompromisu. S¹dzê, ¿e Unia na pewno wykona pewne kroki w tym kierunku. Ju¿ de facto je czyni – choæby budowa Agencji Praw Podstawowych z jasnymi odniesieniami do Karty Praw Podstawowych czy, to moje
s³owa, nieco sztuczna debata na temat jawnoœci dzia³añ
rady, która pewno znajdzie pewn¹ swoj¹ finalizacjê
w tym pó³roczu lub w nastêpnym. Wiele jest takich
szczegó³owych spraw, które gdzieœ tam siê tocz¹ w tych
sferach urzêdniczych i które z pewnoœci¹ s¹ rodzajem
implementacji postanowieñ Traktatu. Niemniej s¹dzê,
¿e w najbli¿szych miesi¹cach bêdzie siê to odbywa³o
etapami i dotyczy³o pewnych wybranych spraw, bo
opór tych pañstw, które chc¹ powróciæ do generalnej
debaty na temat Traktatu bêdzie na tyle silny ¿eby doprowadziæ jednak do jakichœ generalnych rozstrzygniêæ. Zanim zgodzimy siê na implementacjê równie¿
wiêkszych spraw na podstawie obecnej bazy. A czy tak
bêdzie to zobaczymy, to myœlê, ¿e nikt do koñca nie wie
jak to siê zakoñczy. Dziêkujê.

TADEUSZ CHABIERA,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Po pierwsze chcê powiedzieæ, ¿e Instytut Spraw Publicznych i nasz Instytut przygotowuj¹ pewien raport,
który mam nadziejê pomo¿e MSZ w myœleniu o tych
wariantach.
Sprawa tego „cherry pickkng”. Wczoraj minister
Védrine wyraŸnie powiedzia³, ¿e „cherry picking” czyli
uzupe³niaj¹cy Traktat na bazie poprzednich kompromisów jest z naszym polskim rz¹dem niemo¿liwe. Mo¿emy sobie mówiæ o woli politycznej, ale by³em nawet zaskoczony, ¿e tak minister Védrine, mo¿e dla tego, ¿e jest
ex ministrem, tak prosto o tym mówi.
Druga rzecz. Chcia³em siê odnieœæ do wypowiedzi
pani minister Szymanek-Deresz. Przys³uchuj¹c siê temu
jak pani to przedstawia³a, myœlê, ¿e prezentuje pani opcjê
trochê nostalgiczn¹. To znaczy tak¹ opcjê, jak byœmy mogli wróciæ do poprzedniego okresu tych debat, jak byœmy
stali w przededniu referendum albo mogli stan¹æ przed
referendum w sprawie Traktatu Konstytucyjnego. Ja takiej opcji nie widzê. Myœlê, ¿e to jest niemo¿liwe, bo kto
to zrobi? G³osy w Sejmie s¹ takie, ¿e mo¿na uchwaliæ odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego. B¹dŸmy realistami.
Przy tej okazji chcia³em zapytaæ, o u¿ycie s³owa „konstytucja”. Pani jest przywi¹zana do niego, a nasi eksperci we
wczeœniejszych dyskusjach biadolili, ¿e to by³o nieszczêœcie, ¿e to by³y pewne oczekiwania, które nie mog³y byæ
spe³nione. Wiele osób narzeka³o, ¿e przez tê „konstytucyjnoœæ” ca³a sprawa by³a przegrana.

Jeszcze ostatnia uwaga merytoryczna – wielu ekspertów mówi, ¿e Traktat Konstytucyjny przegra³ we
Francji dlatego, ¿e Francuzi g³osowali przeciwko rozszerzeniu. Ale z mojej analizy naszej dyskusji wynika,
¿e Traktat Konstytucyjny zamierza³ co najmniej zmieniæ
status rozszerzenia. Zale¿noœæ, o której mówiliœmy poprzednio, ¿e pog³êbianie i rozszerzanie id¹ w parze, wydaje mi siê nietrafiona, bo Traktat Konstytucyjny otwiera³ na przyk³ad dyskusjê na temat uprzywilejowanego
partnerstwa, czyli statusu pó³ cz³onka w Unii Europejskiej. Standardy, które wprowadza³ Traktat Konstytucyjny by³y nie do dope³nienia przez oczekuj¹cych czy
dopiero maj¹cych oczekiwaæ na cz³onkostwo. Myœlê, ¿e
to co siê pojawia w debacie to dysonans, którego przedtem nie by³o. Byliœmy g³êboko przekonani, ¿e pog³êbianie i rozszerzanie to jest równoleg³y proces. W tym momencie ta zale¿noœæ wydaje mi siê nie taka jasna.
Dziêkujê.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA
Zanim oddam Panu g³os, odniosê siê do s³owa „konstytucja”. Ja nie wiem jak jest we Francji, mo¿e Francuzi
Ÿle na nie reaguj¹ ale tak nie jest w Polsce. Mamy badania, bêdê o nich mówi³a 18 maja. Wyniki pokazuj¹, ¿e
w Polsce s³owo Konstytucja kojarzy siê wyj¹tkowo dobrze i Polacy uwa¿aj¹, ¿e Konstytucja Europejska jest
czymœ bardzo dobrym poniewa¿ wprowadza ona ³ad
i porz¹dek, jest oparciem.

KAZIMIERZ £ASTAWSKI,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
Bardzo mi siê podoba³y wyst¹pienia. Otó¿ wydaje
mi siê, ¿e w miarê kszta³towania integracji europejskiej
istnieje potrzeba stworzenia nowego modelu wspólnotowego. Jest prawo krajowe, miêdzynarodowe, wspólnotowe i tym samym nie mo¿na podci¹gaæ integracji ani
pod super pañstwo, ani pod organizacjê miêdzynarodow¹. Tendencja, je¿eli integracja bêdzie siê rozwija³a,
bêdzie musia³a pójœæ w kierunku wykszta³cenia nowego modelu strukturalnego. Pan profesor mówi³, ¿e
b³êdem by³a nazwa. To nie tylko to by³o b³êdem. Zgadzam siê z pani¹ z MSZ, niestety nie pamiêtam nazwiska, ¿e mamy pewien przesyt. Ja pracujê ze studentami
w Toruniu. Gdybyœmy zobaczyli ile by³o konferencji naukowych podci¹ganych pod integracjê europejsk¹, ile
jest zbiorowych prac, których nawet studenci nie chc¹
czytaæ, to jest pewne „zamulenie” tej problematyki. Je¿eli pañstwo pójdziecie do du¿ej ksiêgarni, to zauwa¿ycie jak jest ogromna iloœæ byle jakich publikacji, gdzie

tytu³ jest inny, treœæ jest inna. To zniechêca ludzi. Tak jak
kiedyœ obchody leninowskie odbywa³y siê na uczelniach, tak s¹dzê, ¿e w tej chwili jest nadmiar ró¿norodnych konferencji, bo one sta³y siê modne. Stwierdzi³em
to niejednokrotnie. Poza tym nie bêdzie du¿ego zainteresowania wœród niektórych naszych pos³ów, których
wykszta³cenie, i wspó³czujê pani pose³, jest takie, ¿e
problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem Europy s¹ dla
nich odleg³e i dlatego nie jest to ³atwe. Czynnikiem niekorzystnym jest próba podchodzenia do reformy
³ukiem. To ju¿ nie jest pierwsza próba i do tej pory nie
zosta³a zrealizowana. Wystêpuje coœ w rodzaju grupy
nacisku samej Brukseli jako takiej. Urzêdnicy brukselscy, znaj¹cy siê czêsto, niepotrzebnie rozwijaj¹ ró¿norodne ustalenia, które te¿ zniechêcaj¹. Kwestia kszta³tu
ogórka, czy wielu innych takich kwestii jest satyrycznie
czêsto eksponowana. Jakie by³y propozycje zanim powsta³ Traktat? Poniewa¿ interesujê siê od wielu lat t¹
problematyk¹ œledzê proces integracji. Pojawienie siê
idei europejskiej wspólnoty obronnej spowodowa³o
szok. To by³o pójœcie daleko do przodu. Co na to wskazywa³o? Valery Giscard d’Estaing chcia³ przejœæ do historii, dlatego naciska³, ¿eby francuski model szybko
zosta³ zaprezentowany. Przecie¿ ustalenia by³y takie, ¿e
mo¿e byæ kilka wersji, nie by³o ostatecznie ustalenie
przed obradami konwentu, ¿e ma byæ ostateczny dokument. Dlaczego jego osobowoœæ zaci¹¿y³a? On by³
twórc¹ grupy G-7 w 1975 roku, on siê spotyka³ z Bre¿niewem Wilanowie w nieudany sposób, on jest twórc¹
dialogu Pó³noc-Po³udnie i chcia³ zakoñczyæ swoj¹ polityczn¹ dzia³alnoœæ wa¿nym dokumentem. WyobraŸcie
sobie pañstwo, jak mo¿na nazywaæ Konstytucj¹ dokument, który ma dwa wstêpy, dwie preambu³y. Jest preambu³a g³ówna, preambu³a czêœci drugiej i jest niezsynchronizowane wiele kwestii w czêœci pierwszej, trzeciej
czêœci drugiej. By³y wczeœniejsze propozycje Komisji
Europejskiej, ¿eby stworzyæ niezmienny, krótki dokument i do niego dodaæ poboczne dokumenty. Byæ mo¿e,
¿e w takim kierunku pójdzie dalsze dzia³anie, bo
dokument jest tak obszerny, ¿e naprawdê rzadko kto,
nawet wystêpuj¹cy czêsto publicznie, ten dokument
solidnie przestudiowa³. Dziêkujê.

MACIEJ KRZYSZTOFOWICZ,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Wracaj¹c do kwestii demokratyzacji doda³bym, ¿e
Traktat Konstytucyjny zosta³ we Francji i Holandii odrzucony poprzez najbardziej bezpoœredni instrumentem, jakim jest referendum. W przypadku Holandii
szczególnie podkreœlano fakt, ¿e to brak by³o wczeœniejszych debat europejskich. W zwi¹zku z tym chcia³em
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siê zapytaæ, czy w momencie gdy ogólnie zainteresowanie spo³eczeñstw udzia³em w polityce spada, czy te instrumenty na poziomie europejskim demokratyzacji
bêd¹ skuteczne? Jeœli by by³y skuteczne, to czy w takim
razie mog³yby by byæ wa¿nym elementem dla promowania tego Traktatu czy jakiegokolwiek innego dokumentu, któryby wprowadza³ demokratyzacjê UE? Czy
mo¿na by siê na tym jako na elemencie, któryby przekona³ spo³eczeñstwa do przyjêcia Traktatu? Dziêkujê.

JAN CALAK,
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Mam takie pytanie. Teraz rozwa¿a siê mo¿liwoœæ
przeg³osowania Traktatu Konstytucyjnego w parlamencie. Czy to oznacza, ¿e spo³eczeñstwo jest w tej
chwili za przyjêciem Traktatu a parlament jest przeciw,
dlatego siê chce wycofaæ referendum w Polsce?

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ
Tak, mam nostalgiczne podejœcie do dyskusji na temat Traktatu. Jestem z przekonania legalistk¹ i dlatego
widzê ogromn¹ potrzebê ustanowienia generalnych zasad, które mo¿na by nazywaæ Konstytucj¹, ¿eby nazwa
odzwierciedla³a wagê postanowieñ, Co innego moglibyœmy wprowadziæ? Statut dla Europy? Jak to obni¿a
rangê tych najwa¿niejszych regulacji! Uwa¿am, ¿e taki
nowy byt powinien mieæ swoje mocne fundamenty spisane, co wprowadza³oby, jak to Pani profesor ujê³a „³ad
i porz¹dek”. Budzi³oby to wiêksze zaufanie obywateli
do tego tworu jakim jest Unia. Obserwujemy w Polsce
poparcie na poziomie 62% ale z drugiej strony widzimy
zniechêcenie do ¿ycia politycznego, udzia³u spo³eczeñstwa w ¿yciu publicznym. To s¹ narastaj¹ce zjawiska w
Polsce. Przyczyn¹ tego jest pewnie sposób sprawowania w³adzy przez polityków, przez osoby publiczne, ale
wydaje mi siê, ¿e naszym i instytucji, które widz¹ ten
problem, zdaniem, jest przybli¿enie obywatelom kwestii przysz³oœciowych, zwi¹zanych z naszym cz³onkostwem w Unii i zaanga¿owanie ich w ten proces. Uwa¿am za niezwykle po¿¹dane prowadzenie tej debaty
i nie zniechêcanie siê, mimo przejawów zniechêcenia ze
strony obywateli, bo przecie¿ musimy dbaæ o rozwój
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Przepraszam, mo¿e to
brzmi patetycznie, ale w ramach realizacji mandatu poselskiego bywam w bardzo ró¿nych œrodowiskach, nie
tylko w gronie znakomitych teoretyków prawa z trybuna³u konstytucyjnego, na salonach prezydenckich czy
salach sejmowych, ale równie¿ w ma³ych miejscowoœciach na spotkaniach z gospodyniami domowymi,
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z m³odzie¿¹, która nie bardzo wie co ze sob¹ zrobiæ. Staram siê ich pobudziæ do myœlenia, które wychodzi poza
w³asny dom, szko³ê, podwórko i zainteresowaæ tymi
problemami. Odpowiadaj¹c na pana pytanie uwa¿am,
¿e bardzo daleko nam do tego, a¿eby zasady demokratyzacji ¿ycia w Unii Europejskiej przyci¹ga³y, zainteresowa³y nasze spo³eczeñstwo funkcjonowaniem Unii
i wzbudza³y wiêksze zaufanie. Podzielam pogl¹d, ¿e
mamy przesyt, ale wynikaj¹cy mo¿e z nieprawid³owego podania tego tematu. On zosta³ narzucony z góry,
a nie zrodzi³ siê u podstaw. Mo¿e przez to, ¿e ten proces
akcesyjny przebiega³ bardzo szybko. Wydaje mi siê, ¿e
nasze spo³eczeñstwo, zarówno m³odsze jak i starsze pokolenie, nie zd¹¿y³o wspó³dzia³aæ w procesie akcesyjnym, tylko przyjmowa³o po kolei pewne ustalenia i narzucon¹ dyskusjê, natomiast nie mia³o mo¿liwoœci osobistego zaanga¿owania. Ale przyczynê tego upatrujê jeszcze w czymœ innym: jesteœmy m³od¹ demokracj¹. Nasze spo³eczeñstwo jeszcze nie potrafi cieszyæ siê demokracj¹, ¿yæ w sposób demokratyczny, korzystaæ ze swoich praw i poddawaæ siê rygorom demokracji. U nas demokracja nie okrzep³a. Jest jeszcze rozchwiana, zarówno w wydaniu polityków jak i w percepcji obywatelskiej. Idea³y zapisane w Traktacie ustanawiaj¹cym konstytucjê, s¹ jeszcze zbyt odleg³e, ¿eby mog³y byæ przyswojone na poziomie przeciêtnego obywatela. Ale to nie
zwalnia nas, nie powinno nas powstrzymaæ przed tym,
¿ebyœmy dyskusjê propagowali i szerzyli. Dlatego jestem za tym aby w naszym parlamencie odby³a siê debata na temat przysz³oœci Konstytucji Europejskiej,
przysz³oœci Unii Europejskiej. W ogóle debaty, które
wychodz¹ poza tylko i wy³¹cznie walkê polityczn¹ i debaty, które wychodz¹ poza proces legislacyjny. Temu
równie¿ powinien s³u¿yæ parlament. Pan pyta czy parlament jest przygotowany. Nie jest w ogóle dzisiaj zainteresowany prowadzeniem takiej debaty, bo ja sama
w toku dyskusji na temat polityki zagranicznej stawia³am tê kwestiê, ¿e jest potrzebna debata parlamentarna, ale nad projektem, który musi przedstawiæ rz¹d.
Wtedy minister spraw zagranicznych powiedzia³, ¿e
bêdzie w³aœnie z du¿¹ chêci¹ wspó³pracowa³ z parlamentem w wypracowaniu stanowiska. Inaczej powinno
byæ, stanowisko powinno pochodziæ od rz¹du a parlament powinien przeprowadziæ nad tym szerok¹ debatê.
Jeœli takie stanowisko nie zostanie zaproponowane
w najbli¿szym czasie to bêdê równie¿ optowa³a, razem
z moimi kolegami, ¿eby tak¹ dyskusjê przeprowadziæ,
¿eby w znalaz³a siê ona w porz¹dku obrad i ¿eby mia³a
jak najszerszy wydŸwiêk. Potrzebne jest ¿ebyœmy wszyscy: nasi s¹siedzi, koledzy wiedzieli, w jakim kraju ¿yjemy i w jakiej strukturze my i przysz³e pokolenia bêdziemy w przysz³oœci ¿yæ. Za ma³o uwagi temu poœwiêcamy i zbyt instytucjonalnie traktujemy kwestiê naszej

akcesji i cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Zbyt instytucjonalnie, zbyt ma³o jest argumentów trafiaj¹cych
w³aœnie do ludzi. Ale to jest deficyt demokracji w ujêciu
obywatelskim 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,
Zespó³ Studiów Europejskich Polskiej Akademii Nauk
Nie wiem czy kierujê pytanie do w³aœciwej osoby,
ale jest pani najbardziej w³aœciw¹ osob¹ ¿eby zadaæ to
pytanie ze wszystkich obecnych. Dlaczego poprzedni
prezydent i poprzedni rz¹d nie zdecydowali siê na rozpisanie referendum konstytucyjnego wraz z wyborami
parlamentarnymi lub prezydenckimi ostatniej jesieni?

zatwierdzenia Traktatu Konstytucyjnego i to by³a
otwarta kwestia. Pó³tora roku temu mo¿na by³o zrobiæ
to w miarê szybko i parlamencie znalaz³aby siê wiêkszoœæ do zatwierdzenie Traktatu gdyby na tym zale¿a³o.
Wówczas jeszcze rozwa¿ano kwestie spolaryzowania
spo³eczeñstwa wokó³ tej kwestii, wokó³ kwestii traktatowej i tylko jak s¹dzê, zmiana struktury poparcia dla
g³ównych si³ politycznych wewnêtrznych w Polsce,
któr¹ by³o widaæ w sonda¿ach, spowodowa³a, ¿e na zatwierdzenie Traktatu w parlamencie by³o ju¿ za póŸno
a referendum by³o bez sensu. I tak sprawa upad³a. Ja
chcia³bym jednak jeszcze jedn¹ rzecz dorzuciæ do tej
dyskusji. To jest kwestia przywództwa. W zasadzie nie
ma zwolennika Traktatu o du¿ym publicznym, politycznym autorytecie. Traktat nie ma twarzy. Przeciwnicy
Traktatu równie¿ nie wysunêli nikogo, kto by tak¹
twarz¹ stanowisko przeciwne Traktatowi firmowa³.

Z sali: Rokita i Saryusz-Wolski.
JOLANTA SZYMANEK-DERESZ
ROMAN WIERUSZEWSKI
By³y zamierzenia, ¿eby przeprowadziæ referendum
wraz z pierwsz¹ tur¹ wyborów prezydenckich, bowiem
to dawa³o najlepsz¹ prognozê co do frekwencji. Istotnie
by³y takie zamierzenia, poniewa¿ to Prezydent decydowa³ o dacie wyborów wiêc nawet rozwa¿aliœmy czy
które wybory parlamentarne czy prezydenckie, nale¿y
rozpisaæ wczeœniej. W wyborach do parlamentu udzia³
spo³eczeñstwa jest najskromniejszy. Wiêc one by³y pierwsze, ¿eby zachêciæ obywateli, potem wybory prezydenckie i w tym jeszcze mia³o byæ referendum. Otó¿
wiele czynników zadecydowa³o o tym, ale taki zamiar
istnia³, bowiem chodzi³o o to ¿eby tê sprawê za³atwiæ.
Sytuacja polityczna i chêæ a¿eby nasze spo³eczeñstwo
skoncentrowa³o siê tylko i wy³¹cznie na sprawach
krajowych na wyborach do parlamentu i na wyborach
prezydenckich. Sytuacja siê komplikowa³a, zaostrza³a i
wniosek by³ taki, ¿eby nie polaryzowaæ stanowiska wyborców poprzez pryzmat uczestnictwa czy funkcjonowania w Unii Europejskiej. Niew¹tpliwie referendum
sta³oby siê takim papierem lakmusowym dla kandydatów prezydenckich i wprowadzi³oby to zamieszanie w
sprawach krajowych. Referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej nie powinno byæ instrumentem czy
narzêdziem w wyborach prezydenckich.

ROMAN WIERUSZEWSKI
Przypomnê, ¿e przecie¿ pó³torej roku temu zastanawialiœmy siê czy w ogóle nie uruchomiæ parlamentu do

No to umówmy siê, ¿e to nie s¹ ludzie, którzy s¹ w
stanie poci¹gn¹æ za sob¹ miliony. Prawdê mówi¹c, jakoœæ tego prawa w Traktacie, jego komplikacja, o której
napisano ju¿ tony i powiedziano setki s³ów, jest nie najwy¿sza i w tym momencie rzeczywiœcie trzeba pomyœleæ o tym jak z tego wyjœæ i jakby zapomnieæ o tym dokumencie. Ja nie widzê innego sposobu. Tutaj jest bardzo ciekawy francuski pomys³ na rozwodnienie sprawy, ale je¿eli siê j¹ dobrze rozwodni, to nadaj¹c jakiœ
krótki, jasny komunikat, ¿e wszystkie dotychczasowe
Traktaty wchodz¹ do tego dokumentu czy do dorobku
prawnego, który musi lub nie musi byæ przyjêty ale bêdzie obowi¹zywa³. Tylko w ten sposób mo¿emy stworzyæ sytuacjê potraktatow¹, która bêdzie czysta i nie
bêdzie budzi³a w¹tpliwoœci.
Muszê powiedzieæ, ¿e niestety te¿ podzielam to
pesymistyczne spojrzenie na aktualny rozwój. Tym bardziej boli mnie sytuacja Karty Praw Podstawowych
i wola³ bym, ¿eby wróciæ do Karty i spróbowaæ j¹ wyj¹æ
z Traktatu i poddaæ pod osobn¹ debatê i osobny tryb
przyjêcia. To spowodowa³oby, ¿e prawdopodobnie
trzeba by powa¿nie porozmawiaæ o sporze wartoœci,
o którym wspomina³a pani pose³ Szamanek-Deresz. Poniewa¿ w istocie, w Polsce jest ten spór, i wielu przeciwników Traktatu wyci¹ga³o równie¿ Kartê, i pokaza³o, ¿e
zezwala ona na ma³¿eñstwa gejów, na daleko id¹ce
ograniczenie praw osób wierz¹cych itd. To jest oczywistym nadu¿yciem i nieprawd¹, ale to powoduje, ¿e my
w wielu dziedzinach jesteœmy opóŸnieni. Na przyk³ad
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polityk antydyskryminacji w ogóle nie realizujemy
w³aœnie z uwagi na spór co do pewnych wartoœci. Warto
wiêc by siê przyjrzeæ czy rzeczywiœcie ta karta stwarza
takie zagro¿enie i je¿eli nie, to spróbowaæ podj¹æ kroki
¿eby j¹ przyj¹æ. Powstaje Agencja Praw Cz³owieka,
o której wspomnia³a pani w debacie. W Polsce w³aœciwie siê o tym nie mówi. Nie bardzo wiadomo, czym ona
bêdzie, ma³o kogo to interesuje, a ona mo¿e byæ bardzo
wa¿ny instrument dla obywateli do udzia³u do kontroli
Unii. Mamy sieæ niezale¿nych ekspertów, którzy przygotowuj¹ co roku raporty o sytuacji praw cz³owieka.
Ciekaw jestem czy ktoœ z pañstwa widzia³ kiedykolwiek raport dotycz¹cy Polski, zreszt¹ przygotowuje go
Marek Antoni Nowicki: Ale to w Polsce w ogóle nie funkcjonuje, wiêc to te¿ jest pewnie i nasza witanych osób, które s¹
odpowiedzialne za propagowanie w³aœnie Unii na tych... Na
pewno jest wiele do zrobienia. Mam nadziejê, ¿e wysi³ki
takie jak Instytut podejmuje bêd¹ kontynuowane, aczkolwiek te¿ nie mam nadziei, ¿e to trafi pod strzechy.
Nie musimy wcale oczekiwaæ, ¿eby to trafi³o pod strzechy. Natomiast gdyby siê uda³o, przynajmniej na poziomie elit politycznych, dojœæ do pewnego porozumienia,
to ju¿ by³by du¿y sukces. Dziêkujê.

KAROL RECZKIN
Jeœli mo¿na tylko krótko. Muszê przyznaæ, ¿e Uniê
bêdzie legitymizowa³o to czy bêdzie w stanie dostarczaæ pewne dobra ekonomiczne, a w przypadku bezpieczeñstwa dobra publiczne. Dlatego te¿ obok Traktatu
patrzy³bym na drugi dokument konstytucyjny, jakim
jest perspektywa finansowa. To ona w du¿ym stopniu
determinuje wiele dzia³añ na poziomie unijnym, na poziomie krajowym. Przyk³adem z mojego obszaru jest
EUROPOL. Co z tego, jeœli EUROPOL by³by w³¹czony
dziêki konstytucji czy jakiejœ decyzji w ramy unijne jeœli
nie bêdzie pieniêdzy na finansowanie jego dzia³alnoœci.
Jeœli chodzi o ró¿nice miêdzy przyjêciem Traktatu
jako ca³oœci, a przyjmowaniem go po kawa³ku, to jednak
trzeba zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku Traktatu jest to
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jednorazowa decyzja i jednorazowe koszty. W przypadku „kawa³ek po kawa³ku” za ka¿dym razem trzeba ponosiæ dosyæ du¿y koszt jednomyœlnoœci, du¿y koszt polityczny. Uwagê trzeba by zwróciæ na monitoring i ewaluacjê wdra¿ania, tego co jest i realizacjê istniej¹cych instrumentów – przyk³ad nakazu aresztowania i tego co
siê z nim w Polsce i Sejmie dzieje.
Krótka uwaga do podmiotowoœci. Ja siê zawsze ironicznie trochê cieszê, ¿e dobrze, ¿e tej osobowoœci prawnej nie ma, bo tak to mo¿e komuœ by przysz³o do
g³owy ¿eby w Unii Europejskiej powsta³by deficyt bud¿etowy. Dziêki braku osobowoœci prawnej, Unia nie
mo¿e siê zad³u¿aæ. Co do Karty Praw Podstawowych,
pan profesor ma racjê, faktycznie ten filar wolnoœci
móg³by byæ wzmocniony przez Kartê dosyæ, szczególnie w czasach nowych technologii, retencji i wymiany
danych, a czêsto mo¿e siê to odbywaæ kosztem prywatnoœci obywateli. Nie mo¿na jednak wpadaæ w przesadê.
Przywo³ywany artyku³ w „Dzienniku”, jest mocno nagiêt¹ relacj¹. Ktoœ, kto zna oœrodek State Watch, który
opublikowa³ raport, wie, ¿e ma on tendencje do grubej
przesady. Unia nikogo nie bêdzie nigdy œledzi³a i s¹ jedynie badania w tym konkretnym przypadku, ³¹czenie
potencja³ów badawczych za wspólne pieni¹dze.
Jeœli chodzi o deficyt demokracji – trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e kontrola parlamentarna mo¿e siê ró¿nie
skoñczyæ, mo¿e spowolniæ podejmowanie pewnych decyzji. Na pewno mo¿e siê te¿ skoñczyæ zupe³n¹ fasad¹.
Zarówno parlamenty krajowe jak i europejskie mog¹
nie byæ w stanie wypracowaæ swojego stanowiska. Polityka obszaru wolnoœci, sprawiedliwoœci, bezpieczeñstwa te¿ siê okazuje byæ bardzo techniczna, bardzo
trudna na poziomie parlamentarnym do przetrawienia,
co we wspó³decydowaniu jest bardzo widoczne w parlamencie. Brakuje ludzi, aparatu do tego, ¿eby równorzêdnie z Rad¹ nad tymi kwestiami pracowaæ. Dziêkujê.

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA
Bardzo dziêkujê pañstwu.
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