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Lena Kolarska-Bobiñska

Zdecydowaliœmy siê podj¹æ tê wspóln¹ inicjatywê
z Instytutem pani prof. Leny Kolarskiej-Bobiñskiej, poniewa¿ wszyscy wiemy, ¿e rok 2005 by³ z³y dla Europy.
Powód g³ówny to oczywiœcie upadek Traktatu Konstytucyjnego. I po upadku tego traktatu, po odrzuceniu
przez dwa kraje, Unia Europejska wesz³a w pewien impas polityczny i zarz¹dzi³a przerwê na refleksjê. W Polsce raczej mieliœmy radoœæ bez refleksji – wiemy jak
wielu polityków, publicystów, komentatorów, raczej
cieszy³o siê z upadku tego traktatu. Refleksji by³o mniej,
choæ go³ym okiem by³o widaæ, ¿e szersza Europa potrzebuje lepszej postawy traktatowej. Polska te¿ potrzebuje bardziej spójnej Europy, opartej o lepsze rozwi¹zania traktatowe.
Je¿eli chodzi o ten polski przypadek, to mo¿e tutaj
zdecydowa³ deficyt tego, co Jan Nowak-Jeziorañski nazywa³ deficytem patriotyzmu europejskiego, rozpowszechnionym deficytem wœród polskiej klasy politycznej, a mo¿e by³y jakieœ inne powody. Czas biegnie. Prezydencja austriacka ma przedstawiæ wnioski wynikaj¹ce
z tej przerwy na refleksjê. My równie¿ powinniœmy odrobiæ swoje zadanie domowe. Trzeba siê odnieœæ po trosze
do tego, czy traktat konstytucyjny, który upad³ da siê
jeszcze reanimowaæ? Czy mo¿e jakiœ „traktat sk³adak”?
Z czêœci zamiennych po traktacie konstytucyjnym z³o¿yæ
now¹ podstawê traktatow¹? Czy te¿ bêdziemy musieli
szukaæ czegoœ bardziej spójnego, opartego o nowe
za³o¿enia i od nowa skonstruowanego?

...Bez wzglêdu na to jak¹ drog¹ pójdziemy w myœleniu o traktacie konstytucyjnym, czy bêdzie mia³ szansê
na ratyfikacjê, czy wybierzemy traktat nowy, odnowiony, krótszy, to wa¿ny jest ten proces, który my chcemy
kontynuowaæ. Jest to proces myœlenia o tym, co nas
³¹czy, nie o tym co nas dzieli. Proces szukania pewnego
konsensusu miêdzy krajami, miêdzy elitami tych krajów. Proces budowania europejskiej opinii publicznej.
Musimy siê w³¹czyæ w³aœnie w ten nurt, który siê toczy
w Europie – zastanawiania siê, szukania wspólnych pól
zainteresowañ, wspólnych obszarów polityki, kompromisów. Poza tym traktatem ró¿ne inne dzia³ania siê
tocz¹ – w polityce dotycz¹cej migracji, w polityce energetycznej. Zale¿y nam na wypracowaniu i zaktualizowaniu polityki s¹siedztwa. Wiêc nie bêdziemy rozmawiali o samym traktacie, ale równie¿ o innych polach
wspó³pracy, które mo¿na by zaktywizowaæ, gdzie Polska mo¿e siê w³¹czyæ i odegraæ szczególn¹ rolê.

Marek Cichocki
...Czy rok 2005 by³ z³y dla Unii Europejskiej? Nie podziela³bym tego pogl¹du z kilku przyczyn. Jednak to
jest rok w którym uda³o siê nawi¹zaæ porozumienie dotycz¹ce perspektywy bud¿etowej Unii Europejskiej. To
jest rok, w którym dochodzi do rekoncyliacji miêdzy
dotychczasowymi antagonistami w Europie i w Amery-
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ce. Stopieñ napiêcia miêdzy Europ¹ a Ameryk¹, z jakim
mieliœmy do czynienia w roku 2003 czy 2004, to w 2005
ewidentnie jest mniejszy. Chcê przypomnieæ o decyzji,
o rozpoczêciu negocjacji z Turcja, z Chorwacj¹. Rewolucja pomarañczowa na Ukrainie te¿ w jakiœ sposób
uprzytomni³a Unii Europejskiej o istnieniu potrzeby polityki wschodniej. Czy wreszcie dynamiczny rozwój
wspólnej polityki spraw wewnêtrznych i sprawiedliwoœci. Oczywiœcie, je¿eli bêdziemy patrzeæ na rozwój Unii
Europejskiej tylko i wy³¹cznie przez pryzmat Traktatu
Konstytucyjnego czy procesu ratyfikacyjnego, to uzyskamy b³êdn¹ czy zawê¿on¹ perspektywê. Wszystkie
inne aspekty œwiadcz¹ce o tym, ¿e jednak integracja europejska posuwa siê do przodu, zostan¹ stracone z pola
widzenia.
Jeœli chodzi o aksjologiê Traktatu Konstytucyjnego,
to uwa¿am, ¿e on jest w pewnym tylko ograniczonym
zakresie efektem pewnej aksjologii. W wiêkszym stopniu jednak pewne elementy tego Traktatu Konstytucyjnego wynikaj¹ z walki o w³adzê. Oczywiœcie tam siê
œciera³y ró¿nego rodzaju tendencje, czy federalistyczne,
czy neofunkcjonalistyczne, czy sieciowe, czy miêdzyrz¹dowe. Ale kiedy dosz³o do zasadniczych rozwi¹zañ dotycz¹cych instytucji, to szukano odpowiedzi
na pytanie – jak podzieliæ w³adzê w Unii Europejskiej?
Tutaj w mniejszym stopniu decydowa³a kwestia aksjologii czy pewnej, ogólnej wizji ustroju Unii Europejskiej,
a w wiêkszym stopniu pewne egoistyczne interesy poszczególnych pañstw, które próbowa³y w sytuacji zbli¿aj¹cego siê rozszerzenia Unii Europejskiej zaj¹æ jak najlepsze pozycje polityczne. W warstwie instytucjonalnej
ten traktat jest wynikiem splotu interesów francusko –
niemieckich. Dzisiaj, w kontekœcie nowej polityki Kanclerz Merkel wobec Stanów Zjednoczonych, w Pary¿u
pojawiaj¹ siê coraz czêœciej w¹tpliwoœci, czy pewne rozwi¹zania Traktatu Konstytucyjnego, które wzmacniaj¹
pozycjê Niemiec, s¹ najszczêœliwsze.
Rysuj¹ siê trzy scenariusze dotycz¹ce przysz³oœci
Traktatu Konstytucyjnego. Pierwszy – taki wariant duñski albo irlandzki – ¿e Traktat jednak w dalszym
ci¹gu traktujemy jako bibliê, jako pakiet rozwi¹zañ,
nad którym siê ju¿ nie dyskutuje. Ewentualnie mo¿na
dopuœciæ sytuacjê, poniewa¿ Traktat zosta³ odrzucony
przez obywateli francuskich i holenderskich, aby zmodyfikowaæ Traktat Konstytucyjny w kosmetyczny sposób. Mo¿e dodaj¹c jakiœ protokó³, albo dodaj¹c kartê
dotycz¹c¹ polityki socjalnej. A potem ponownie spróbowaæ przepchn¹æ przez maszynkê referendów we
Francji i w Holandii i tym samym uruchomiæ ponownie ca³y proces ratyfikacyjny. To jest koncepcja preferowana przez politykê niemieck¹. To jest w³aœciwie stanowisko Angeli Merkel, Elmara Broka, Hansa-Gerta
Poetteringa.
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Drugi wariant, to wariant wybierania rodzynek.
Prezydent Chirac, w przemówieniu ze stycznia przed
korpusem dyplomatycznym w Pary¿u zaproponowa³
okreœlone obszary, w których widzia³by mo¿liwoœæ
implementacji pewnych postanowieñ Traktatu Konstytucyjnego. Wymieni³ politykê zagraniczn¹ i obronn¹,
politykê spraw wewnêtrznych i rolê parlamentów narodowych. Wyst¹pienie premiera de Villepina w Berlinie
zmierza³o w tym samym kierunku. Prezydent Chirac
dorzuci³ jeszcze jedn¹ idee, która bardzo zbulwersowa³a wszystkich, ideê grup pionierskich – odrzucon¹
nie tylko przez nowe pañstwa cz³onkowskie.
I w koñcu jest trzecia opcja, która zak³ada, ¿e Traktat
Konstytucyjny w formule podanej pod referendum jest
martwy. Trzeba poszukiwaæ nowych rozwi¹zañ. Znam
dwie bardzo jasne deklaracje polityczne id¹ce w tym
kierunku. Jedna to deklaracja holenderskiego ministra
spraw zagranicznych Wydaje mi siê, ¿e podobny
pogl¹d prezentuje równie¿ w swoich wypowiedziach
prezydent Lech Kaczyñski. Warto by³oby siê zastanowiæ, który z tych trzech scenariuszy jest dobry dla Unii
Europejskiej, który jest realistyczny. Uwa¿am, ¿e kombinacja miedzy drugim a trzecim by³aby najlepsza dla
Unii Europejskiej. Forsowanie pierwszego scenariusza
jest ryzykowne ze wzglêdu na to, i¿ problem z referendum nie ogranicza siê tylko do Francji czy Holandii.
Wiele wskazywa³o na to, ¿e Traktat Konstytucyjny
przepad³by równie¿ w referendum duñskim i brytyjskim. Ponowne uruchamianie procesu referendalnego
by³oby doskona³ym scenariuszem, ¿eby ju¿ kompletnie
pogrzebaæ Traktat Konstytucyjny i to w sytuacji bardzo
kryzysowej politycznie w Unii Europejskiej.
Kombinacja scenariusza drugiego i trzeciego wydaje
mi siê najbardziej prawdopodobna i korzystna. Pierwsze analizy pokazuj¹, ¿e wiele z obaw, które by³y jednym z podstawowych motywów zmiany przez Traktat
Konstytucyjny funkcjonowania Rady, siê nie potwierdza. Nie mamy do czynienia z blokad¹ procesu podejmowania decyzji w Radzie na bazie funkcjonowania Nicei w poszerzonej Unii Europejskiej. Co nie powinno
znaczyæ, ¿e nie nale¿y w ogóle reformowaæ tego procesu decyzyjnego. Byæ mo¿e trzeba zweryfikowaæ podstawy, które prowadzi³y nas do rozwi¹zañ zawartych
w Traktacie Konstytucyjnym.
W dyskusji na temat tego, co nale¿y zrobiæ z Traktatem Konstytucyjnym, jak powinien wygl¹daæ przysz³y
ustrój Unii Europejskiej, pomog³oby nam odwrócenie
perspektywy. Chodzi o to, byœmy nie patrzyli na problem reformy Unii Europejskiej, Traktatu Konstytucyjnego zaczynaj¹c od instytucji, a od projektowania pewnych polityk, do których rozwi¹zania instytucjonalne
mia³yby siê dopasowaæ. Trzeba sprowadziæ ca³¹ dyskusjê o przysz³oœci Unii Europejskiej na poziom polityki

konkretnej. Jakie wyzwania w rozszerzonej Unii Europejskiej zmuszaj¹ nas do inicjowania okreœlonych polityk. I dopiero potem projektowaæ pewne rozwi¹zania
instytucjonalne. Powinniœmy odpowiedzieæ na pytanie,
czy kluczowa dla przysz³oœci Unii Europejskiej jest
wspólna polityka energetyczna, czy polityka s¹siedztwa, czy mo¿e dokoñczenie budowy wspólnego rynku i
wolnoœci w obrêbie tego wspólnego rynku. Czy kwestia
us³ug, czy pracy jest dla nas istotna? Czy istotna jest dla
nas wspólna polityka sprawiedliwoœci spraw wewnêtrznych? A mo¿e inna polityka finansowania Unii Europejskiej w przysz³oœci? Stoimy przed problemem, ¿e dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej przy tej strukturze
bud¿etu jest prawdopodobnie jednak niemo¿liwe.
Bardzo dobry przyk³ad wspólnej polityki energetycznej. Mamy do czynienia z bardzo ciekawymi propozycjami zarówno ze strony Francji, bo jest memorandum rz¹du francuskiego na ten temat. Mamy tak¿e
pewn¹ propozycjê – choæ szczerze nie znam jej w szczegó³ach – ze strony polskiego rz¹du. Jest inicjatywa w parlamencie europejskim. Je¿eli mielibyœmy do czynienia
z tworzeniem siê koalicji pañstw na rzecz wzmacniania
tej polityki, to powinno owocowaæ pewnymi rozwi¹zaniami instytucjonalnymi. To powinna byæ filozofia podejœcia do rozmów nad przysz³ym kszta³tem Unii Europejskiej. Nie od instytucji do polityk, tylko od polityk do
instytucji...

Jan Maria Rokita
...Uwaga pierwsza. Mam przekonanie, ¿e b³êdna
by³aby diagnoza, która by dzisiaj stwierdza³a, ¿e kwestie konstytucyjne s¹ najwa¿niejszym wyzwaniem Unii
Europejskiej – w roku 2006 albo w 2007. Unia stoi przed
trzema znacznie bardziej fundamentalnymi zdaniami
od kwestii konstytucyjnych. Co wiêcej, kwestie konstytucyjne nie spowoduj¹, i¿ Unia stanie siê bli¿sza odpowiedzi na swoje najbardziej fundamentalne wyzwania.
Unia stoi bez w¹tpienia przed wyzwaniem konkurencyjnoœci. Szanse na to, ¿eby Unia stawa³a siê faktycznie,
zgodnie ze swoimi deklaracjami publicznymi, obszarem podwy¿szonej konkurencyjnoœci w œwiecie, s¹ niewielkie. Rozwi¹zanie któregokolwiek z problemów
konstytucyjnych tych szans ani nie obni¿a, ani nie podwy¿sza. Problemy konstytucyjne wzglêdem tego, co
najwa¿niejsze dla Unii s¹ w ogóle drugorzêdne.
Po drugie, Unia potrzebuje rozwoju swoich polityk.
Zasadnicza teza, któr¹ zg³osi³ Marek Cichocki jest mi
bardzo bliska. Rozwój polityk unijnych jest absolutnie
przes¹dzaj¹cy dla kwestii, czy Unia siê w ogóle zwija
czy rozwija. Jeœli polityk bêdzie przybywaæ, jeœli polityki bêd¹ siê pog³êbiaæ, jeœli bud¿etowe finansowanie po-

szczególnych polityk bêdzie wzrastaæ, to Unia bêdzie
siê rozwijaæ. Jeœli polityk bêdzie mniej, jeœli polityki
bêd¹ coraz bardziej sp³ycane, jeœli finansowanie polityk
bêdzie coraz mniejsze, to Unia bêdzie siê zwijaæ. Jestem
zainteresowany tym, ¿eby siê rozwija³a, czyli rozwojem
polityk, zwiêkszaniem ich iloœci i wiêkszym finansowaniem. A problemy konstytucyjno ustrojowe, niezale¿nie
od tego jak by by³y rozwi¹zane, nie przybli¿aj¹ Unii
wype³nienia tego wyzwania. Dowolne rozwi¹zanie
problemów konstytucyjnych nie przes¹dza w ¿aden
sposób, czy Unia siê zwija, czy te¿ rozwija.
Wreszcie po trzecie, problem zakorzenienia. Dysponujemy dowodami na to, ¿e problem konstytucyjny,
czyli próba przekonania czy te¿ narzucenia narodom
europejskim tezy, ¿e musz¹ siê zgodziæ na nowe instytucje i rozwi¹zania konstytucyjne – bo inaczej bêdzie katastrofa – spowodowa³a wykorzenienie Unii w œwiadomoœci narodów europejskich a nie zakorzenienie. Rok
2005, z tego punktu widzenia, by³ bardzo z³y. Dlatego,
¿e rozmaite wypadki tocz¹ce siê w Unii, ³¹cznie z wnioskami referendalnymi spowodowa³y, ¿e wektor zakorzenienia poszed³ w dó³. Podniesienie kwestii konstytucyjnej w sposób tak radykalny, w jaki ona zosta³a podniesiona spowodowa³y w tej materii szkodê. W kwestii
konkurencyjnoœci, w kwestii zwijania siê b¹dŸ rozwijania, kwestie konstytucyjne i ich rozstrzygniêcia s¹ niewiele wa¿ne, obojêtne i drugorzêdne. W kwestii zakorzenienia podnoszenie spraw konstytucyjnych okaza³o
siê szkodliwe.
Uwaga druga. Retoryka konstytucyjna mia³a u Europejczyków wzbudziæ pewnego rodzaju konsolidacjê,
poczucie nadziei. We wszystkich kampaniach zwi¹zanych z konstytucj¹ europejsk¹ powiadano, ¿e w wyniku
procesu konstytucyjnego nast¹pi proces rozbudzenia
nadziei i wiary. Fina³ jest taki, ¿e w wyniku dwuletnich
debat konstytucyjnych wzrós³ poziom obaw zwi¹zany z
udzia³em ludnoœci europejskiej w Europie. Retoryki
by³o za du¿o. By³a nadto agresywna, rozbudowana,
przesadzona. Wesz³a w konflikt z tradycyjn¹ zasad¹
step by step, towarzysz¹c¹ budowaniu Unii od samego
pocz¹tku. Nie od góry, tylko przez kroki faktyczne. Nie
przez sztuczne konstrukcje aksjologiczne czy instytucjonalne, tylko przez faktyczne kroki polityczne. W interesie Europy le¿y w tej chwili porzucenie retoryki konstytucyjnej. Inaczej poczucie to¿samoœci Europejczyków bêdzie nadal os³abiane. Dla Europejczyków
chc¹cych jednoœci Europy najbezpieczniejszym rozwi¹zaniem by³oby przerwanie tej refleksji na zawsze.
Znaczy, ¿e próba wznowienia refleksji nad traktatem
z u¿yciem tej samej terminologii wznowi proces destrukcji. Chcia³bym a¿eby nikt na serio nie podj¹³ w Europie
próby wznowienia wielkiej debaty na temat idei konstytucji w najbli¿szym czasie. Uwa¿am, ¿e wznowienie tej
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debaty bêdzie destruktywne dla jednoœci. Jedni bêd¹ za
a drudzy przeciw i to bêdzie rozk³adaæ proces jednoœci
gospodarczej. Wznowienie tej debaty s³u¿y wy³¹cznie
interesom przeciwników jednoœci europejskiej. Tylko
przeciwnicy bêd¹ siê z tego cieszyæ.
Uwaga trzecia. Ci, co forsuj¹ idee wzmocnienia instytucji europejskich jednoczeœnie dzia³aj¹ na rzecz faktycznego os³abienia europejskich polityk. Obowi¹zkiem zwolennika Unii jest uznawanie i g³oszenie
zasady „polityki unijne przed instytucjami unijnymi”.
Dziœ te same kraje, ci sami politycy wylewaj¹ krokodyle
³zy nad tym, ¿e nie ma odpowiednich instytucji dla
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
i w tym samym czasie tn¹ bud¿et o 30%. W zakresie
trzeciego filara czyli bezpieczeñstwa wewnêtrznego –
sprawy narkotykowe, przestêpczoœæ zorganizowana
itd. – bud¿et œciêto o 40%. Tu nie ma elementarnej logiki.
Jedno z drugim jest sprzeczne. Ca³a ta walka o uk³ad
w³adzy, czyli walka o instytucje ma byæ uk³adem, za
którym stoi coraz mniej rzeczywistoœci unijnej. Coraz
mniej polityki, coraz mniej pieniêdzy. Coraz wiêcej wydmuchanych instytucji, które maj¹ s³u¿yæ jakiemuœ tam
uk³adowi interesów, a za tym coraz mniej Europy.
Chcia³bym minimum instytucji na górze, ¿eby to by³y
instytucje maksymalnie europejskie, a nie miêdzyrz¹dowe, tylko wspólnotowe, jak najmniej zbiurokratyzowane. Polityki siê rozbudowuj¹ na wielk¹ skalê. To
jest prawdziwa Unia.
Uwaga czwarta. Obserwacja praktyki unijnej pokazuje, ¿e propagand¹ jest, i¿ Unia nie mo¿e byæ tak liczna
bez g³êbokich zmian instytucjonalnych. Obserwujemy
dzisiaj pewne trudnoœci proceduralne, ale one nie wynikaj¹ ze s³awetnego nicejskiego wa¿enia g³osów. Odk¹d
ten system wszed³ w ¿ycie i obowi¹zuje, chyba nikt nie
zauwa¿y³ jeszcze ani jednego k³opotu, jaki realnie by
sprawi³ Europie. Decyzje s¹ podejmowane bez ¿adnego
problemu. Poza nielicznymi wyj¹tkami – jak ostatnio
w sprawie przed³u¿enia wyj¹tków od VAT-u – ma³e
kraje, nowe kraje nie g³osuj¹ przeciwko starym krajom.
A to te¿ by³ argument bardzo silny dla wprowadzenia
zmian instytucjonalnych. Nie widaæ prób, ¿eby któryœ z
nowych krajów realnie próbowa³ zablokowaæ proces
podejmowania decyzji. Polska próbowa³a jeden raz, Litwa ze dwa razy doœæ nieudolnie. Jeœli pojawiaj¹ siê problemy zwi¹zane z obecnoœci¹ 25 krajów, to one dotycz¹
nie samego mechanizmu decyzyjnego, tylko samego
faktu, ¿e ich jest tak du¿o. To znaczy, jest problem czasu
konsultacji, niemo¿noœci skonsultowania wszystkich,
olbrzymiej iloœci czasu na zg³aszanie oœwiadczeñ, stanowisk itd. Istnieje obiektywny problem zwi¹zany
z obecnoœci¹ 25-tki, ale nie problem instytucjonalny. Generalnie problem wydolnoœci instytucjonalnej, w moim
przekonaniu, nie istnieje.
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Teza pi¹ta. Oczywiœcie jakieœ tam korekty instytucjonalne w ka¿dej instytucji siê przydaj¹. Lecz odrzuci³bym retorykê wielkiej, potê¿nej reformy instytucjonalnej, a przyj¹³ metodê „krok po kroku”. Je¿eli na
przyk³ad w ramach dotychczasowych regu³ wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa jest mo¿liwe czêstsze odwo³ywanie siê do wiêkszoœci kwalifikowanej
i do tego nie trzeba powo³ywaæ ¿adnych nowych instytucji, no to trzeba siê czêœciej odwo³ywaæ. Je¿eli mo¿na
zreformowaæ sk³ad Komisji, to nale¿y zmniejszyæ liczbê
komisarzy docelowo i podj¹æ w tej sprawie jednomyœln¹ decyzjê w ramach Rady Unii. Tylko trzeba popracowaæ, ¿eby Rada by³a zgodna. Mo¿e uda siê stworzyæ system, w wyniku którego ktoœ zechce odpuœciæ
w³asnego komisarza. Tego typu decyzje mo¿na podejmowaæ i wykonywaæ. A jeœli siê oka¿e, ¿e iloœæ kwestii
pragmatycznych jest na tyle du¿a, ¿e nie da siê ju¿ rozwi¹zaæ w normalnym trybie, to nale¿y zawrzeæ traktat
i to wynegocjowaæ. Ale to jest kwestia paru lat. Najpierw wykorzystywa³bym te wszystkie œrodki, które
mieszcz¹ siê w ramach dotychczasowych mo¿liwoœci
instytucjonalnych.
Wreszcie po szóste, politycy maj¹ dzisiaj dwa inne
zadania, bardziej fundamentalne ni¿ wdawanie siê
w kolejn¹ debatê na temat kwestii instytucjonalnej. Po
pierwsze – rozwiewaniem obaw, które naros³y
w zwi¹zku, miêdzy innymi, z debat¹ o konstytucji. Pojawia siê integralny nurt, który twierdzi, ¿e Unia jest niebezpieczna. To jest wyzwaniem dla pro-unijnych polityków. A po drugie, wyzwaniem dla pro-unijnych polityków s¹ reformy wewnêtrzne w krajach Unii, które
mog³yby spowodowaæ, ¿e skutki ujednolicenia rynku
w Europie sta³yby siê odczuwalne dla wszystkich obywateli. Je¿eli skutkiem przes¹dów ¿ywionych przez
œwiat polityczny we Francji albo w Polsce, reformy wewnêtrzne nie bêd¹ dokonywane, to wszystko nie ma
sensu. To jest klucz. W czysto politycznym sensie s¹ zasadniczo wa¿niejsze sprawy do zajmowania siê przez
polityków ni¿ debatowanie o konstytucji.
Konkluzje by³yby trzy. Po pierwsze, trzeba w interesie Unii dzisiaj wyznawaæ zasadê „polityki przed instytucjami” Pieni¹dze i polityki s¹ wa¿niejsze ni¿ kolejne
akty ustaw unii Europejskiej. Po drugie, dobrodziejstwa
jednolitego rynku dla obywateli Unii Europejskiej czy
rozszerzenie tych dobrodziejstw jest daleko wa¿niejsze
od konstrukcji instytucjonalnych. Dla polityków zadanie na dzisiaj najwa¿niejsze, to rozwianie obaw zwi¹zanych z Uni¹ i reformy wewnêtrzne w poszczególnych
krajach Unii. Tylko wtedy obywatele zaczn¹ dostrzegaæ
dobrodziejstwa zwi¹zane z faktem istnienia Unii. Tak,
jak kiedyœ obywatel zobaczy³ otwarcie granic, zniesienie wiz i mo¿liwoœæ poruszania siê itd., tak teraz powinien zobaczyæ, ¿e jednolity rynek coœ mu da. Obywatel

niczego dobrego nie zobaczy dla siebie, jeœli parê instytucji zostanie rozbudowanych w wyniku kolejnej
wielkiej debaty konstytucyjnej...

Jan Barcz.
Z pos³em Rokit¹ siê nie zgadzam w jednej sprawie.
Mnie bardzo cieszy, ¿e rozpoczê³a siê merytoryczna
dyskusja o traktacie konstytucyjnym. Nale¿a³em do tej
grupy prawników, która od pocz¹tku jasno mówi³a, ¿e
has³o „konstytucja” prowadzi ca³¹ dyskusjê na manowce. Nie chodzi i nie chodzi³o o ¿adn¹ konstytucjê w rozumieniu quasi pañstwowym tylko chodzi³o o kolejny
wa¿ny traktat rewizyjny. Ci, którzy chcieli pod has³em
„konstytucji” jakiejœ formy federalizmu, rzeczywiœcie
osi¹gnêli skutek przeciwny. Dlatego obecnie, w tej tak
zwanej „fazie refleksji” czy dyskusji trzeba przede
wszystkim wyraŸnie okreœliæ, o czym mówimy. A to,
o czym mówimy wynika z samej konstrukcji ustrojowej,
procesu integracji. Mówimy o organizacji miêdzynarodowej, nawet je¿eli ona ma specyficzne kompetencje
i dosyæ swoist¹ strukturê procesu decyzyjnego. Najistotniejsza sprawa ustrojowa, która w debacie siê musi
pojawiæ to odpowiedŸ na pytanie, jaki jest stan ustrojowy Unii. Co bêdzie za 50 czy za 100 lat – to trudno przewidzieæ. W wymiernym czasie bêdzie to forma specyficznej organizacji miêdzynarodowej. W tej formie ustrojowej, to pañstwa okreœlaj¹, co tam siê w œrodku dzieje,
przynajmniej w sprawach najwa¿niejszych.
Drugi problem – rozwój merytoryczny, instytucjonalny. Rozwój Unii Europejskiej wymaga równoczesnego rozwoju instytucjonalnego i rozwoju merytorycznego. Je¿eli nie bêdzie tej relacji, to wyst¹pi¹ przeszkody.
One obecnie ju¿ wyst¹pi³y. Na przyk³ad, mamy bardzo
dynamiczny rozwój w trzecim filarze – przyrost regulacji i zachwianie koherencji z tym, co siê dzieje w rynku
wewnêtrznym. Je¿eli to ma siê wszystko rozwijaæ
w miarê dynamicznie, to tutaj koherencja musi byæ
zachowana.
Po trzecie, przyczyny kryzysu wokó³ traktatu konstytucyjnego z samym traktatem niewiele mia³y do czynienia. Dlatego rozstrzygaj¹c¹ spraw¹ dla rezultatu tej
dyskusji bêd¹ reformy wewn¹trz-krajowe, ekonomiczne w pañstwach cz³onkowskich. Nie ma innej metody
przekonania obywatela do funkcjonowania procesu integracji, jak danie mu odczuæ w prozie ¿ycia codziennego. Próba powrotów w tej debacie do ró¿nych grup refleksyjnych, raportów mêdrców niczego nie da.
Unia i wspólnoty funkcjonuj¹ ca³kiem nieŸle. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wielkiej tragedii nie ma, je¿eli Traktat
zostanie odrzucony. Lecz mamy powa¿ny kryzys strukturalny, kryzys dotycz¹cy wizji Unii i kryzys do-

tycz¹cy problemów, które z samym traktatem, z formalnymi sprawami niewiele maj¹ do czynienia. A jednak
mówi¹c o reformie Unii trzeba braæ pod uwagê to, co
nas obowi¹zuje. Je¿eli ktoœ rozwa¿a pewnego rodzaju
reformy ustrojowe, je¿eli siê rozwa¿a dodanie wspólnych polityk czy zmiany procesu decyzyjnego, to trzeba
siê trzymaæ traktatów, które obecnie obowi¹zuj¹. Nowe
koncepcje i propozycje reform wychodz¹ poza ramy
traktatowe. W wiêkszoœci przypadków bêd¹ wymaga³y
nowego traktatu. Procedura jego przyjêcia bêdzie identyczna a w ka¿dym razie bardzo podobna do tej, któr¹
mamy obecnie. Prawdopodobnie nie unikniemy przeprowadzenia referendów. Trudno bêdzie politykom
przeprowadzaæ kolejny traktat rewizyjny w tej samej
materii i nie siêgaæ do mechanizmów, które by³y zastosowane w odniesieniu do traktatu konstytucyjnego.
Z ostateczn¹ deklaracj¹, jak traktat konstytucyjny bêdzie siê rozwija³ nie nale¿y siê spieszyæ. Obecne deklaracje czy traktat jest martwy, czy nie s¹ przynajmniej
przedwczesne. Istnieje kilka czynników, które koniecznie trzeba braæ pod uwagê. Po pierwsze, proces ratyfikacyjny jest w toku. Mamy przerwê czyli okres refleksji. Jedno czy dwa pañstwa zastanawiaj¹ siê czy nawet
w tym okresie refleksji traktat ratyfikowaæ. Zreszt¹
okres refleksji wyd³u¿y siê co najmniej do po³owy roku
2007. Wtedy dopiero bêdzie mo¿na postawiæ kropkê na
„i”. Czy ten traktat nie wejdzie w ¿ycie, czy te¿ procedura ratyfikacyjna bêdzie zakoñczona? Patrz¹c realistycznie, ta ostatnia mo¿liwoœæ ma niewielkie szanse powodzenia, ale wykluczyæ jej nie mo¿na w ¿adnym wypadku. W okresie refleksji skupiæ siê nale¿y przede wszystkim na rozwi¹zaniach merytorycznych. W momencie
zakoñczenia okresu refleksji trzeba mieæ jasn¹ ocenê,
z czym mamy do czynienia. Je¿eli dojdzie do renegocjacji, je¿eli dojdzie do rozwi¹zañ punktowych tam, gdzie
to jest mo¿liwe wed³ug stanu prawnego, to punktem
wyjœcia do tych negocjacji bêdzie kompromis zawarty
w traktacie konstytucyjnym. To on w tej chwili odzwierciedla pewien mianownik wspólny dla dwudziestu kilku pañstw. Od tego siê nie da odejœæ. Je¿eli siê wyjmie
„rodzynkê” z traktatu, to wiemy doskonale, ¿e rozwi¹zania rodzynkowe maj¹ charakter pakietu. Wyjmie
siê jedn¹ rodzynkê to inne siê wysypuj¹. Trzeba siê
wszystkim zaj¹æ. Nie ma tak, ¿e wyjmie siê tylko to, co
my lubimy.
Pakiet nicejski obliczony jest na konkretn¹ liczbê
pañstw 27 i przyjêcie 28 pañstwa rozbija instytucjonalny
pakiet nicejski. Pose³ Rokita s³usznie powiedzia³, ¿e
problemu obecnie nie ma z systemem wiêkszoœciowym
podejmowania decyzji w Radzie. Ale jak bêdziemy
przyjmowaæ Chorwacjê do Unii Europejskiej, to te
wszystkie problemy stan¹ przed nami. Trzeba bêdzie je
rozwi¹zaæ, na nowo zwa¿yæ g³osy, okreœliæ progi itd.
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System podwójnej wiêkszoœci ma jedn¹ zaletê – przy kolejnych rozszerzeniach nie trzeba renegocjowaæ g³osów
wa¿onych. A w kolejce mamy teraz co najmniej kilka
pañstw, w tym jedno bardzo kontrowersyjne z ka¿dego
punktu widzenia.
Przyjrzyjmy siê podstawowym problemom ustrojowym, jakie niesie za sob¹ traktat konstytucyjny. Sam
traktat konstytucyjny, w warstwie merytorycznej
dzia³ania rynku wewnêtrznego, istotniejszych zmian
nie wnosi. Dodaje do rynku wewnêtrznego kilka propozycji ustrojowych i to propozycji ustrojowych bardzo
istotnych. Przynajmniej na cztery chcê wskazaæ. W zasadzie ¿adna z nich nie by³a dyskutowana porz¹dnie w
Polsce od strony znaczenia dla funkcjonowania Unii. Po
pierwsze, przekszta³cenie struktury Unijnej w organizacjê miêdzynarodow¹. Jest to dla funkcjonowania ca³ego
tego organizmu decyzja o podstawowym znaczeniu. Tej
decyzji, bez kolejnego traktatu rewizyjnego, nie da siê
wprowadziæ. Decyzja szczególnie istotna dla pañstw
s³abszych i dla pañstw maj¹cych mniejsze doœwiadczenie w procesie integracji. Ta decyzja k³adzie kres debatom, czym jest Unia Europejska. Unia ma byæ organizacj¹ miêdzynarodow¹, nad któr¹ rêkê trzymaj¹ pañstwa cz³onkowskie we wszystkich podstawowych,
konstytucyjnych sprawach.
Drugi obszar decyzji niezmiernie istotnych dotyczy
wzmocnienia parlamentów narodowych. Traktat konstytucyjny przynosi ze sob¹ radykalne umocnienie roli
parlamentów narodowych w kontroli i monitorowaniu
tego, co siê dzieje w Unii Europejskiej. Nie chodzi mi tutaj tylko o znany mechanizm kontroli wynikaj¹cy z zasady subsydiarnoœci. S¹ tam inne rozwi¹zania, co najmniej tak samo istotne. Tych rozwi¹zañ nie da siê wprowadziæ bez zmian ustrojowych, nawet przy najlepszej
woli parlamentów narodowych. Podniesienie, tak zwanej legitymacji demokratycznej Unii mo¿e byæ w znacznej mierze dope³nione, poprzez umocnienie roli parlamentów narodowych wobec w³asnego rz¹du.
Trzeci obszar, proponowany w traktacie Konstytucyjnym, dotyczy wzmocnienia aksjologii, poprzez radykalne wzmocnienie mo¿liwoœci ochrony praw podstawowych. Nie chodzi mi tutaj tylko o kartê praw podstawowych, ale przede wszystkim o stworzenie podstawy prawnej dla przyst¹pienia przysz³ej Unii do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. To jest decyzja o podstawowym znaczeniu. I w koñcu mamy zapewnienie
porz¹dnej koherencji dzia³añ miêdzy obecnym pierwszy filarem, czyli rynkiem wewnêtrznym a filarem
trzecim i filarem drugim.
Brak reformy instytucjonalnej zachwieje proporcjami. Unia musi dzia³aæ w miarê spójnie. Obecnie dosz³a
ju¿ do pewnej granicy instytucjonalnej gdzie koherencja, szczególnie w trzecim filarze jest zagro¿ona. Nowy
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traktat jest potrzebny. Pakiet Nicejski mo¿e trwaæ w tym
stanie, w jakim jest je¿eli zastopowana zostanie strategia rozszerzenia. Musi byæ zmieniony przy finalizacji
rozmów akcesyjnych z Chorwacj¹. I na koniec,
chcia³bym wskazaæ, ¿e z prawnego punktu widzenia
mo¿liwoœci dzia³ania s¹ trzy. Mo¿liwoœæ pierwsza, naturalna to nowy traktat rewizyjny. Nie przypuszczam,
¿eby ten nowy traktat rewizyjny ró¿ni³ siê zasadniczo
od tego, co jest. W³aœciwie ró¿niæ siê bêdzie tylko czasem wejœcia w ¿ycie. Je¿eli w koñcu 2007 roku podjêta
bêdzie decyzja, ¿e koñczymy z traktatem konstytucyjnym, to gdzieœ w po³owie przysz³ego dziesiêciolecia
by³aby nastêpna szansa. Drugi wariant, to s¹ te rodzynki, czyli Nicea plus, czy wybranie czegoœ z traktatu konstytucyjnego – to jest mo¿liwe, ale w ograniczonym zakresie. To jest mo¿liwe w drugim filarze, po czêœci
w trzecim filarze. Je¿eli pañstwa siê zgodz¹ to wspólne
dzia³ania mog¹ byæ dosyæ efektywne. Niemniej jednak
te rodzynki w filarze pierwszym s¹ bardzo ograniczone.
To mog¹ byæ usprawnienia techniczne – jak sposób obradowania Rady – ale g³êbszej reformy instytucjonalnej
na tej drodze nie da siê przeprowadziæ.
Istnieje trzecia jeszcze mo¿liwoœæ – traktat akcesyjny.
Traktat akcesyjny, jest traktatem rewizyjnym. Wiêc
przy okazji traktatów akcesyjnych, pocz¹wszy od Chorwacji, mo¿na wprowadzaæ pewne zmiany. To bêdzie
bardzo trudne negocjacyjnie i z pewnoœci¹ ograniczone
do pewnego absolutnego minimum. Nadzieja, ¿e tam
siê uda zrobiæ coœ wiêkszego, siê nie spe³ni. Negocjacje
tego typu s¹ prowadzone zawsze pod wielk¹ presj¹ czasu. Nie przypuszczam ¿eby pañstwo mog³o powiedzieæ
„nie zgadzam siê” i zablokowaæ przyjêcie kandydata.

Hanna Machiñska
Chcia³abym odnieœæ siê do tego, co mówi³ pose³ Rokita i pozwolê sobie wybraæ jedn¹ z tez, ¿e „jednolity rynek jest wa¿niejszy ni¿ aksjologia”. Czy gdyby pan by³
na spotkaniu z organizacjami pozarz¹dowymi, z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego, czy pan by
móg³ coœ takiego powiedzieæ? Jednolity rynek i aksjologia s¹ równie wa¿ne. To s¹ problemy, których nie mo¿na rozdzieliæ. Dlatego mówiliœmy o stworzeniu pewnego katalogu wartoœci, które by³yby spoiwem traktatu
i pozwoli³yby na wiêksz¹ identyfikacjê obywateli z
Uni¹ Europejska. Przy tym warto pamiêtaæ, ¿e nigdy
debata na temat aksjologii nie zaistnia³a w percepcji
spo³ecznej. Je¿eli siêgniemy do zespo³u przyczyn, dla
których Holendrzy i Francuzi g³osowali na „nie” w referendum, to zobaczymy, ¿e w przypadku Francji przede
wszystkim by³y to sprawy zwi¹zane z bezrobociem i na
drugim miejscu ogólnie z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹, na

trzecim miejscu mówi³o siê, ¿e ten projekt jest zbyt liberalny. O Holandii mówiono, ¿e po pierwsze brak informacji na temat traktatu, po drugie to sprawa wewnêtrzna, a na trzecim miejscu, ¿e „Europa jest za droga”. Jednoczeœnie w badaniach Eurobarometru, widaæ by³o wyraŸnie, ¿e 70% spo³eczeñstwa Europy jest Ÿle poinformowana, to znaczy ma niedosyt informacji na temat traktatu konstytucyjnego. Wiêc od czego nale¿y zacz¹æ?
Nale¿y zacz¹æ od wzmocnienia debaty nad traktatem.
Nale¿y rozpocz¹æ na powa¿nie debatê z ró¿nymi œrodowiskami na temat w ogóle traktatu, systemu
instytucjonalnego, polityk, aksjologii.
W Polsce kwestia aksjologii postrzegana by³a przez
pryzmat wartoœci chrzeœcijañskich. Co pamiêtamy z debaty na temat „karty praw podstawowych”, czy tych
wszystkich przepisów, które s¹ w traktacie? Zapamiêtaliœmy wszyscy jedno – czy maj¹ byæ wartoœci chrzeœcijañskie czy ma ich nie byæ? To zdominowa³o dyskusjê
w sposób zasadniczy i ukierunkowa³o byæ mo¿e du¿¹
grupê spo³eczeñstwa na „nie”. Obecnie ta dyskusja wymaga pewnych nowych ram i pewnej uczciwoœci politycznej. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e mówi¹c o aksjologii
nie mówimy tylko o obywatelach 25, 27 pañstw. Mówimy o odleg³ej perspektywie. Musimy myœleæ o zró¿nicowaniu kulturowym i pokazaæ konkretne korzyœci,
które bêd¹ wynika³y z faktu, ¿e Unia bêdzie zbudowana
na takim a nie innym fundamencie aksjologicznym.
Co mo¿e zrobiæ Unia Europejska? Zale¿y to w du¿ej
mierze od instytucji, które Unia bêdzie w stanie stworzyæ. Bêdzie zale¿a³o równie¿ od pewnego katalogu
wartoœci na rzecz otoczenia zewnêtrznego. Katalog
wartoœci jest nie tylko dla obywateli Unii. Jest pewnym
wyznacznikiem tego, w jakim kierunku pójdzie Unia
na zewn¹trz. Chodzi o stworzenie koherentnego systemu ochrony praw cz³owieka w Europie. Rada Europy
od d³ugiego czasu zabiega³a o to, ¿eby Unia Europejska przyst¹pi³a do Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka. Ten proces jest zaawansowany, mamy
pe³ne przygotowanie od strony technicznej i organizacyjnej. Brakuje w³aœciwej podstawy prawnej do tego,
aby Unia mog³a przyst¹piæ do Europejskiej Konwencji.
To z kolei pozwala na stworzenie jednolitych ram prawnych dla ochrony praw cz³owieka w Europie. Zawsze by³a taka obawa, ¿e Unia Europejska bêdzie mieæ
swój w³asny system, ¿e mo¿e dojœæ do sprzecznoœci
orzecznictwa, mo¿e dojœæ do ró¿nych kierunków i ró¿nego poziomu ochrony praw cz³owieka. Dlatego,
jest szalenie istotne, ¿eby system by³ ca³oœciowy i spójny.
Byæ mo¿e pewne elementy w tym traktacie s¹ nie potrzebnie powtarzane. Na przyk³ad teksty zwi¹zane
z obywatelstwem europejskim, byæ mo¿e nale¿a³oby to
zapisaæ jednokrotnie, a nie powtarzaæ. Ale przysz³a

Unia pod rz¹dami traktatu konstytucyjnego powinna
byæ Uni¹ obywateli. Uni¹, w której s¹ zachowane podstawowe wartoœci: przestrzeganie praw cz³owieka, zasada równoœci, rz¹dów prawa, demokracji... Jej instytucje maj¹ staæ na stra¿y zachowania tych wartoœci. Wydaje siê, ¿e wszelka w tej chwili dyskusja o nowym traktacie konstytucyjnym by³aby bardzo niebezpiecznym posuniêciem. Projekt traktatu konstytucyjnego jest bardzo
dobr¹ podstaw¹ do dyskusji w pañstwach cz³onkowskich. Nie s¹dzê, aby wybieranie z traktatu konstytucyjnego jakikolwiek elementów pozwoli³o na stworzenie czegoœ lepszego. Wybieranie elementów powoduje w³aœciwie powrót do punktu wyjœcia – do pocz¹tku
Unii Europejskiej.

Jan Truszczyñski
Dyskusja o traktacie na pewno jest konieczna. Tê
dyskusjê trzeba wprowadziæ ju¿ w tym roku. Nieuchronnie dojdzie do zmian instytucjonalnych w funkcjonowaniu Unii oko³o roku 2008 lub 2009 w momencie, w którym bêdziemy decydowaæ o przyjêciu Chorwacji. A przed tym rokiem czekaj¹ nas etapy, na których
Polska i jej elity bêd¹ musia³y siê sprawdziæ. Takim etapem jest przyk³adowo przysz³oroczne przewodnictwo
Niemiec w Unii Europejskiej i ambicje, jakie w zwi¹zku
z tym klasa polityczna Niemiec ¿ywi. Czy one siê zmaterializuj¹ – w jakim stopniu? Tego nie wiemy ale siedzieæ i przygl¹daæ siê by³oby recept¹ politycznie szkodliw¹, nies³uszn¹. Nie chcê spekulowaæ na temat tego, jakie elementy zmian instytucjonalnych da³yby siê wprowadziæ do nadbudowy w Unii tylnymi drzwiami poprzez traktat akcesyjny. Tu trzeba podejœcia ca³oœciowego, co naprawdê chcemy rozwijaæ, jakie cele chcemy
osi¹gn¹æ. Po pierwsze – mechanizm podejmowania decyzji i nadbudowa funkcjonalna Unii jest ju¿ wystarczaj¹co skomplikowana i trudno sobie wyobraziæ dodatkowe jej piêtra, dodatkowo komplikuj¹ce nam wszystkim ¿ycie.
Po drugie, czy w zale¿noœci od celu politycznego,
jaki aktualnie rz¹dz¹cy chc¹ osi¹gn¹æ, dopasujemy nadbudowê legislacyjn¹ i prawn¹ instytucjonaln¹ Unii? To
zabieg prowadz¹cy na manowce. Tam gdzie dwudziestu siedmiu musi jednomyœlnie zdecydowaæ, taka próba
wprowadzania zmian, jest skazana na niepowodzenie.
Trzeba u¿ywaæ instrukcji, które ju¿ istniej¹. Umieæ skorzystaæ z mechanizmów decyzyjnych oddanych do naszej dyspozycji. Dopiero na tej drodze prowadziæ etap
po etapie do zmian, jakie klasa polityczna danego kraju,
aktualnie rz¹dz¹ca, definiuje jako le¿¹ce w interesie
swojego pañstwa a tym samym byæ mo¿e i Unii Europejskiej.
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Stanis³aw Parzymies

Zdzis³aw Najder

Ambicj¹ wiêkszoœci pañstw jest jednak, ¿eby jakiœ
traktat konstytucyjny doprowadziæ do skutku. Najwa¿niejsz¹ intencj¹ by³o to, ¿eby stworzyæ traktat, który
podkreœli szczególne miejsce, szczególn¹ rolê Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej. Tego nie
osi¹gniemy bez traktatu. Klêska w referendum we Francji i w Holandii dowodzi, ¿e Unia jest s³aba. Ci, którzy
sprowokowali tak¹ sytuacjê, a mam na myœli Francuzów, zaczynaj¹ intensywnie myœleæ o tym, jak wyjœæ impasu. Mo¿emy mieæ ró¿ne propozycje, ale przede wszystkim powinniœmy patrzeæ na tych, którzy obalili traktat. Od nich bêdzie zale¿eæ, czy ten traktat w jakiejœ formie wejdzie jeszcze w ¿ycie. Traktat odrzucony zosta³
przez Francuzów przede wszystkim dlatego, ¿e byli
przeciwni kosztom rozszerzenia. Podobnie by³o w przypadku Holandii. Przy du¿ym bezrobociu we Francji,
nap³yw si³y roboczej z naszej czêœci Europy mo¿e to
bezrobocie jeszcze zwiêkszyæ. Przemieszczania francuskich zak³adów na obszary tej biednej Unii Europejskiej
mo¿e równie¿ pogorszyæ sytuacjê. Wreszcie, jak mo¿na
nazwaæ ten dokument konstytucj¹? Francuzi siê przestraszyli. Nie bêdzie Francji, tylko pañstwo europejskie.
Minister spraw wewnêtrznych Francji, Nicolas Sarkozy, na pocz¹tku stycznia zaproponowa³ swój plan:
trzeba ten dokument skróciæ, trzeba obraæ inn¹ drogê
ni¿ droga referendum. Trzeba po³o¿yæ kres rozszerzeniom. Gdyby 2007 roku Nicolas Sarkozy zosta³ prezydentem Francji, to Francja bêdzie proponowaæ skrócenie tego traktatu, przynajmniej wyrzucenie z niego czêœci trzeciej i poddanie go ratyfikacji we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, ale nie w drodze referendum tylko parlamentarnej.

Jakiœ traktat rewizyjny jest niezbêdny. Do czego nam
s³u¿¹ takie traktaty, jak traktat konstytucyjny czy traktat
akcesyjny? Do tego ¿eby zast¹piæ woln¹ amerykankê
pomiêdzy pañstwami jakimiœ regu³ami gry. Po to mamy te traktaty, ¿eby ma³e pañstwa czu³y siê bezpiecznie
a du¿e by³y skrêpowane. Je¿eli rozwi¹zania traktatowe
nie bêd¹ pod¹¿a³y za rozwojem wydarzeñ politycznych, to wrócimy tam, gdzie byliœmy przez ostatni rok.
Unia staje przez wyzwaniami zewnêtrznymi i to
z perspektywy Warszawy najlepiej widaæ. Dotychczasowe regulacje traktatowe nie daj¹ podstaw do optymizmu, jeœli chodzi o reagowanie Unii na wyzwania
zewnêtrzne.

Marzena Guz Vetter
Dwa pytania. Wiele wskazuje na to, ¿e ten traktat w
tej formie nie przejdzie i bêdzie prawdopodobnie renegocjowany. Jaka bêdzie pozycja polskich elit politycznych, którym bardzo zale¿a³o na tym, ¿eby by³o odniesienie do chrzeœcijañstwa i ¿eby by³ system g³osowania
w Nicei? Czy polskie w³adze ponownie wezm¹ te tematy do obróbki, czy uznaj¹ je za zakoñczone? W Unii Europejskiej nikt nie rozwa¿a, ¿e mo¿na by by³o zrezygnowaæ z systemu podwójnej wiêkszoœci g³osów.
I drugie pytanie specjalistyczne, jak to w³aœciwie
wygl¹da z prawnego punktu widzenia, czy parlament
Polski bêdzie musia³ zaj¹æ jakieœ stanowisko w sprawie
ratyfikacji? Czy proces ratyfikacyjny musi zostaæ zakoñczony zanim dojdzie do ostatecznej decyzji w sprawie
traktatu?
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Tadeusz Chabiera
Bliskie jest mi podejœcie pragmatyczne. Nie chcê siebie zaliczaæ do epigonów traktatu konstytucyjnego. On
nie jest martwy w tym sensie, ¿e bêdziemy czerpaæ jeszcze z niego pewne pomys³y ale w ca³oœci jako kompromis jest ju¿ nieaktualny.
Istotne jest pójœcie dalej drog¹ myœlenia pana Rokity i
po czêœci Marka Cichockiego. Jakie by³yby konsekwencje
tworzenia polityk przed instytucjami? Je¿eli coœ mo¿na
przepchn¹æ bez traktatu, to oczywiœcie nale¿y to zrobiæ.
Ale wa¿n¹ konsekwencj¹ jest na pewno mniej solidarnoœci w Unii. Unia staje siê coraz bardziej elastyczna i zró¿nicowana. Na przyk³ad, my próbujemy wprowadziæ
wspóln¹ politykê energetyczn¹ Unii. Zobaczymy, jak to
bêdzie wygl¹da³o? Na razie s¹ przeb³yski pewnych pomys³ów, jeszcze nie konkretne. Mo¿e ta polityka jest do
zrealizowania jedynie na zasadach „bli¿szej wspó³pracy”. Przy okreœlonych kryteriach nie wszyscy wezm¹
w niej udzia³. Mo¿e pozostanie otwarta dla innych, a mo¿e nie? Zobaczymy jak to bêdzie wygl¹da³o. Lecz po tej
drodze zmierzamy w stronê Unii coraz mniej solidarnej.
Tylko te pañstwa, które wprowadz¹ skutecznie reformy
wewnêtrzne i bêd¹ œci¹ga³y zagraniczny kapita³ i zagraniczne inwestycje, bêd¹ sobie w takiej coraz trudniejszej
Unii radziæ. Tylko te pañstwa, które bêd¹ wygrywa³y
konkurencjê wewn¹trz-unijn¹. Czy Polska odwa¿y siê na
te reformy? Czy my w takiej trudniejszej, mniej solidarnej
Unii, jako pañstwo w tej chwili s³absze, czy my na tym
rzeczywiœcie zyskamy?

Piotr Maciej Kaczyñski
Jest pewna dynamika zmian w Unii Europejskiej.
Traktat konstytucyjny, który jest przed³o¿ony do ratyfi-

kacji, ju¿ nie spe³nia czy nie bêdzie spe³niaæ, jeœli wejdzie w ¿ycie, wszystkich za³o¿eñ czy celów integracji,
jakie przed Uni¹ stoj¹. Unia Europejska zdecydowa³a
o poszerzaniu kompetencji wspólnotowych w zakresie
polityki imigracyjnej. Pojawi³ siê problem wspólnej polityki energetycznej. Te dwie rzeczy s¹ w sposób marginalny ujête w traktacie konstytucyjnym. Traktat rewizyjny, który wejdzie kiedyœ tam w ¿ycie, musi tego dotyczyæ. Jak g³êbokie bêd¹ modyfikacje i rewizje
w przysz³ym traktacie? Czy bêd¹ ograniczaæ kompetencje wspólnotowe, czy rozszerzaæ?

Katarzyna ¯ukrowska
Czy integracja polityczna w przypadku wspólnot
europejskich oznacza to, co zosta³o zapisane w traktacie
konstytucyjnym? Ci, którzy przygotowywali ten traktat, myœleli o utworzeniu pañstwa i to przygotowali.
Natomiast wyzwania wewnêtrzne, które Unia Europejska mia³a do tej pory (tych wyzwañ jest coraz wiêcej)
wymagaj¹ innych rozwi¹zañ ni¿ integracja polityczna,
która by oznacza³a utworzenie wspólnej armii i wspólnej polityki zagranicznej. Jako zwolenniczka integracji
politycznej muszê spytaæ, co powinna ona znaczyæ?
W przypadku spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem,
zwróæmy uwagê, ¿e zagro¿enia siê zmieni³y, natomiast
nasze reakcje oznaczaj¹ce budowê zabezpieczeñ nie
uleg³y zmianie. Kiedy przenosimy obecny wzorzec, jaki
istnieje w pañstwach na ten wzorzec integracji politycznej unijnej, to nie do koñca budujemy jak¹œ strukturê,
która bêdzie zdolna odpowiadaæ zagro¿eniom, które
w tej sferze istniej¹. Nale¿a³oby zatem integrowaæ siê
politycznie, tylko w jakim zakresie? Czy kraje, które nie
uczestnicz¹ w unii walutowej, s¹ w stanie uczestniczyæ
w integracji politycznej?

El¿bieta Illasiewicz
Wizja elit politycznych, tych które sprawuj¹ w³adzê
w Polsce, czy aspiruj¹ do w³adzy, a wizja opinii spo³ecznej, coraz bardziej siê rozje¿d¿aj¹. Im gorsza opinia
o w³adzy i funkcjonowaniu demokracji w Polsce, tym
lepsza jest opinia o Unii Europejskiej. Unia jest postrzegana bardzo silnie jako organizacja ekonomiczna i podkreœla siê jej ekonomiczny wymiar i ekonomiczn¹ przydatnoœæ. Coraz mocniej zaznacza siê postawa pro-integracyjna. W³adza ma silniejsz¹ wizjê miêdzyrz¹dow¹,
a ludzie coraz silniejsz¹ wizjê wspólnotow¹.
Prawdê mówi¹c, nie by³o na poziomie spo³ecznym
debaty wokó³ wartoœci chrzeœcijañskich. To by³a maczuga, któr¹ ok³adali siê politycy. W ro¿nych badaniach,

opinia polska w najmniejszym stopniu z 25 krajów,
wskazuje wspólnotê wartoœci chrzeœcijañskich, religiê
i wspólnotê kulturow¹ jako warunek przyjêcia nowych
krajów do Unii.

Krzysztof Bobiñski
We Francji odrzucono traktat ze wzglêdu na rozszerzenie. To by³ g³ówny problem. Spo³eczeñstwa zachodnie nie s¹ do tego przygotowane i nie bardzo widz¹
w ogóle sens dalszego rozszerzania. My z kolei odwrotnie, chcemy ¿eby to rozszerzenie dalej trwa³o, bo rozwi¹zuje to nasze problemy na wschodzie. Dlatego, Polska i inne nowe kraje powinny bardzo pozytywnie podchodziæ do sprawy traktatu i staraæ siê pomóc osi¹gn¹æ
kompromis, bo to jest w naszym interesie.

Marek Cichocki
Je¿eli zaczynamy dyskusjê o przysz³ym ustroju Unii
Europejskiej od instytucji, to tak naprawdê rozpoczynamy j¹ od tego, jak podzieliæ w³adzê polityczn¹ w Unii?
A to znaczy dok³adnie: kto za tym stoi? I od tego nie
uciekniemy. Je¿eli natomiast zaczniemy dyskutowaæ
o przysz³ym ustroju Unii Europejskiej zaczynaj¹c od
polityk Unii Europejskiej, wówczas zaczniemy mówiæ
o tym, jak powinna siê rozwijaæ Unia Europejska i jaki
powinien
byæ
zakres
integracji
europejskiej
w przysz³oœci.
Propozycje Sarkozy’ego nie musz¹ byæ dla Polski
wcale takie bardziej korzystne. One jednak zak³adaj¹
zredukowanie traktatu konstytucyjnego tak naprawdê
do pierwszej, do drugiej czêœci i przepchniêcie tego pakietu przez zgromadzenie narodowe. Wszystkie te kraje, które maj¹ problem z tymi rozwi¹zaniami traktatu
konstytucyjnego stawia w trudnym po³o¿eniu.
Jak siê zachowaj¹ polskie elity polityczne – nie wiem.
Mam tylko nadziejê, ¿e to siê nie bêdzie realizowa³o w
taki sposób, ¿e swoje stanowisko bêdzie mia³ MSZ, swoje stanowisko bêdzie mia³a Kancelaria Premiera i swoje
stanowisko bêdzie mia³a Kancelaria Prezydenta. To rzeczywiœcie by³oby coœ niekorzystnego.
Stosunek do wspólnej polityki rolnej w polskiej polityce powinien zostaæ na nowo zdefiniowany. Dlatego,
¿e z jednej strony sytuacja, w której wspólna polityka
rolna absorbuje wiêkszoœæ œrodków Unii i mo¿na powiedzieæ wyci¹ga te œrodki z innych mo¿liwych celów,
jest dla Polski niekorzystna. Je¿eli bud¿et siê kurczy,
ona jest obiektywnie rzecz bior¹c niekorzystna. Reforma wydatków wspólnej polityki rolnej wcale nie musi
oznaczaæ, ¿e bêdzie wiêcej pieniêdzy na inne cele.
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Mamy przecie¿ koncepcjê popieran¹ przez wiele
pañstw cz³onkowskich, po prostu renacjonalizacji
wspólnej polityki rolnej. Z drugiej strony, doœwiadczenia, które mamy w tej chwili pokazuj¹, ¿e jednak pewne
racjonalne i korzystne skutki uczestnictwa Polski we
wspólnej polityce rolnej s¹. Finansowanie poprzez
wspóln¹ politykê roln¹ promuje najlepszych rolników
w Polsce. W tym sensie ta polityka racjonalizuje i rzeczywiœcie modernizuje polskie rolnictwo. Wiêc nale¿y
sobie zadaæ pytanie, czy nale¿y pochopnie i z doktrynerskich, liberalnych stanowisk, rezygnowaæ ze wspólnej
polityki rolnej? Nale¿a³oby nasz stosunek przedefiniowaæ w kierunku wiêkszej ostro¿noœci i pewnego liczenia w³asnych korzyœci, a nie tylko teoretycznego
podejœcia do tego, ¿e trzeba zliberalizowaæ wydatki
w Unii Europejskiej.

Jan Barcz
Ka¿dy, kto mówi o reformie Unii Europejskiej i chce
mówiæ odpowiedzialnie, musi nawi¹zaæ do traktatu. Je¿eli ktoœ zg³asza projekty reformy, które abstrahuj¹ od
tego, co nas obecnie wi¹¿e, to albo d¹¿y do rozbicia
Unii, albo nie wie o czym mówi.
Druga sprawa – co z ratyfikacj¹ i z „utrupianiem” traktatu? Jeszcze raz powiem – nie spieszmy siê. Na to jest
zawsze czas. Procedura w toku, decyzja ostateczna bêdzie podjêta w drugiej po³owie 2007 roku. Je¿eli bêdzie
sytuacja jednoznaczna, to trzeba bêdzie z ni¹ sobie poradziæ. Wiele lat zajmowa³em Niemcami i uwa¿am polityków niemieckich za bardzo odpowiedzialnych. Je¿eli
kanclerz Niemiec mówi, ¿e wróci do sprawy, to dobrze to
przemyœla³. Je¿eli parlament europejski wyda³ stanowisko dosyæ jednoznaczne, ¿e trzeba próbowaæ i to uzasadni³, to trzeba te g³osy braæ pod uwagê. Politycy francuscy
zachowuj¹ wstrzemiêŸliwoœæ – to mnie nie dziwi. Powiedz¹ co myœl¹ po wyborach, czyli póŸn¹ wiosn¹ 2007
roku. Czarny scenariusz to jest sytuacja, kiedy w koñcu
2007 roku, albo w roku 2008 Francuzi ratyfikuj¹ ten traktat, inni ratyfikuj¹ ten traktat a my zostaniemy bez ratyfikacji. To jest katastrofa dla nowego pañstwa cz³onkowskiego, nawet tak du¿ego liczebnie jak Polska.
Trzeci problem, traktat akcesyjny, co siê da zmieniæ?
Mo¿emy byæ zaskoczeni, ¿e jednak bêdzie podjêta próba powa¿niejszej reformy przy akcesji Chorwacji. Je¿eli
traktatu konstytucyjnego nie bêdzie, to zapewne tak siê
stanie. Trzeba bêdzie zdecydowaæ co do sposobu podejmowania decyzji g³osami wa¿onymi w Radzie i dokonaæ nowej alokacji miejsc w parlamencie europejskim
i jeszcze w paru innych strukturach wspólnotowych.
W 2008 roku wiêkszoœæ pañstw bêdzie za podejmowaniem decyzji podwójn¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹,
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tak, jak w traktacie konstytucyjnym. Czy Polska wtedy
powie: „nie zgadzam siê” i zablokuje negocjacje akcesyjne? ZnaleŸlibyœmy siê w pozycji negocjacyjnej katastrofalnej, bardzo trudnej.
Nastêpna sprawa – co renegocjowaæ? Trzeba zmieniæ nazwê traktatu. Trzeba go nazwaæ traktatem rewizyjnym, rzymskim, paryskim, warszawskim, jak kto woli,
ale na pewno po¿egnaæ siê z konstytucj¹, bo narobi³a
du¿o szkód. Z innych spraw ustrojowych, to nie bardzo
widzê, czego znowu trzeba by siê by³o pozbyæ. Problemy, do których Polska mia³a uwagi, zosta³y poddane
dosyæ gruntownej renegocjacji w toku konferencji miêdzy rz¹dowej. Rezultat wcale dla Polski nie jest z³y.
Rozwi¹zania s¹ dobre, a w ka¿dym razie nie s¹ szkodliwe. Nowa formu³a podejmowania decyzji wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ w Radzie. Tego siê rzadko u¿ywa. Mechanizm ten wymusza wczeœniejsze osi¹gniêcie zgody
i z wiêkszoœci¹ spraw nie ma problemu. Wa¿ne jest budowanie koalicji. Z drugiej strony nowa formu³a eliminuje koniecznoœæ renegocjacji przy ka¿dym nowym rozszerzeniu Unii a tym samym unika kolejnego kryzysu.
Kolejne trudne pytanie – jak ma siê formalnie procedura ratyfikacyjna? Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dzia³a artyku³ 90-ty. Czy trzeba wszczynaæ od nowa procedurê?
Rz¹d ponownie musia³by zg³osiæ traktat z uzasadnieniem do marsza³ka sejmu. Sejm podejmuje najpierw,
poprzez uchwa³ê, decyzjê w sprawie formu³y wyra¿enia zgody na ratyfikacjê. Czyli referendum albo ustawa
przy zaostrzonym re¿imie. Nastêpnie, je¿eli to jest droga referendalna, okreœla termin referendum i treœæ pytania. Je¿eli referendum jest wi¹¿¹ce i rozstrzygaj¹ce „za”,
wtedy prezydent mo¿e ratyfikowaæ. Jak wiemy, obecnie
jesteœmy na etapie przekazania traktatu wraz z uzasadnieniem, do marsza³ka sejmu i na tym siê skoñczy³o.
Czyli traktat zosta³ przed³o¿ony i sprawa le¿y w rêkach
sejmu. Sejm musi podj¹æ decyzjê o kontynuowaniu procedury ratyfikacyjnej. Decyzja o kontynuacji zawsze podejmowana jest bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ przy obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów.
Zwracam uwagê na okolicznoœci zwi¹zane z referendum. W krêgach prawników ocenia siê negatywnie
formu³ê przeprowadzenia referendum a szczególnie
koniecznoœæ zebrania ponad piêædziesiêciu procent
osób uprawnionych do g³osowania, ¿eby referendum
by³o wi¹¿¹ce. Nawet przy zmianie Konstytucji, je¿eli
zarz¹dzone by³oby referendum zatwierdzaj¹ce, to wystarczy je¿eli za zmian¹ przy najwa¿niejszych czêœciach
konstytucji, opowie siê wiêkszoœæ, która bierze udzia³
w referendum. Wystêpuje tutaj niekoherencja z treœci¹
artyku³u 90-ego. A ka¿dy traktat rewizyjny bêdzie podlega³ ratyfikacji w trybie okreœlonym w artykule 90-tym.
Je¿eli tej zmiany siê nie dokona, to bêdziemy za ka¿dym
razem popadali w bardzo trudn¹ sytuacjê zebrania tych

powy¿ej piêædziesiêciu procent. Zauwa¿cie pañstwo, ¿e
nawet gdyby przeprowadzono referendum razem
z pierwsz¹ tur¹ wyborów prezydenckich, to nie by³oby
wymaganej wiêkszoœci. Demokracja polega na aktywnym uczestnictwie. Nie mo¿na przerzucaæ ciê¿aru najistotniejszych decyzji dla pañstwa na tych, którzy s¹ pasywni. Nie mo¿na stwarzaæ sytuacji u³atwiaj¹cej manipulacje polityczne. Rok temu, to wszystkie partie i te,
które s¹ przeciwko Unii i te które s¹ za, nagle by³y za referendum. Czêœæ dlatego, ¿e uwa¿a³a, ¿e siê uda podj¹æ
decyzje. Inna czêœæ chcia³a u¿yæ instrumentu referendum, ¿eby utrudniæ ca³¹ procedurê ratyfikacyjn¹.
Kolejna sprawa, to uwarunkowania zewnêtrzne,
czyli wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa.
W wymiarze d³ugofalowym dwudziestu – trzydziestu
lat, jeœli nie bêdzie to¿samoœci politycznej, to nie ma integracji europejskiej. Wspólny rynek siê rozp³ynie w liberalizacji globalnej. Traktat konstytucyjny tutaj te¿ rewolucji nie przynosi, ale zawiera przyzwoite postanowienia instytucjonalne, które u³atwi¹ umocnienie
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Zawiera komponent polityki bezpieczeñstwa i obrony
z rozszerzeniem katalogu misji petersberskich.
Na koniec, polityki unijne przed instytucjami czy odwrotnie. Jest decyzja pañstw cz³onkowskich, ¿e chcemy
pójœæ dalej w obszarach merytorycznych, To musi temu
towarzyszyæ, czy równoczeœnie musi nastêpowaæ rozwój instytucjonalny. Inny wariant, a szczególnie wyjœcie

polityki przed rozwój instytucjonalny czy nienad¹¿anie
instytucji bêdzie niebezpieczne. Co to znaczy? To jest
coœ, czego siê najbardziej obawialiœmy, to jest polityka
wielu prêdkoœci, to jest fragmentaryzacja Unii. To jest
budowanie ró¿nych wa¿nych obszarów wspó³pracy
poza struktur¹ Unii.
Pomys³ traktatu energetycznego. Nie znam tego projektu, tylko s³ysza³em dzisiaj w radio. Trzeba skupiæ siê
na merytorycznym rozwi¹zaniu, bo to jest wa¿ne. Padaj¹ ró¿ne propozycje z ró¿nych pañstw. Trzeba je zebraæ i trzeba siê im przyjrzeæ. Najgorsze by³oby pójœcie
w kierunku traktatu energetycznego poza Uni¹ Europejsk¹. Co trzeba zrobiæ? Trzeba siêgn¹æ do instrumentów unijnych, do drugiego filaru na pocz¹tek, bo tam
jest ³atwiej. A póŸniej przenieœæ to do obszaru wspólnotowego i wtedy coœ z tego bêdzie w perspektywie
miesiêcy czy kilku lat.
W sferze aksjologicznej traktat konstytucyjny stwarza równie¿ bardzo wiele mo¿liwoœci. W praktyce ta
sfera musi nabraæ wa¿nego znaczenia dla jednostki.
Traktat musi j¹ na tyle wzmocniæ, ¿eby Unia mog³a swoje wartoœci eksportowaæ na zewn¹trz. S³yszeliœmy o nowej instytucji, która ma powstaæ, o agencji na rzecz demokracji. To jest nowy projekt, który zosta³ z³o¿ony
przez grupê euro-parlamentarzystów. Poza tym agencja praw podstawowych, która prze¿ywa pewne problemy. Chodzi o to, ¿eby nie by³o dublowania, ¿eby
powsta³ spójny system – „Prawo Europy”.
(nieautoryzowane fragmenty wypowiedzi
– redakcja Tadeusz Chabiera)
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