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Zde cydo wa li œmy siê podj¹æ tê wspóln¹ ini cja ty wê

z In sty tu tem pani prof. Leny Kolar skiej- Bobi ñ skiej, po -

nie wa¿ wszy s cy wie my, ¿e rok 2005 by³ z³y dla Eu ro py.

Po wód g³ówny to oczy wi œcie upa dek Tra kta tu Kon sty -

tucy jne go. I po upa d ku tego tra kta tu, po od rzu ce niu

przez dwa kra je, Unia Eu ro pe j ska wesz³a w pe wien im -

pas po li ty cz ny i zarz¹dzi³a prze rwê na re fle ksjê. W Pol -

sce ra czej mie li œmy ra doœæ bez re fle ksji – wie my jak

wielu po li ty ków, pu b li cy stów, ko men ta to rów, ra czej

cie szy³o siê z upa d ku tego tra kta tu. Re fle ksji by³o mniej,

choæ go³ym okiem by³o wi daæ, ¿e sze r sza Eu ro pa po -

trze bu je le p szej po sta wy tra kta to wej. Pol ska te¿ po trze -

bu je bar dziej spó j nej Eu ro py, opa r tej o le p sze roz wi¹za -

nia tra kta to we.

Je ¿e li cho dzi o ten pol ski przy pa dek, to mo¿e tu taj

zde cy do wa³ de fi cyt tego, co Jan Nowak -Je ziora ñ ski na -

zy wa³ de fi cy tem pa trio ty z mu euro pe j skie go, roz po -

wszech nio nym de fi cy tem wœród pol skiej kla sy po li ty cz -

nej, a mo¿e by³y ja kieœ inne po wo dy. Czas bie g nie.  Pre -

zy den cja au stria cka ma przed sta wiæ wnio ski wy ni kaj¹ce

z tej prze rwy na re fle ksjê. My rów nie¿ po win ni œmy od ro -

biæ swo je za da nie do mo we. Trze ba siê od nieœæ po tro sze

do tego, czy tra ktat kon sty tucy j ny, któ ry upad³ da siê

je sz cze re a ni mo waæ? Czy mo¿e ja kiœ „tra ktat sk³adak”?

Z czê œci za mien nych po tra kta cie kon sty tucy j nym z³o¿yæ

now¹ pod sta wê tra kta tow¹? Czy te¿ bê dzie my mu sie li

szu kaæ cze goœ bar dziej spó j ne go, opa r te go o nowe

za³o¿e nia i od nowa skon stru owa ne go?

Lena Kolar ska- Bobi ñ ska

...Bez wzglê du na to jak¹ drog¹ pó j dzie my w my œle -

niu o tra kta cie kon sty tucy j nym, czy bê dzie mia³ szan sê

na ra ty fi ka cjê, czy wy bie rze my tra ktat nowy, od no wio -

ny, kró t szy, to wa ¿ ny jest ten pro ces, któ ry my chce my

kon ty nu o waæ. Jest to pro ces my œle nia o tym, co nas

³¹czy, nie o tym co nas dzie li. Pro ces szu ka nia pe w ne go

kon sen su su miê dzy kra ja mi, miê dzy eli ta mi tych kra -

jów. Pro ces bu do wa nia eu ro pe j skiej opi nii pu b li cz nej.

Mu si my siê w³¹czyæ w³aœ nie w ten nurt, któ ry siê to czy

w Eu ro pie – za sta na wia nia siê, szu ka nia wspó l nych pól

zain te re so wañ, wspó l nych ob sza rów po li ty ki, ko m pro -

mi sów. Poza tym tra kta tem ró ¿ ne inne dzia³ania siê

tocz¹ – w po li ty ce do tycz¹cej mi gra cji, w po li ty ce ener -

ge ty cz nej. Za le ¿y nam  na wy pra co wa niu i za ktua lizo -

wa niu po li ty ki s¹sie dz twa. Wiêc nie bê dzie my roz ma -

wia li o sa mym tra kta cie, ale rów nie¿ o in nych po lach

wspó³pra cy, któ re mo ¿ na by za kty wi zo waæ, gdzie Pol -

ska mo¿e siê w³¹czyæ i odegraæ szczególn¹ rolê. 

Ma rek Ci cho cki

...Czy rok 2005 by³ z³y dla Unii Eu ro pe j skiej? Nie po -

dzie la³bym tego pogl¹du z ki l ku przy czyn. Jed nak to

jest rok w któ rym uda³o siê nawi¹zaæ po ro zu mie nie do -

tycz¹ce per spe kty wy bu d¿e to wej Unii Eu ro pe j skiej. To

jest rok, w któ rym do cho dzi do re kon cy lia cji miê dzy

doty ch cza sowy mi anta go ni sta mi w Eu ro pie i w Ame ry -
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ce. Sto pieñ na piê cia miê dzy Eu rop¹ a Ame ryk¹, z ja kim

mie li œmy do czy nie nia w roku 2003 czy 2004, to w 2005

ewi den t nie jest mnie j szy. Chcê przy po mnieæ o de cy zji,

o ro z po czê ciu ne go cja cji z Tu r cja, z Cho r wacj¹. Re wo lu -

cja poma ra ñ czo wa na Ukra i nie te¿ w ja kiœ spo sób

uprzy to m ni³a Unii Eu ro pe j skiej o ist nie niu po trze by po -

li ty ki wschod niej. Czy wre sz cie dy na mi cz ny roz wój

wspó l nej po li ty ki spraw we wnê trz nych i spra wied li wo -

œci. Oczy wi œcie, je ¿e li bê dzie my pa trzeæ na roz wój Unii

Eu ro pe j skiej ty l ko i wy³¹cz nie przez pry z mat Tra kta tu

Kon sty tucy jne go czy pro ce su raty fika cyj ne go, to uzy -

ska my b³êdn¹ czy za wê ¿on¹ per spe kty wê. Wszy stkie

inne aspe kty œwiadcz¹ce o tym, ¿e jed nak in te gra cja eu -

ro pe j ska posuwa siê do przodu, zostan¹ stracone z pola

widzenia.

Je œli cho dzi o aksjo lo giê Tra kta tu Kon sty tucy jne go,

to uwa ¿am, ¿e on jest w pe w nym ty l ko ogra ni czo nym

za kre sie efe ktem pe w nej aksjo lo gii. W wiê kszym sto p -

niu jed nak pe w ne ele men ty tego Tra kta tu Kon sty tucy -

jne go wy ni kaj¹ z wa l ki o w³adzê. Oczy wi œcie tam siê

œcie ra³y ró ¿ ne go ro dza ju ten den cje, czy fede rali sty cz ne,

czy neofun kcjona listy cz ne, czy  sie cio we, czy miê -

dzyrz¹dowe. Ale kie dy dosz³o do za sad ni czych roz -

wi¹zañ do tycz¹cych in sty tu cji, to szu ka no od po wie dzi

na py ta nie – jak po dzie liæ w³adzê w Unii Eu ro pe j skiej? 

Tu taj w mnie j szym sto p niu de cy do wa³a kwe stia aksjo -

lo gii czy pe w nej, ogó l nej wi zji ustro ju Unii Eu ro pe j skiej, 

a w wiê kszym sto p niu pe w ne ego i sty cz ne in te re sy po -

szcze gó l nych pañstw, któ re pró bo wa³y w sy tu a cji zbli -

¿aj¹cego siê roz sze rze nia Unii Eu ro pe j skiej zaj¹æ jak naj -

le p sze po zy cje po li ty cz ne. W wa r stwie insty tucjo na l nej

ten tra ktat jest wy ni kiem splo tu in te re sów fran cu sko –

nie mie c kich. Dzi siaj, w kon te k œcie no wej po li ty ki Kan c -

lerz Mer kel wo bec Sta nów Zjed no czo nych, w Pa ry ¿u

po ja wiaj¹ siê co raz czê œciej w¹tpli wo œci, czy pe w ne roz -

wi¹za nia Tra kta tu Kon sty tucy jne go, które wzmacniaj¹

pozycjê Niemiec, s¹ najszczêœliwsze. 

Ry suj¹ siê trzy sce na riu sze do tycz¹ce przysz³oœci

Tra kta tu Kon sty tucy jne go. Pie r wszy – taki wa riant du -

ñ ski albo ir lan dz ki – ¿e Tra ktat jed nak w da l szym

ci¹gu tra ktu je my jako bi b liê, jako pa kiet roz wi¹zañ,

nad któ rym siê ju¿ nie dys ku tu je. Ewen tu a l nie mo ¿ na

do pu œciæ sy tu a cjê, po nie wa¿ Tra ktat zo sta³ od rzu co ny

przez oby wa te li fran cu skich i ho len de r skich, aby zmo -

dy fi ko waæ Tra ktat Kon sty tucy j ny w kos me ty cz ny spo -

sób. Mo¿e do daj¹c ja kiœ pro to kó³, albo do daj¹c ka r tê

do tycz¹c¹ po li ty ki so cja l nej. A po tem po no w nie spró -

bo waæ przepchn¹æ przez ma szyn kê re fe ren dów we

Fran cji i w Ho lan dii i tym sa mym uru cho miæ po no w -

nie ca³y pro ces raty fika cy j ny. To jest kon ce p cja pre fe ro -

wa na przez po li ty kê nie mieck¹. To jest w³aœci wie sta -

no wi sko An ge li Mer kel, El ma ra Bro ka, Han sa- Ge r ta

Po et te rin ga.

 Dru gi wa riant, to wa riant wy bie ra nia ro dzy nek.

Pre zy dent Chi rac, w prze mó wie niu ze sty cz nia przed

ko r pu sem dyp loma ty cz nym w Pa ry ¿u za pro po no wa³

okre œlo ne ob sza ry, w któ rych wi dzia³by mo ¿ li woœæ

imp le men ta cji pe w nych po sta no wieñ Tra kta tu Kon sty -

tucy jne go. Wy mie ni³ po li ty kê za gra niczn¹ i ob ronn¹,

po li ty kê spraw we wnê trz nych i rolê pa r la men tów na ro -

do wych. Wyst¹pie nie pre mie ra de Vil le pi na w Be r li nie

zmie rza³o w tym sa mym kie run ku. Pre zy dent Chi rac

do rzu ci³ je sz cze jedn¹ idee, któ ra bar dzo zbu lwe r so -

wa³a wszy stkich, ideê grup pio nie r skich – od rzu con¹

nie tylko przez nowe pañstwa cz³onkowskie.

 I w ko ñ cu jest trze cia op cja, któ ra zak³ada, ¿e Tra ktat 

Kon sty tucy j ny w fo r mu le po da nej pod re fe ren dum jest

ma r twy. Trze ba po szu ki waæ no wych roz wi¹zañ. Znam

dwie bar dzo ja s ne de kla ra cje po li ty cz ne id¹ce w tym

kie run ku. Jed na to de kla ra cja ho len der skie go mi ni stra

spraw za gra ni cz nych Wy da je mi siê, ¿e po do b ny

pogl¹d pre zen tu je rów nie¿ w swo ich wy po wie dziach

pre zy dent Lech Ka czy ñ ski. Wa r to by³oby siê za sta no -

wiæ, któ ry z tych trzech sce na riu szy jest do bry dla Unii

Eu ro pe j skiej, któ ry jest rea li sty cz ny. Uwa ¿am, ¿e ko m -

bi na cja mie dzy dru gim a trze cim by³aby naj le p sza dla

Unii Eu ro pe j skiej. Fo r so wa nie pie r wsze go sce na riu sza

jest ry zy ko w ne ze wzglê du na to, i¿ pro blem z re fe ren -

dum nie ogra ni cza siê ty l ko do Fran cji czy Ho lan dii.

Wie le wska zy wa³o na to, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny

prze pad³by rów nie¿ w re fe ren dum du ñ skim i bry ty j -

skim. Po no w ne uru cha mia nie pro ce su refe ren dal ne go

by³oby do sko na³ym sce na riu szem, ¿eby ju¿ kom p le t nie

po grze baæ Tra ktat Kon sty tucy j ny i to w sytuacji bardzo

kryzysowej politycznie w Unii Europejskiej. 

Ko m bi na cja sce na riu sza dru gie go i trze cie go wy da je 

mi siê naj bar dziej pra wdo podo b na i ko rzy st na. Pie r -

wsze ana li zy po ka zuj¹, ¿e wie le z obaw, któ re by³y jed -

nym z pod sta wo wych mo ty wów zmia ny przez Tra ktat

Kon sty tucy j ny fun kcjo no wa nia Rady, siê nie po twier -

dza. Nie mamy do czy nie nia z blo kad¹ pro ce su po dej -

mo wa nia de cy zji w Ra dzie na ba zie fun kcjo no wa nia Ni -

cei w po sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej. Co nie po win no

zna czyæ, ¿e nie na le ¿y w ogó le re fo r mo waæ tego pro ce -

su de cy zyj ne go. Byæ mo¿e trze ba zwe ry fi ko waæ pod sta -

wy, któ re pro wa dzi³y nas do roz wi¹zañ za wa r tych

w Tra kta cie Konstytucyjnym.

W dys ku sji na te mat tego, co na le ¿y zro biæ z Tra kta -

tem Kon sty tucy j nym, jak po wi nien wygl¹daæ przysz³y

ustrój Unii Eu ro pe j skiej, po mog³oby nam od wró ce nie

per spe kty wy. Cho dzi o to, by œmy nie pa trzy li na pro -

blem re fo r my Unii Eu ro pe j skiej, Tra kta tu Kon sty tucy j -

ne go za czy naj¹c od in sty tu cji, a od pro je kto wa nia pe w -

nych po li tyk, do któ rych roz wi¹za nia in sty tu cjo nal ne

mia³yby siê do pa so waæ. Trze ba spro wa dziæ ca³¹ dys ku -

sjê o przysz³oœci Unii Eu ro pe j skiej na po ziom po li ty ki
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kon kre t nej. Ja kie wy zwa nia w roz sze rzo nej Unii Eu ro -

pe j skiej zmu szaj¹ nas do ini cjo wa nia okre œlo nych po li -

tyk. I do pie ro po tem pro je kto waæ pe w ne roz wi¹za nia

in sty tu cjo nal ne. Po win ni œmy od po wie dzieæ na py ta nie,

czy klu czo wa dla przysz³oœci Unii Eu ro pe j skiej jest

wspó l na po li ty ka ener ge ty cz na, czy po li ty ka s¹sie dz -

twa, czy mo¿e do ko ñ cze nie bu do wy wspó l ne go ryn ku i

wol no œci w ob rê bie tego wspó l ne go ryn ku. Czy kwe stia

us³ug, czy pra cy jest dla nas isto t na? Czy isto t na jest dla

nas wspó l na po li ty ka spra wied li wo œci spraw we wnê -

trz nych? A mo¿e inna po li ty ka fi nan so wa nia Unii Eu ro -

pe j skiej w przysz³oœci? Sto i my przed pro ble mem, ¿e da -

l sze roz sze rza nie Unii Eu ro pe j skiej przy tej strukturze

bud¿etu jest prawdopodobnie jednak niemo¿liwe. 

Bar dzo do bry przyk³ad wspó l nej po li ty ki ener ge ty -

cz nej. Mamy do czy nie nia z bar dzo cie ka wy mi pro po -

zy cja mi za rów no ze stro ny Fran cji, bo jest me mo ran -

dum rz¹du fran cu skie go na ten te mat. Mamy ta k ¿e

pewn¹ pro po zy cjê – choæ szcze rze nie znam jej w szcze -

gó³ach – ze stro ny pol skie go rz¹du. Jest ini cja ty wa w pa -

r la men cie eu ro pe j skim. Je ¿e li mie li by œmy do czy nie nia

z two rze niem siê ko a li cji pañstw na rzecz wzma c nia nia

tej po li ty ki, to po win no owo co waæ pe w ny mi roz wi¹za -

nia mi insty tucjo nal ny mi. To po win na byæ fi lo zo fia po -

dej œcia do roz mów nad przysz³ym kszta³tem Unii Eu ro -

pe j skiej. Nie od in sty tu cji do po li tyk, ty l ko od polityk do 

instytucji...

Jan Ma ria Ro ki ta

...Uwa ga pie r wsza. Mam prze ko na nie, ¿e b³êdna

by³aby dia g no za, któ ra by dzi siaj stwier dza³a, ¿e kwe -

stie kon sty tucy j ne s¹ naj wa¿ nie j szym wy zwa niem Unii

Eu ro pe j skiej – w roku 2006 albo w 2007. Unia stoi przed

trze ma zna cz nie bar dziej fun da men tal nymi zda nia mi

od kwe stii kon sty tucy j nych. Co wiê cej, kwe stie kon sty -

tucy j ne nie spo wo duj¹, i¿ Unia sta nie siê bli ¿ sza od po -

wie dzi na swo je naj bar dziej fun da men tal ne wy zwa nia.

Unia stoi bez w¹tpie nia przed wy zwa niem konku rency -

j no œci. Szan se na to, ¿eby Unia sta wa³a siê fa kty cz nie,

zgod nie ze swo i mi de kla ra cja mi pub li cz ny mi, ob sza -

rem pod wy ¿szo nej konku rency j no œci w œwie cie, s¹ nie -

wie l kie. Roz wi¹za nie któ rego ko l wiek z pro ble mów

kon sty tucy j nych tych szans ani nie ob ni ¿a, ani nie pod -

wy ¿sza. Pro ble my kon sty tucy j ne wzglê dem tego, co

naj wa¿ nie j sze dla Unii s¹ w ogóle drugorzêdne.

Po dru gie, Unia po trze bu je roz wo ju swo ich po li tyk.

Za sad ni cza teza, któr¹ zg³osi³ Ma rek Ci cho cki jest mi

bar dzo bli ska. Roz wój po li tyk uni j nych jest ab so lu t nie

przes¹dzaj¹cy dla kwe stii, czy Unia siê w ogó le zwi ja

czy roz wi ja. Je œli po li tyk bê dzie przy by waæ, je œli po li ty -

ki bêd¹ siê pog³êbiaæ, je œli bu d¿e to we fi nan so wa nie po -

szcze gó l nych po li tyk bê dzie wzra staæ, to Unia bê dzie

siê roz wi jaæ. Je œli po li tyk bê dzie mniej, je œli po li ty ki

bêd¹ co raz bar dziej sp³yca ne, je œli fi nan so wa nie po li tyk

bê dzie co raz mnie j sze, to Unia bê dzie siê zwi jaæ. Je stem

zain tere so wa ny tym, ¿eby siê roz wi ja³a, czy li roz wo jem

po li tyk, zwiê ksza niem ich ilo œci i wiê kszym fi nan so wa -

niem. A pro ble my kon sty tucy j no ustro jo we, nie za le ¿ nie 

od tego jak by by³y roz wi¹zane, nie przy bli ¿aj¹ Unii

wype³nie nia tego wy zwa nia. Do wo l ne roz wi¹za nie

pro ble mów kon sty tucy j nych nie przes¹dza w ¿a den

spo sób, czy Unia siê zwija, czy te¿ rozwija. 

Wre sz cie po trze cie, pro blem za ko rze nie nia. Dys po -

nu je my do wo da mi na to, ¿e pro blem kon sty tucy j ny,

czy li pró ba prze ko na nia czy te¿ na rzu ce nia na ro dom

eu ro pe j skim tezy, ¿e musz¹ siê zgo dziæ na nowe in sty -

tu cje i roz wi¹za nia kon sty tucy j ne – bo ina czej bê dzie ka -

ta stro fa – spo wo do wa³a wy ko rze nie nie Unii w œwia do -

mo œci na ro dów eu ro pe j skich a nie za ko rze nie nie. Rok

2005, z tego pun ktu wi dze nia, by³ bar dzo z³y. Dla te go,

¿e roz ma i te wy pa d ki tocz¹ce siê w Unii, ³¹cz nie z wnio -

ska mi refe ren dal ny mi spo wo do wa³y, ¿e we ktor za ko -

rze nie nia po szed³ w dó³. Pod nie sie nie kwe stii kon sty -

tucy j nej w spo sób tak ra dy ka l ny, w jaki ona zo sta³a pod -

nie sio na spo wo do wa³y w tej ma te rii szko dê. W kwe stii

konku rency j no œci, w kwe stii zwi ja nia siê b¹dŸ roz wi ja -

nia, kwe stie kon sty tucy j ne i ich roz strzy g niê cia s¹ nie -

wie le wa ¿ ne, obo jê t ne i dru go rzêd ne. W kwe stii za ko -

rze nie nia pod no sze nie spraw konstytucyjnych okaza³o

siê szkodliwe.

Uwa ga dru ga. Re to ry ka kon sty tucy j na mia³a u Euro -

pe j czy ków wzbu dziæ pe w ne go ro dza ju kon so li da cjê,

po czu cie nad ziei. We wszy stkich ka m pa niach zwi¹za -

nych z kon sty tucj¹ eu ro pejsk¹ po wia da no, ¿e w wy ni ku 

pro ce su kon sty tucy jne go nast¹pi pro ces roz bu dze nia

nad ziei i wia ry. Fina³ jest taki, ¿e w wy ni ku dwu le t nich

de bat kon sty tucy j nych wzrós³ po ziom obaw zwi¹zany z 

udzia³em lud no œci eu ro pe j skiej w Eu ro pie. Re to ry ki

by³o za du¿o. By³a nad to agre sy w na, roz bu do wa na,

prze sa dzo na. Wesz³a w kon flikt z tra dy cyjn¹ za sad¹

step by step, to wa rzysz¹c¹ bu do wa niu Unii od sa me go

pocz¹tku. Nie od góry, ty l ko przez kro ki fa kty cz ne. Nie

przez sztu cz ne kon stru kcje aksjo lo gi cz ne czy in sty tu -

cjo nal ne, ty l ko przez fa kty cz ne kro ki po li ty cz ne. W in te -

re sie Eu ro py le¿y w tej chwi li po rzu ce nie re to ry ki kon -

sty tucy j nej. Ina czej po czu cie to ¿ sa mo œci Euro pe j czy -

ków bê dzie na dal os³abia ne. Dla Euro pe j czy ków

chc¹cych jed no œci Eu ro py naj bez piecz niej szym roz -

wi¹za niem by³oby prze rwa nie tej re fle ksji na za wsze.

Zna czy, ¿e pró ba wzno wie nia re fle ksji nad tra kta tem

z u ¿y ciem tej sa mej ter mi no lo gii wzno wi pro ces de stru -

kcji. Chcia³bym a¿e by nikt na se rio nie podj¹³ w Eu ro pie

pró by wzno wie nia wie l kiej de ba ty na te mat idei kon sty -

tu cji w naj bli ¿ szym cza sie. Uwa ¿am, ¿e wzno wie nie tej
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de ba ty bê dzie de stru kty w ne dla jed no œci. Jed ni bêd¹ za

a dru dzy prze ciw i to bê dzie rozk³adaæ pro ces jed no œci

go spo da r czej. Wzno wie nie tej de ba ty s³u¿y wy³¹cz nie

in te re som prze ciw ni ków jednoœci europejskiej. Tylko

przeciwnicy bêd¹ siê z tego cieszyæ. 

Uwa ga trze cia. Ci, co fo r suj¹ idee wzmo c nie nia in -

sty tu cji eu ro pe j skich jed no cze œ nie dzia³aj¹ na rzecz fa -

kty cz ne go os³abie nia eu ro pe j skich po li tyk. Obo -

wi¹zkiem zwo len ni ka Unii jest uz na wa nie i g³osze nie

za sa dy „po li ty ki uni j ne przed in sty tu cja mi uni j ny mi”.

Dziœ te same kra je, ci sami po li ty cy wy le waj¹ kro ko dy le

³zy nad tym, ¿e nie ma od po wied nich in sty tu cji dla

wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa

i w tym sa mym cza sie tn¹ bu d¿et o 30%. W za kre sie

trze cie go fi la ra czy li bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go –

spra wy na rko ty ko we, prze stê pczoœæ zor gani zo wa na

itd. – bu d¿et œciê to o 40%. Tu nie ma ele men ta r nej lo gi ki. 

Jed no z dru gim jest sprze cz ne. Ca³a ta wa l ka o uk³ad

w³adzy, czy li wa l ka o in sty tu cje ma byæ uk³adem, za

któ rym stoi co raz mniej rze czy wi sto œci uni j nej. Co raz

mniej po li ty ki, co raz mniej pie niê dzy. Co raz wiê cej wy -

dmu cha nych in sty tu cji, któ re maj¹ s³u¿yæ ja kie muœ tam

uk³ado wi in te re sów, a za tym co raz mniej Eu ro py.

Chcia³bym mi ni mum in sty tu cji na gó rze, ¿eby to by³y

in sty tu cje ma ksy ma l nie eu ro pe j skie, a nie miê dzy -

rz¹dowe, ty l ko wspól no to we, jak naj mniej zbiu rokra -

tyzo wa ne. Po li ty ki siê rozbudowuj¹ na wielk¹ skalê. To

jest prawdziwa Unia. 

Uwa ga czwa r ta. Ob se r wa cja pra kty ki uni j nej po ka -

zu je, ¿e pro pa gand¹ jest, i¿ Unia nie mo¿e byæ tak li cz na

bez g³êbo kich zmian insty tucjo na l nych. Ob ser wu je my

dzi siaj pe w ne trud no œci pro cedu ra l ne, ale one nie wy ni -

kaj¹ ze s³awe t ne go ni ce j skie go wa ¿e nia g³osów. Odk¹d

ten sy stem wszed³ w ¿y cie i obo wi¹zuje, chy ba nikt nie

za uwa ¿y³ je sz cze ani jed ne go k³opo tu, jaki re a l nie by

spra wi³ Eu ro pie. De cy zje s¹ po dej mo wa ne bez ¿ad ne go

pro ble mu. Poza nie li cz ny mi wyj¹tka mi – jak osta t nio

w spra wie przed³u¿e nia wyj¹tków od VA T -u – ma³e

kra je, nowe kra je nie g³osuj¹ prze ciw ko sta rym krajom.

A to te¿ by³ ar gu ment bar dzo si l ny dla wpro wa dze nia

zmian insty tucjo na l nych. Nie wi daæ prób, ¿eby któ ryœ z

no wych kra jów re a l nie pró bo wa³ za blo ko waæ pro ces

po dej mo wa nia de cy zji. Pol ska pró bo wa³a je den raz, Li -

twa ze dwa razy doœæ nie udo l nie. Je œli po ja wiaj¹ siê pro -

ble my zwi¹zane z obe cno œci¹ 25 kra jów, to one do tycz¹

nie sa me go me cha ni z mu de cy zyj ne go, ty l ko sa me go

fa k tu, ¿e ich jest tak du¿o. To zna czy, jest pro blem cza su

kon su l ta cji, nie mo ¿ no œci skon sul to wa nia wszy stkich,

ol brzy miej ilo œci cza su na zg³asza nie oœwia d czeñ, sta -

no wisk itd. Ist nie je obie kty w ny pro blem zwi¹zany

z obe cno œci¹ 25-tki, ale nie pro blem in sty tu cjo nalny. Ge -

ne ra l nie pro blem wy do lno œci insty tucjo na l nej, w moim

prze ko na niu, nie ist nie je. 

Teza pi¹ta. Oczy wi œcie ja kieœ tam ko re kty in sty tu cjo -

nalne w ka ¿ dej in sty tu cji siê przy daj¹. Lecz od rzu -

ci³bym re to ry kê wie l kiej, po tê ¿ nej re fo r my insty tucjo na -

l nej, a przyj¹³ me to dê „krok po kro ku”. Je ¿e li na

przyk³ad w ra mach doty ch cza so wych regu³ wspó l nej

po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa jest mo ¿ li we czê -

st sze odwo³ywa nie siê do wiê kszo œci kwa lifi ko wa nej

i do tego nie trze ba powo³ywaæ ¿ad nych no wych in sty -

tu cji, no to trze ba siê czê œciej odwo³ywaæ. Je ¿e li mo ¿ na

zre fo r mo waæ sk³ad Ko mi sji, to na le ¿y zmnie j szyæ li cz bê

ko mi sa rzy do ce lo wo i podj¹æ w tej spra wie jed no -

myœln¹ de cy zjê w ra mach Rady Unii. Ty l ko trze ba po -

pra co waæ, ¿eby Rada by³a zgod na. Mo¿e uda siê stwo -

rzyæ sy stem, w wy ni ku któ re go ktoœ ze ch ce od pu œciæ

w³as ne go ko mi sa rza. Tego typu de cy zje mo ¿ na po dej -

mo waæ i wy ko ny waæ. A je œli siê oka ¿e, ¿e iloœæ kwe stii

pra gma ty cz nych jest na tyle du¿a, ¿e nie da siê ju¿ roz -

wi¹zaæ w no r ma l nym try bie, to na le ¿y za wrzeæ tra ktat

i to wy ne go cjo waæ. Ale to jest kwe stia paru lat. Naj -

pierw wy ko rzy sty wa³bym te wszy stkie œro d ki, któ re

mieszcz¹ siê w ra mach doty ch cza so wych mo ¿ li wo œci

insty tucjo na l nych.

Wre sz cie po szó ste, po li ty cy maj¹ dzi siaj dwa inne

za da nia, bar dziej fun da men tal ne ni¿ wda wa nie siê

w ko lejn¹ de ba tê na te mat kwe stii insty tucjo na l nej. Po

pie r wsze – roz wie wa niem obaw, któ re na ros³y

w zwi¹zku, miê dzy in ny mi, z de bat¹ o kon sty tu cji. Po ja -

wia siê in te gra l ny nurt, któ ry twier dzi, ¿e Unia jest nie -

bez pie cz na. To jest wy zwa niem dla pro -u ni j nych po li ty -

ków. A po dru gie, wy zwa niem dla pro -u ni j nych po li ty -

ków s¹ re fo r my we wnê trz ne w kra jach Unii, któ re

mog³yby spo wo do waæ, ¿e sku t ki ujed no li ce nia ryn ku

w Eu ro pie sta³yby siê od czu wa l ne dla wszy stkich oby -

wa te li. Je ¿e li sku t kiem przes¹dów ¿y wio nych przez

œwiat po li ty cz ny we Fran cji albo w Pol sce, re fo r my we -

wnê trz ne nie bêd¹ do ko ny wa ne, to wszy stko nie ma

sen su. To jest klucz. W czy sto po li ty cz nym sen sie s¹ za -

sad ni czo wa ¿ nie j sze spra wy do za j mo wa nia siê przez

polityków ni¿ debatowanie o konstytucji. 

Kon klu zje by³yby trzy. Po pie r wsze, trze ba w in te re -

sie Unii dzi siaj wy zna waæ za sa dê „po li ty ki przed in sty -

tu cja mi” Pie ni¹dze i po li ty ki s¹ wa ¿ nie j sze ni¿ ko le j ne

akty ustaw unii Eu ro pe j skiej. Po dru gie, do bro dzie j stwa 

jed no li te go ryn ku dla oby wa te li Unii Eu ro pe j skiej czy

roz sze rze nie tych do bro dziejstw jest da le ko wa ¿ nie j sze

od kon stru kcji insty tucjo na l nych. Dla po li ty ków za da -

nie na dzi siaj naj wa¿ nie j sze, to roz wia nie obaw zwi¹za -

nych z Uni¹ i re fo r my we wnê trz ne w po szcze gó l nych

kra jach Unii. Ty l ko wte dy oby wa te le zaczn¹ do strze gaæ

do bro dzie j stwa zwi¹zane z fa ktem ist nie nia Unii. Tak,

jak kie dyœ oby wa tel zo ba czy³ otwa r cie gra nic, znie sie -

nie wiz i mo ¿ li woœæ po ru sza nia siê itd., tak te raz po wi -

nien zo ba czyæ, ¿e jed no li ty ry nek coœ mu da. Oby wa tel
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ni cze go do bre go nie zo ba czy dla sie bie, je œli parê in sty -

tu cji zo sta nie roz bu do wa nych w wy ni ku kolejnej

wielkiej debaty konstytucyjnej...

Jan Barcz.

Z pos³em Ro kit¹ siê nie zga dzam w jed nej spra wie.

Mnie bar dzo cie szy, ¿e roz po czê³a siê mery to ry cz na

dys ku sja o tra kta cie kon sty tucy j nym. Na le ¿a³em do tej

gru py pra wni ków, któ ra od pocz¹tku ja s no mówi³a, ¿e

has³o „kon sty tu cja” pro wa dzi ca³¹ dys ku sjê na ma no w -

ce. Nie cho dzi i nie cho dzi³o o ¿adn¹ kon sty tu cjê w ro -

zu mie niu qu a si pa ñ stwo wym ty l ko cho dzi³o o ko le j ny

wa ¿ ny tra ktat re wi zy j ny. Ci, któ rzy chcie li pod has³em

„kon sty tu cji” ja kiejœ fo r my fe de ra liz mu, rze czy wi œcie

osi¹gnê li sku tek prze ciw ny. Dla te go obe c nie, w tej tak

zwa nej „fa zie re fle ksji” czy dys ku sji trze ba prze de

wszy stkim wy ra Ÿ nie okre œliæ, o czym mó wi my. A to,

o czym mó wi my wy ni ka z sa mej kon stru kcji ustro jo wej, 

pro ce su in te gra cji. Mó wi my o or ga ni za cji miê dzy naro -

do wej, na wet je ¿e li ona ma spe cy fi cz ne ko m pe ten cje

i do syæ swo ist¹ stru ktu rê pro ce su de cy zyj ne go. Naj -

isto t nie j sza spra wa ustro jo wa, któ ra w de ba cie siê musi

po ja wiæ to od po wiedŸ na py ta nie, jaki jest stan ustro jo -

wy Unii. Co bê dzie za 50 czy za 100 lat – to trud no prze -

wi dzieæ. W wy mie r nym cza sie bê dzie to fo r ma spe cy fi -

cz nej or ga ni za cji miê dzy naro do wej. W tej fo r mie ustro -

jo wej, to pa ñ stwa okre œlaj¹, co tam siê w œro d ku dzie je,

przy naj mniej w spra wach naj wa¿ nie j szych.

Dru gi pro blem – roz wój mery to ry cz ny, in sty tu cjo -

nal ny. Roz wój Unii Eu ro pe j skiej wy ma ga rów no czes ne -

go roz wo ju insty tucjo nal ne go i roz wo ju mery tory cz ne -

go. Je ¿e li nie bê dzie tej re la cji, to wyst¹pi¹ prze szko dy.

One obe c nie ju¿ wyst¹pi³y. Na przyk³ad, mamy bar dzo

dy na mi cz ny roz wój w trze cim fi la rze – przy rost re gu la -

cji i za chwia nie ko he ren cji z tym, co siê dzie je w ryn ku

we wnê trz nym. Je ¿e li to ma siê wszy stko roz wi jaæ

w mia rê dy na mi cz nie, to tu taj ko he ren cja musi byæ

zachowana. 

Po trze cie, przy czy ny kry zy su wokó³ tra kta tu kon -

sty tucy jne go z sa mym tra kta tem nie wie le mia³y do czy -

nie nia. Dla te go roz strzy gaj¹c¹ spraw¹ dla re zu l ta tu tej

dys ku sji bêd¹ re fo r my wewn¹trz-kra jo we, eko no mi cz -

ne w pa ñ stwach cz³on ko wskich. Nie ma in nej me to dy

prze ko na nia oby wa te la do fun kcjo no wa nia pro ce su in -

te gra cji, jak da nie mu od czuæ w pro zie ¿y cia co dzien ne -

go. Pró ba po wro tów w tej de ba cie do ró ¿ nych grup re -

fle ksy j nych, ra po r tów mêdrców niczego nie da. 

Unia i wspól no ty fun kcjo nuj¹ ca³kiem nie Ÿle. Mo ¿ na

po wie dzieæ, ¿e wie l kiej tra ge dii nie ma, je ¿e li Tra ktat

zo sta nie od rzu co ny. Lecz mamy po wa ¿ ny kry zys stru -

ktu ra l ny, kry zys do tycz¹cy wi zji Unii i kry zys do -

tycz¹cy pro ble mów, któ re z sa mym tra kta tem, z for ma l -

ny mi spra wa mi nie wie le maj¹ do czy nie nia. A jed nak

mówi¹c o re fo r mie Unii trze ba braæ pod uwa gê to, co

nas obo wi¹zuje. Je ¿e li ktoœ roz wa ¿a pe w ne go ro dza ju

re fo r my ustro jo we, je ¿e li siê roz wa ¿a do da nie wspó l -

nych po li tyk czy zmia ny pro ce su de cy zyj ne go, to trze ba 

siê trzy maæ tra kta tów, któ re obe c nie obo wi¹zuj¹. Nowe

kon ce pcje i pro po zy cje re form wy chodz¹ poza ramy

tra kta to we. W wiê kszo œci przy pa d ków bêd¹ wy ma ga³y

no we go tra kta tu. Pro ce du ra jego przy jê cia bê dzie iden -

ty cz na a w ka ¿ dym ra zie bar dzo po do b na do tej, któr¹

mamy obe c nie. Pra wdo podo b nie nie uni k nie my prze -

pro wa dze nia re fe ren dów. Trud no bê dzie po li ty kom

prze pro wa dzaæ ko le j ny tra ktat re wi zy j ny w tej sa mej

ma te rii i nie siê gaæ do me cha ni z mów, któ re by³y za sto -

so wa ne w od nie sie niu do tra kta tu kon sty tucy jne go.

Z osta teczn¹ de kla racj¹, jak tra ktat kon sty tucy j ny bê -

dzie siê roz wi ja³ nie na le ¿y siê spie szyæ. Obe c ne de kla -

ra cje czy tra ktat jest ma r twy, czy nie s¹ przy naj mniej

przed wcze s ne. Ist nie je ki l ka czyn ni ków, któ re ko nie cz -

nie trze ba braæ pod uwa gê. Po pie r wsze, pro ces raty -

fika cy j ny jest w toku. Mamy prze rwê czy li okres re fle -

ksji. Jed no czy dwa pa ñ stwa za sta na wiaj¹ siê czy na wet

w tym okre sie re fle ksji tra ktat ra ty fi ko waæ. Zreszt¹

okres re fle ksji wyd³u¿y siê co naj mniej do po³owy roku

2007. Wte dy do pie ro bê dzie mo ¿ na po sta wiæ kro p kê na

„i”. Czy ten tra ktat nie wej dzie w ¿y cie, czy te¿ pro ce du -

ra raty fika cy j na bê dzie za ko ñ czo na? Patrz¹c rea li sty cz -

nie, ta osta t nia mo ¿ li woœæ ma nie wie l kie szan se po wo -

dze nia, ale wy klu czyæ jej nie mo ¿ na w ¿ad nym wy pa d -

ku. W okre sie re fle ksji sku piæ siê na le ¿y prze de wszy -

stkim na roz wi¹za niach mery to ry cz nych. W mo men cie

za ko ñ cze nia okre su re fle ksji trze ba mieæ jasn¹ oce nê,

z czym mamy do czy nie nia. Je ¿e li doj dzie do re ne go cja -

cji, je ¿e li doj dzie do roz wi¹zañ pun kto wych tam, gdzie

to jest mo ¿ li we wed³ug sta nu pra wne go, to pun ktem

wyj œcia do tych ne go cja cji bê dzie ko m pro mis za wa r ty

w tra kta cie kon sty tucy j nym. To on w tej chwi li od zwie -

rcie d la pe wien mia no w nik wspó l ny dla dwu dzie stu ki l -

ku pañstw. Od tego siê nie da odejœæ. Je ¿e li siê wyj mie

„ro dzyn kê” z tra kta tu, to wie my do sko na le, ¿e roz -

wi¹za nia ro dzyn ko we maj¹ cha ra kter pa kie tu. Wyj mie

siê jedn¹ ro dzyn kê to inne siê wy sy puj¹. Trze ba siê

wszy stkim zaj¹æ. Nie ma tak, ¿e wyjmie siê tylko to, co

my lubimy. 

Pa kiet ni ce j ski ob li czo ny jest na kon kretn¹ li cz bê

pañstw 27 i przy jê cie 28 pa ñ stwa roz bi ja in sty tu cjo nal ny 

pa kiet ni ce j ski. Pose³ Ro ki ta s³usz nie po wie dzia³, ¿e

pro ble mu obe c nie nie ma z sy ste mem wiê kszo œcio wym

po dej mo wa nia de cy zji w Ra dzie. Ale jak bê dzie my

przy j mo waæ Cho r wa cjê do Unii Eu ro pe j skiej, to te

wszy stkie pro ble my stan¹ przed nami. Trze ba bê dzie je

roz wi¹zaæ, na nowo zwa ¿yæ g³osy, okre œliæ pro gi itd.
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Sy stem pod wó j nej wiê kszo œci ma jedn¹ za le tê – przy ko -

le j nych roz sze rze niach nie trze ba re ne go cjo waæ g³osów

wa ¿o nych.  A w ko le j ce mamy te raz co naj mniej ki l ka

pañstw, w tym jed no bar dzo kon tro wer syj ne z ka¿dego

punktu widzenia. 

Przy j rzy j my siê pod sta wo wym pro ble mom ustro jo -

wym, ja kie nie sie za sob¹ tra ktat kon sty tucy j ny. Sam

tra ktat kon sty tucy j ny, w wa r stwie mery to ry cz nej

dzia³ania ryn ku we wnê trz ne go, isto t nie j szych zmian

nie wno si. Do da je do ryn ku we wnê trz ne go ki l ka pro po -

zy cji ustro jo wych i to pro po zy cji ustro jo wych bar dzo

isto t nych. Przy naj mniej na czte ry chcê wska zaæ. W za sa -

dzie ¿ad na z nich nie by³a dys ku to wa na porz¹dnie w

Pol sce od stro ny zna cze nia dla fun kcjo no wa nia Unii. Po 

pie r wsze, prze kszta³ce nie stru ktu ry Uni j nej w or ga ni za -

cjê miê dzy na ro dow¹. Jest to dla fun kcjo no wa nia ca³ego

tego or ga ni z mu de cy zja o pod sta wo wym zna cze niu. Tej 

de cy zji, bez ko le j ne go tra kta tu re wi zyj ne go, nie da siê

wpro wa dziæ. De cy zja szcze gó l nie isto t na dla pañstw

s³ab szych i dla pañstw maj¹cych mnie j sze do œwia d cze -

nie w pro ce sie in te gra cji. Ta de cy zja k³ad zie kres de ba -

tom, czym jest Unia Eu ro pe j ska. Unia ma byæ or ga ni -

zacj¹ miê dzy na ro dow¹, nad któr¹ rêkê trzy maj¹ pa ñ -

stwa cz³on ko wskie we wszystkich podstawowych,

konstytucyjnych sprawach. 

Dru gi ob szar de cy zji nie zmie r nie isto t nych do ty czy

wzmo c nie nia pa r la men tów na ro do wych. Tra ktat kon -

sty tucy j ny przy no si ze sob¹ ra dy ka l ne umo c nie nie roli

pa r la men tów na ro do wych w kon tro li i moni to ro wa niu

tego, co siê dzie je w Unii Eu ro pe j skiej. Nie cho dzi mi tu -

taj ty l ko o zna ny me cha nizm kon tro li wy ni kaj¹cy z za -

sa dy sub sy diar no œci. S¹ tam inne roz wi¹za nia, co naj -

mniej tak samo isto t ne. Tych roz wi¹zañ nie da siê wpro -

wa dziæ bez zmian ustro jo wych, na wet przy naj le p szej

woli pa r la men tów na ro do wych. Pod nie sie nie, tak zwa -

nej le gi ty ma cji demo kra ty cz nej Unii mo¿e byæ w zna cz -

nej mie rze dope³nio ne, po przez umo c nie nie roli pa r la -

men tów narodowych wobec w³asnego rz¹du.

Trze ci ob szar, pro po no wa ny w tra kta cie Kon sty -

tucy j nym, do ty czy wzmo c nie nia aksjo lo gii, po przez ra -

dy ka l ne wzmo c nie nie mo ¿ li wo œci ochro ny praw pod -

sta wo wych. Nie cho dzi mi tu taj ty l ko o ka r tê praw pod -

sta wo wych, ale prze de wszy stkim o stwo rze nie pod sta -

wy pra wnej dla przyst¹pie nia przysz³ej Unii do Eu ro pe -

j skiej Kon we ncji Praw Cz³owie ka. To jest de cy zja o pod -

sta wo wym zna cze niu.  I w ko ñ cu mamy za pe w nie nie

porz¹dnej ko he ren cji dzia³añ miê dzy obe cnym pie r -

wszy fi la rem, czy li ryn kiem we wnê trz nym a fi la rem

trzecim i filarem drugim. 

Brak re fo r my insty tucjo na l nej za chwie je pro po rcja -

mi. Unia musi dzia³aæ w mia rê spó j nie. Obe c nie dosz³a

ju¿ do pe w nej gra ni cy insty tucjo na l nej gdzie ko he ren -

cja, szcze gó l nie w trze cim fi la rze jest za gro ¿o na. Nowy

tra ktat jest po trze b ny. Pa kiet Ni ce j ski mo¿e trwaæ w tym 

sta nie, w ja kim jest je ¿e li za sto po wa na zo sta nie stra te -

gia roz sze rze nia. Musi byæ zmie nio ny przy fi na li za cji

roz mów akce sy j nych z Cho r wacj¹. I na ko niec,

chcia³bym wska zaæ, ¿e z pra wne go pun ktu wi dze nia

mo ¿ li wo œci dzia³ania s¹ trzy. Mo ¿ li woœæ pie r wsza, na -

tu ra l na to nowy tra ktat re wi zy j ny. Nie przy pu sz czam,

¿eby ten nowy tra ktat re wi zy j ny ró ¿ ni³ siê za sad ni czo

od tego, co jest. W³aœci wie ró ¿ niæ siê bê dzie ty l ko cza -

sem wej œcia w ¿y cie. Je ¿e li w ko ñ cu 2007 roku pod jê ta

bê dzie de cy zja, ¿e ko ñ czy my z tra kta tem kon sty tucy j -

nym, to gdzieœ w po³owie przysz³ego dzie siê cio le cia

by³aby na stê p na szan sa. Dru gi wa riant, to s¹ te ro dzyn -

ki, czy li Ni cea plus, czy wy bra nie cze goœ z tra kta tu kon -

sty tucy jne go – to jest mo ¿ li we, ale w ogra ni czo nym za -

kre sie. To jest mo ¿ li we w dru gim fi la rze, po czê œci

w trze cim fi la rze. Je ¿e li pa ñ stwa siê zgodz¹ to wspó l ne

dzia³ania mog¹ byæ do syæ efe kty w ne. Nie mniej jed nak

te ro dzyn ki w fi la rze pie r wszym s¹ bar dzo ogra ni czo ne. 

To mog¹ byæ uspra w nie nia te ch ni cz ne – jak  spo sób ob -

ra do wa nia Rady – ale g³êbszej reformy instytucjonalnej

na tej drodze nie da siê przeprowadziæ. 

Ist nie je trze cia je sz cze mo ¿ li woœæ – tra ktat akce sy j ny. 

Tra ktat akce sy j ny, jest tra kta tem re wi zy j nym. Wiêc

przy oka zji tra kta tów akce sy j nych, pocz¹wszy od Cho r -

wa cji, mo ¿ na wpro wa dzaæ pe w ne zmia ny. To bê dzie

bar dzo trud ne nego cja cy j nie i z pe w no œci¹ ogra ni czo ne

do pe w ne go ab so lut ne go mi ni mum. Nad zie ja, ¿e tam

siê uda zro biæ coœ wiê ksze go, siê nie spe³ni. Ne go cja cje

tego typu s¹ pro wa dzo ne za wsze pod wielk¹ presj¹ cza -

su. Nie przy pu sz czam ¿eby pa ñ stwo mog³o po wie dzieæ 

„nie zga dzam siê” i za blo ko waæ przyjêcie kandydata. 

Han na Ma chi ñ ska

Chcia³abym od nieœæ siê do tego, co mówi³ pose³ Ro -

ki ta i po zwo lê so bie wy braæ jedn¹ z tez, ¿e „jed no li ty ry -

nek jest wa ¿ nie j szy ni¿ aksjo lo gia”. Czy gdy by pan by³

na spo t ka niu z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, z przed -

stawi cie la mi spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, czy pan by 

móg³ coœ ta kie go po wie dzieæ? Jed no li ty ry nek i aksjo lo -

gia s¹ rów nie wa ¿ ne. To s¹ pro ble my, któ rych nie mo ¿ -

na roz dzie liæ. Dla te go mó wi li œmy o stwo rze niu pe w ne -

go ka ta lo gu wa r to œci, któ re by³yby spo i wem tra kta tu

i po z wo li³yby na wiêksz¹ iden ty fi ka cjê oby wa te li z

Uni¹ Eu ro pe j ska. Przy tym wa r to pa miê taæ, ¿e ni g dy

de ba ta na te mat aksjo lo gii nie za ist nia³a w per ce pcji

spo³ecz nej. Je ¿e li siê g nie my do ze spo³u przy czyn, dla

któ rych Ho len drzy i Fran cu zi g³oso wa li na „nie” w re fe -

ren dum, to zo ba czy my, ¿e w przy pa d ku Fran cji prze de

wszy stkim by³y to spra wy zwi¹zane z bez ro bo ciem i na

dru gim mie j s cu ogó l nie z³¹ sy tu acj¹ go spo darcz¹, na
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trze cim mie j s cu mówi³o siê, ¿e ten pro jekt jest zbyt li be -

ra l ny. O Ho lan dii mó wio no, ¿e po pie r wsze brak in fo r -

ma cji na te mat tra kta tu, po dru gie to spra wa we wnê trz -

na, a na trze cim mie j s cu, ¿e „Eu ro pa jest za dro ga”. Jed -

no cze œ nie w ba da niach Euro ba ro me tru, wi daæ by³o wy -

ra Ÿ nie, ¿e 70% spo³ecze ñ stwa Eu ro py jest Ÿle poin for -

mo wa na, to zna czy ma nie do syt in fo r ma cji na te mat tra -

kta tu kon sty tucy jne go. Wiêc od cze go na le ¿y zacz¹æ?

Na le ¿y zacz¹æ od wzmo c nie nia de ba ty nad tra kta tem.

Na le ¿y roz pocz¹æ na po wa ¿ nie de ba tê z ró ¿ ny mi œro do -

wi ska mi na temat w ogóle traktatu, systemu

instytucjonalnego, polityk, aksjologii.

W Pol sce kwe stia aksjo lo gii post rze ga na by³a przez

pry z mat wa r to œci chrze œci ja ñ skich. Co pa miê ta my z de -

ba ty na te mat „ka r ty praw pod sta wo wych”, czy tych

wszy stkich prze pi sów, któ re s¹ w tra kta cie? Zapa miê ta -

li œmy wszy s cy jed no – czy maj¹ byæ wa r to œci chrze œci -

ja ñ skie czy ma ich nie byæ? To zdo mi no wa³o dys ku sjê

w spo sób za sad ni czy i ukie run ko wa³o byæ mo¿e du¿¹

gru pê spo³ecze ñ stwa na „nie”. Obe c nie ta dys ku sja wy -

ma ga pe w nych no wych ram i pe w nej ucz ci wo œci po li ty -

cz nej. Trze ba bo wiem pa miê taæ, ¿e mówi¹c o aksjo lo gii

nie mó wi my ty l ko o oby wa te lach 25, 27 pañstw. Mó wi -

my o od leg³ej per spe kty wie. Mu si my my œleæ o zró¿ ni -

co wa niu ku l tu ro wym i po ka zaæ kon kre t ne ko rzy œci,

któ re bêd¹ wy ni ka³y z fa ktu, ¿e Unia bê dzie zbu do wa na 

na ta kim a nie in nym fun da men cie aksjo lo gi cz nym.

Co mo¿e zro biæ Unia Eu ro pe j ska? Za le ¿y to w du ¿ej 

mie rze od in sty tu cji, któ re Unia bê dzie w sta nie stwo -

rzyæ. Bê dzie za le ¿a³o rów nie¿ od pe w ne go ka ta lo gu

wa r to œci na rzecz oto cze nia zew nê trz ne go. Ka ta log

wa r to œci jest nie ty l ko dla oby wa te li Unii. Jest pe w nym

wy zna cz ni kiem tego, w ja kim kie run ku pó j dzie Unia

na zewn¹trz. Cho dzi o stwo rze nie kohe ren t ne go sy ste -

mu ochro ny praw cz³owie ka w Eu ro pie. Rada Eu ro py

od d³ugie go cza su za bie ga³a o to, ¿eby Unia Eu ro pe j -

ska przyst¹pi³a do Eu ro pe j skiej Kon we ncji Praw

Cz³owie ka. Ten pro ces jest za awan so wa ny, mamy

pe³ne przy go to wa nie od stro ny te ch ni cz nej i orga niza -

cy j nej. Bra ku je w³aœci wej pod sta wy pra wnej do tego,

aby Unia mog³a przyst¹piæ do Eu ro pe j skiej Kon we ncji. 

To z ko lei po zwa la na stwo rze nie jed no li tych ram pra -

wnych dla ochro ny praw cz³owie ka w Eu ro pie. Za -

wsze by³a taka oba wa, ¿e Unia Eu ro pe j ska bê dzie mieæ

swój w³asny sy stem, ¿e mo¿e dojœæ do sprze cz no œci

orze cz ni c twa, mo¿e dojœæ do ró ¿ nych kie run ków i ró¿ -

ne go po zio mu ochro ny praw cz³owie ka. Dla te go,

jest sza le nie isto t ne, ¿eby sy stem by³ ca³oœcio wy i spó j -

ny.

Byæ mo¿e pe w ne ele men ty w tym tra kta cie s¹ nie po -

trze b nie po wta rza ne. Na przyk³ad te ksty zwi¹zane

z oby wa te l stwem eu ro pe j skim, byæ mo¿e na le ¿a³oby to

za pi saæ jed no kro t nie, a nie po wta rzaæ. Ale przysz³a

Unia pod rz¹dami tra kta tu kon sty tucy jne go po win na

byæ Uni¹ oby wa te li. Uni¹, w któ rej s¹ za cho wa ne pod -

sta wo we wa r to œci: prze strze ga nie praw cz³owie ka, za -

sa da rów no œci, rz¹dów pra wa, de mo kra cji... Jej in sty tu -

cje maj¹ staæ na stra ¿y za cho wa nia tych wa r to œci. Wy da -

je siê, ¿e wsze l ka w tej chwi li dys ku sja o no wym tra kta -

cie kon sty tucy j nym by³aby bar dzo nie bez pie cz nym po -

su niê ciem. Pro jekt tra kta tu kon sty tucy jne go jest bar dzo

dobr¹ pod staw¹ do dys ku sji w pa ñ stwach cz³on ko -

wskich. Nie s¹dzê, aby wy bie ra nie z tra kta tu kon sty -

tucy jne go ja ki ko l wiek ele men tów po zwo li³o na stwo -

rze nie cze goœ le p sze go. Wy bie ra nie ele men tów po wo -

du je w³aœci wie po wrót do pun ktu wyjœcia – do pocz¹tku 

Unii Europejskiej.

Jan Tru sz czy ñ ski

Dys ku sja o tra kta cie na pe w no jest ko nie cz na. Tê

dys ku sjê trze ba wpro wa dziæ ju¿ w tym roku. Nie -

uchron nie doj dzie do zmian insty tucjo na l nych w fun -

kcjo no wa niu Unii oko³o roku 2008 lub 2009 w mo men -

cie, w któ rym bê dzie my de cy do waæ o przy jê ciu Cho r -

wa cji. A przed tym ro kiem cze kaj¹ nas eta py, na któ rych 

Pol ska i jej eli ty bêd¹ mu sia³y siê spra w dziæ. Ta kim eta -

pem jest przyk³ado wo przysz³oro cz ne prze wod ni c two

Nie miec w Unii Eu ro pe j skiej i am bi cje, ja kie w zwi¹zku

z tym kla sa po li ty cz na Nie miec ¿ywi. Czy one siê zma -

te ria li zuj¹ –  w ja kim sto p niu? Tego nie wie my ale sie -

dzieæ i przygl¹daæ siê by³oby re cept¹ po li ty cz nie szko d -

liw¹, nies³uszn¹. Nie chcê spe ku lo waæ na te mat tego, ja -

kie ele men ty zmian insty tucjo na l nych da³yby siê wpro -

wa dziæ do nad bu do wy w Unii ty l ny mi drzwia mi po -

przez tra ktat akce sy j ny. Tu trze ba po dej œcia ca³oœcio we -

go, co na pra wdê chce my roz wi jaæ, ja kie cele chce my

osi¹gn¹æ. Po pie r wsze – me cha nizm po dej mo wa nia de -

cy zji i nad bu do wa fun kcjo na l na Unii jest ju¿ wy sta r -

czaj¹co skom pli ko wa na i trud no so bie wy ob ra ziæ do -

da t ko we jej piê tra, do da t ko wo ko m p li kuj¹ce nam wszy -

stkim ¿ycie.

Po drugie, czy w za le ¿ no œci od celu poli ty cz ne go,

jaki aktu a l nie rz¹dz¹cy chc¹ osi¹gn¹æ, do pa su je my nad -

bu do wê le gi s la cyjn¹ i prawn¹ in sty tu cjo naln¹ Unii? To

za bieg pro wadz¹cy na ma no w ce. Tam gdzie dwu dzie -

stu sie d miu musi jed no my œl nie zde cy do waæ, taka pró ba 

wpro wa dza nia zmian, jest ska za na na nie po wo dze nie.

Trze ba u¿y waæ in stru kcji, któ re ju¿ ist niej¹. Umieæ sko -

rzy staæ z me cha ni z mów de cy zy j nych od da nych do na -

szej dys po zy cji. Do pie ro na tej dro dze pro wa dziæ etap

po eta pie do zmian, ja kie kla sa po li ty cz na da ne go kra ju,

aktu a l nie rz¹dz¹ca, de fi niu je jako le¿¹ce w in te re sie

swo je go pa ñ stwa a tym sa mym byæ mo¿e i Unii Eu ro pej -

skiej. 
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Sta nis³aw Pa rzy mies

Am bicj¹ wiê kszo œci pañstw jest jed nak, ¿eby ja kiœ

tra ktat kon sty tucy j ny do pro wa dziæ do sku t ku. Naj wa ¿ -

niejsz¹ in tencj¹ by³o to, ¿eby stwo rzyæ tra ktat, któ ry

pod kre œli szcze gó l ne mie j s ce, szcze góln¹ rolê Unii Eu -

ro pe j skiej na are nie miê dzy naro do wej. Tego nie

osi¹gnie my bez tra kta tu. Klê ska w re fe ren dum we Fran -

cji i w Ho lan dii do wo dzi, ¿e Unia jest s³aba. Ci, któ rzy

spro wo ko wa li tak¹ sy tu a cjê, a mam na my œli Fran cu -

zów, za czy naj¹ in ten sy w nie my œleæ o tym, jak wyjœæ im -

pa su. Mo ¿e my mieæ ró ¿ ne pro po zy cje, ale prze de wszy -

stkim po win ni œmy pa trzeæ na tych, któ rzy oba li li tra -

ktat. Od nich bê dzie za le ¿eæ, czy ten tra ktat w ja kiejœ fo r -

mie wej dzie je sz cze w ¿y cie. Tra ktat od rzu co ny zo sta³

przez Fran cu zów prze de wszy stkim dla te go, ¿e byli

prze ciw ni ko sztom roz sze rze nia. Po do b nie by³o w przy -

pa d ku Ho lan dii. Przy du ¿ym bez ro bo ciu we Fran cji,

nap³yw si³y ro bo czej z na szej czê œci Eu ro py mo¿e to

bez ro bo cie je sz cze zwiê kszyæ. Prze mie sz cza nia fran cu -

skich zak³adów na ob sza ry tej bied nej Unii Eu ro pe j skiej

mo¿e rów nie¿ po go r szyæ sy tu a cjê. Wre sz cie, jak mo ¿ na

na zwaæ ten do ku ment kon sty tucj¹? Fran cu zi siê prze -

stra szy li. Nie bê dzie Fran cji, ty l ko pañ stwo eu ro pe j skie.

Mi ni ster spraw we wnê trz nych Fran cji, Ni co las Sar -

ko zy, na pocz¹tku sty cz nia za pro po no wa³ swój plan:

trze ba ten do ku ment skró ciæ, trze ba ob raæ inn¹ dro gê

ni¿ dro ga re fe ren dum. Trze ba po³o¿yæ kres roz sze rze -

niom. Gdy by 2007 roku Ni co las Sar ko zy zo sta³ pre zy -

den tem Fran cji, to Fran cja bê dzie pro po no waæ skró ce -

nie tego tra kta tu, przy naj mniej wy rzu ce nie z nie go czê -

œci trze ciej i pod da nie go ra ty fi ka cji we wszy stkich pa ñ -

stwach cz³on ko wskich, ale nie w dro dze re fe ren dum tyl -

ko par la men tar nej.

Ma rze na Guz Vet ter

 Dwa py ta nia. Wie le wska zu je na to, ¿e ten tra ktat w

tej fo r mie nie prze j dzie i bê dzie pra wdo podo b nie rene -

go cjo wa ny. Jaka bê dzie po zy cja pol skich elit po li ty cz -

nych, któ rym bar dzo za le ¿a³o na tym, ¿eby by³o od nie -

sie nie do chrze œci ja ñ stwa i ¿eby by³ sy stem g³oso wa nia

w Ni cei? Czy pol skie w³adze po no w nie wezm¹ te te ma -

ty do ob ró b ki, czy uz naj¹ je za za ko ñ czo ne? W Unii Eu -

ro pe j skiej nikt nie roz wa ¿a, ¿e mo ¿ na by by³o zre zy g no -

waæ z sy ste mu pod wó j nej wiêkszoœci g³osów.

I dru gie py ta nie spe cja li sty czne, jak to w³aœci wie

wygl¹da z pra wne go pun ktu wi dze nia, czy pa r la ment

Pol ski bê dzie mu sia³ zaj¹æ ja kieœ sta no wi sko w spra wie

ra ty fi ka cji? Czy pro ces raty fika cy j ny musi zo staæ za ko ñ -

czo ny za nim doj dzie do osta te cz nej de cy zji w spra wie

traktatu?

Zdzis³aw Naj der

Ja kiœ tra ktat re wi zy j ny jest nie zbêd ny. Do cze go nam 

s³u¿¹ ta kie tra kta ty, jak tra ktat kon sty tucy j ny czy tra ktat 

akce sy j ny? Do tego ¿eby zast¹piæ woln¹ ame ry kan kê

po miê dzy pa ñ stwa mi ja ki miœ regu³ami gry. Po to ma -

my te tra kta ty, ¿eby ma³e pa ñ stwa czu³y siê bez pie cz nie

a du¿e by³y skrê po wa ne. Je ¿e li roz wi¹za nia tra kta to we

nie bêd¹ pod¹¿a³y za roz wo jem wy da rzeñ po li ty cz -

nych, to wró ci my tam, gdzie by li œmy przez osta t ni rok.

Unia sta je przez wy zwa nia mi zew nê trz ny mi i to

z pe r spe kty wy Wa r sza wy naj le piej wi daæ. Doty ch cza -

so we re gu la cje tra kta to we nie daj¹ pod staw do op ty mi -

z mu, je œli cho dzi o re a go wa nie Unii na wy zwa nia

zewnêtrzne.

Ta de usz Cha bie ra

Bli skie jest mi po dej œcie pra gma ty cz ne. Nie chcê sie -

bie za li czaæ do epi go nów tra kta tu kon sty tucy jne go. On

nie jest ma r twy w tym sen sie, ¿e bê dzie my cze r paæ je sz -

cze z nie go pe w ne po mys³y ale w ca³oœci jako ko m pro -

mis jest ju¿ nie aktu a l ny.

Isto t ne jest pó j œcie da lej drog¹ my œle nia pana Ro ki ty i

po czê œci Mar ka Ci cho c kie go. Ja kie by³yby kon se k wen cje 

two rze nia po li tyk przed in sty tu cja mi? Je ¿e li coœ mo ¿ na

przepchn¹æ bez tra kta tu, to oczy wi œcie na le ¿y to zro biæ.

Ale wa¿n¹ kon se k wencj¹ jest na pe w no mniej soli da r no -

œci w Unii. Unia sta je siê  co raz bar dziej ela sty cz na i zró¿ -

ni co wa na. Na przyk³ad, my pró bu je my wpro wa dziæ

wspóln¹ po li ty kê ene r ge tyczn¹ Unii. Zo ba czy my, jak to

bê dzie wygl¹da³o? Na ra zie s¹ przeb³yski pe w nych po -

mys³ów, je sz cze nie kon kre t ne. Mo¿e ta po li ty ka jest do

zrea li zo wa nia je dy nie na za sa dach „bli ¿ szej wspó³pra -

cy”. Przy okre œlo nych kry te riach nie wszy s cy wezm¹

w niej udzia³. Mo¿e po zo sta nie otwa r ta dla in nych, a mo -

¿e nie? Zo ba czy my jak to bê dzie wygl¹da³o. Lecz po tej

dro dze zmie rza my w stro nê Unii co raz mniej so li da r nej.

Ty l ko te pa ñ stwa, któ re wpro wadz¹ sku te cz nie re fo r my

we wnê trz ne i bêd¹ œci¹ga³y za gra ni cz ny ka pi ta³ i za gra -

ni cz ne in wes ty cje, bêd¹ so bie w ta kiej co raz trud nie j szej

Unii ra dziæ. Ty l ko te pa ñ stwa, któ re bêd¹ wy gry wa³y

kon ku ren cjê wewn¹trz-u nijn¹. Czy Pol ska od wa ¿y siê na 

te re fo r my? Czy my w ta kiej trud nie j szej, mniej so li da r nej 

Unii, jako pa ñ stwo w tej chwi li s³ab sze, czy my na tym

rze czy wi œcie zy ska my? 

Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski

Jest pe w na dy na mi ka zmian w Unii Eu ro pe j skiej.

Tra ktat kon sty tucy j ny, któ ry jest przed³o¿o ny do ra ty fi -
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ka cji, ju¿ nie spe³nia czy nie bê dzie spe³niaæ, je œli wej -

dzie w ¿y cie, wszy stkich za³o¿eñ czy ce lów in te gra cji,

ja kie przed Uni¹ stoj¹. Unia Eu ro pe j ska zde cy do wa³a

o po sze rza niu ko m pe ten cji wspól no to wych w za kre sie

po li ty ki imi gra cy j nej. Po ja wi³ siê pro blem wspó l nej po -

li ty ki ener ge ty cz nej. Te dwie rze czy s¹ w spo sób mar gi -

na l ny ujê te w tra kta cie kon sty tucy j nym. Tra ktat re wi zy -

j ny, któ ry wej dzie kie dyœ tam w ¿y cie, musi tego do ty -

czyæ. Jak g³êbo kie bêd¹ mo dy fi ka cje i re wi zje

w przysz³ym tra kta cie? Czy bêd¹ ogra ni czaæ ko m pe ten -

cje wspólnotowe, czy rozszerzaæ?

Ka ta rzy na ¯ukro wska

Czy in te gra cja po li ty cz na w przy pa d ku wspól not

eu ro pe j skich oz na cza to, co zo sta³o za pi sa ne w tra kta cie

kon sty tucy j nym? Ci, któ rzy przy goto wy wa li ten tra -

ktat, my œle li o utwo rze niu pa ñ stwa i to przy go to wa li.

Na to miast wy zwa nia we wnê trz ne, któ re Unia Eu ro pe j -

ska mia³a do tej pory (tych wy zwañ jest co raz wiê cej)

wy ma gaj¹ in nych roz wi¹zañ ni¿ in te gra cja po li ty cz na,

któ ra by oz na cza³a utwo rze nie wspó l nej ar mii i wspó l -

nej po li ty ki za gra ni cz nej. Jako zwo len ni czka in te gra cji

po li ty cz nej mu szê spy taæ, co po win na ona zna czyæ?

W przy pa d ku spraw zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem,

zwró æ my uwa gê, ¿e za gro ¿e nia siê zmie ni³y, na to miast

na sze re a kcje oz na czaj¹ce bu do wê za bez pie czeñ nie

uleg³y zmia nie. Kie dy prze no si my obe c ny wzo rzec, jaki

ist nie je w pa ñ stwach na ten wzo rzec in te gra cji po li ty cz -

nej uni j nej, to nie do ko ñ ca bu du je my jak¹œ stru ktu rê,

któ ra bê dzie zdo l na od po wia daæ za gro ¿e niom, któ re

w tej sfe rze ist niej¹. Na le ¿a³oby za tem in te gro waæ siê

po li ty cz nie, ty l ko w ja kim za kre sie? Czy kra je, któ re nie

ucze st nicz¹ w unii walutowej, s¹ w stanie uczestniczyæ

w integracji po li ty cz nej?

El ¿ bie ta Il la sie wicz

Wi zja elit po li ty cz nych, tych któ re spra wuj¹ w³adzê

w Pol sce, czy aspi ruj¹ do w³adzy, a wi zja opi nii spo³ecz -

nej, co raz bar dziej siê roz je ¿ d¿aj¹. Im go r sza opi nia

o w³adzy i fun kcjo no wa niu de mo kra cji w Pol sce, tym

le p sza jest opi nia o Unii Eu ro pe j skiej. Unia jest post rze -

ga na bar dzo si l nie jako or ga ni za cja eko no mi cz na i pod -

kre œla siê jej eko no mi cz ny wy miar i eko no miczn¹ przy -

da t noœæ. Co raz mo c niej za zna cza siê po sta wa pro -inte -

gracy j na. W³adza ma si l niejsz¹ wi zjê miê dzyrz¹dow¹,

a lu dzie co raz si l niejsz¹ wizjê wspólnotow¹.

Pra wdê mówi¹c, nie by³o na po zio mie spo³ecz nym

de ba ty wokó³ wa r to œci chrze œci ja ñ skich. To by³a ma czu -

ga, któr¹ ok³ada li siê po li ty cy. W ro ¿ nych ba da niach,

opi nia pol ska w naj mnie j szym sto p niu z 25 kra jów,

wska zu je wspól no tê wa r to œci chrze œci ja ñ skich, re li giê

i wspó l no tê ku l tu row¹ jako wa ru nek przy jê cia no wych

krajów do Unii.

Krzy sztof Bo bi ñ ski

We Fran cji od rzu co no tra ktat ze wzglê du na roz sze -

rze nie. To by³ g³ówny pro blem. Spo³ecze ñ stwa za chod -

nie nie s¹ do tego przy go to wa ne i nie bar dzo widz¹

w ogó le sens da l sze go roz sze rza nia. My z ko lei od wro t -

nie, chce my ¿eby to roz sze rze nie da lej trwa³o, bo roz -

wi¹zuje to na sze pro ble my na wscho dzie. Dla te go, Pol -

ska i inne nowe kra je po win ny bar dzo po zy ty w nie pod -

cho dziæ do spra wy tra kta tu i sta raæ siê po móc osi¹gn¹æ

ko m pro mis, bo to jest w na szym in te re sie. 

Ma rek Ci cho cki

Je ¿e li za czy na my dys ku sjê o przysz³ym ustro ju Unii

Eu ro pe j skiej od in sty tu cji, to tak na pra wdê roz po czy na -

my j¹ od tego, jak po dzie liæ w³adzê po li tyczn¹ w Unii?

A to zna czy dok³ad nie: kto za tym stoi? I od tego nie

ucie k nie my. Je ¿e li na to miast za cznie my dys ku to waæ

o przysz³ym ustro ju Unii Eu ro pe j skiej za czy naj¹c od

po li tyk Unii Eu ro pe j skiej, wów czas za cznie my mó wiæ

o tym, jak po win na siê roz wi jaæ Unia Eu ro pe j ska i jaki

po wi nien byæ za kres in te gra cji eu ro pe j skiej

w przysz³oœci. 

Pro po zy cje Sarkozy’ego nie musz¹ byæ dla Pol ski

wca le ta kie bar dziej ko rzy st ne. One jed nak zak³adaj¹

zre du ko wa nie tra kta tu kon sty tucy jne go tak na pra wdê

do pie r wszej, do dru giej czê œci i prze pchniê cie tego pa -

kie tu przez zgro ma dze nie na ro do we. Wszy stkie te kra -

je, któ re maj¹ pro blem z tymi roz wi¹za nia mi tra kta tu

kon sty tucy jne go sta wia w trud nym po³o¿eniu.

Jak siê za cho waj¹ pol skie eli ty po li ty cz ne – nie wiem. 

Mam ty l ko nad zie jê, ¿e to siê nie bê dzie re a li zo wa³o w

taki spo sób, ¿e swo je sta no wi sko bê dzie mia³ MSZ, swo -

je sta no wi sko bê dzie mia³a Kan ce la ria Pre mie ra i swo je

sta no wi sko bê dzie mia³a Kan ce la ria Pre zy den ta. To rze -

czy wi œcie by³oby coœ nie ko rzy stne go. 

Sto su nek do wspó l nej po li ty ki ro l nej w pol skiej po li -

ty ce po wi nien zo staæ na nowo zde fi nio wa ny. Dla te go,

¿e z jed nej stro ny sy tu a cja, w któ rej wspó l na po li ty ka

ro l na ab sor bu je wiê kszoœæ œro d ków Unii i mo ¿ na po -

wie dzieæ wyci¹ga te œro d ki z in nych mo ¿ li wych ce lów,

jest dla Pol ski nie ko rzy st na. Je ¿e li bu d¿et siê ku r czy,

ona jest obie kty w nie rzecz bior¹c nie ko rzy st na. Re fo r -

ma wy da t ków wspó l nej po li ty ki ro l nej wca le nie musi

oz na czaæ, ¿e bê dzie wiê cej pie niê dzy na inne cele.
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Mamy prze cie¿ kon ce pcjê po pie ran¹ przez wie le

pañstw cz³on ko wskich, po pro stu rena cjona li za cji

wspó l nej po li ty ki ro l nej. Z dru giej stro ny, do œwia d cze -

nia, któ re mamy w tej chwi li po ka zuj¹, ¿e jed nak pe w ne

ra cjo na l ne i ko rzy st ne sku t ki ucze st ni c twa Pol ski we

wspó l nej po li ty ce ro l nej s¹. Fi nan so wa nie po przez

wspóln¹ po li ty kê roln¹ pro mu je naj le p szych ro l ni ków

w Pol sce. W tym sen sie ta po li ty ka ra cjo nali zu je i rze -

czy wi œcie mo der ni zu je pol skie ro l ni c two. Wiêc na le ¿y

so bie za daæ py ta nie, czy na le ¿y po cho p nie i z do ktry ne -

r skich, li be ra l nych sta no wisk, re zy g no waæ ze wspó l nej

po li ty ki ro l nej? Na le ¿a³oby nasz sto su nek prze de fi nio -

waæ w kie run ku wiê kszej ostro ¿ no œci i pe w ne go li cze -

nia w³as nych ko rzy œci, a nie ty l ko teo rety cz ne go

podejœcia do tego, ¿e trzeba zliberalizowaæ wydatki

w U nii Europejskiej.

Jan Barcz

Ka ¿ dy, kto mówi o re fo r mie Unii Eu ro pe j skiej i chce

mó wiæ odpo wie dzia l nie, musi nawi¹zaæ do tra kta tu. Je -

¿e li ktoœ zg³asza pro je kty re fo r my, któ re abs tra huj¹ od

tego, co nas obe c nie wi¹¿e, to albo d¹¿y do roz bi cia

Unii, albo nie wie o czym mówi.  

Dru ga spra wa – co z ra ty fi kacj¹ i z „utru pia niem” tra -

kta tu? Je sz cze raz po wiem – nie spie sz my siê. Na to jest

za wsze czas. Pro ce du ra w toku, de cy zja osta te cz na bê -

dzie pod jê ta w dru giej po³owie 2007 roku. Je ¿e li bê dzie

sy tu a cja jed noz na cz na, to trze ba bê dzie z ni¹ so bie po ra -

dziæ. Wie le lat za j mo wa³em Nie mca mi i uwa ¿am po li ty -

ków nie mie c kich za bar dzo odpo wie dzia l nych. Je ¿e li

kan c lerz Nie miec mówi, ¿e wró ci do spra wy, to do brze to 

prze my œla³. Je ¿e li pa r la ment eu ro pe j ski wyda³ sta no wi -

sko do syæ jed noz na cz ne, ¿e trze ba pró bo waæ i to uza sad -

ni³, to trze ba te g³osy braæ pod uwa gê. Po li ty cy fran cu s cy

za cho wuj¹ wstrze miê Ÿ li woœæ – to mnie nie dzi wi. Po -

wiedz¹ co myœl¹ po wy bo rach, czy li póŸn¹ wiosn¹ 2007

roku. Cza r ny sce na riusz to jest sy tu a cja, kie dy w ko ñ cu

2007 roku, albo w roku 2008 Fran cu zi ra ty fi kuj¹ ten tra -

ktat, inni ra ty fi kuj¹ ten tra ktat a my zo sta nie my bez ra ty -

fi ka cji. To jest ka ta stro fa dla no we go pa ñ stwa cz³on ko w -

skie go, na wet tak du ¿e go li cze b nie jak Pol ska.

Trze ci pro blem, tra ktat akce sy j ny, co siê da zmie niæ?

Mo ¿e my byæ za sko cze ni, ¿e jed nak bê dzie pod jê ta pró -

ba powa ¿ nie j szej re fo r my przy akce sji Cho r wa cji. Je ¿e li

tra kta tu kon sty tucy jne go nie bê dzie, to za pe w ne tak siê

sta nie. Trze ba bê dzie zde cy do waæ co do spo so bu po dej -

mo wa nia de cy zji g³osa mi wa ¿o ny mi w Ra dzie i do ko -

naæ no wej alo ka cji miejsc w pa r la men cie eu ro pe j skim

i je sz cze w paru in nych stru ktu rach wspól no to wych.

W 2008 roku wiê kszoœæ pañstw bê dzie za po dej mo wa -

niem de cy zji pod wójn¹ wiê kszo œci¹ kwa li fi ko wan¹,

tak, jak w tra kta cie kon sty tucy j nym. Czy Pol ska wte dy

po wie: „nie zga dzam siê” i za blo ku je ne go cja cje akce sy -

j ne? Zna leŸ li by œmy siê w po zy cji nego cja cy j nej kata stro -

fa l nej, bardzo trudnej.  

Na stê p na spra wa – co re ne go cjo waæ? Trze ba zmie -

niæ na zwê tra kta tu. Trze ba go na zwaæ tra kta tem re wi zy -

j nym, rzy m skim, pa ry skim, wa r sza wskim, jak kto woli,

ale na pe w no po ¿e g naæ siê z kon sty tucj¹, bo na ro bi³a

du¿o szkód. Z in nych spraw ustro jo wych, to nie bar dzo

wi dzê, cze go zno wu trze ba by siê by³o po zbyæ. Pro ble -

my, do któ rych Pol ska mia³a uwa gi, zo sta³y pod da ne

do syæ grun to w nej re ne go cja cji w toku kon fe ren cji miê -

dzy rz¹do wej. Re zu l tat wca le dla Pol ski nie jest z³y.

Roz wi¹za nia s¹ do bre, a w ka ¿ dym ra zie nie s¹ szko d li -

we. Nowa fo r mu³a po dej mo wa nia de cy zji wiê kszo œci¹

kwa li fi ko wan¹ w Ra dzie. Tego siê rza d ko u¿y wa. Me -

cha nizm ten wy mu sza wcze œ nie j sze osi¹gniê cie zgo dy

i z wiê kszo œci¹ spraw nie ma pro ble mu. Wa ¿ ne jest bu -

do wa nie ko a li cji. Z dru giej stro ny nowa fo r mu³a eli mi -

nu je ko nie cz noœæ re ne go cja cji przy ka ¿ dym no wym roz -

sze rze niu Unii a tym samym unika kolejnego kryzysu.  

Ko le j ne trud ne py ta nie – jak ma siê fo r ma l nie pro ce -

du ra raty fika cy j na? Nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e dzia³a ar -

ty ku³ 90-ty. Czy trze ba wszczy naæ od nowa pro ce du rê?

Rz¹d po no w nie mu sia³by zg³osiæ tra ktat z uza sad nie -

niem do ma r sza³ka se j mu. Sejm po dej mu je naj pierw,

po przez uchwa³ê, de cy zjê w spra wie fo r mu³y wy ra ¿e -

nia zgo dy na ra ty fi ka cjê. Czy li re fe ren dum albo usta wa

przy za ostrzo nym re ¿i mie. Na stê p nie, je ¿e li to jest dro -

ga refe ren da l na, okre œla te r min re fe ren dum i treœæ py ta -

nia. Je ¿e li re fe ren dum jest wi¹¿¹ce i roz strzy gaj¹ce „za”, 

wte dy pre zy dent mo¿e ra ty fi ko waæ. Jak wie my, obe c nie 

je ste œmy na eta pie prze ka za nia tra kta tu wraz z uza sad -

nie niem, do ma r sza³ka se j mu i na tym siê sko ñ czy³o.

Czy li tra ktat zo sta³ przed³o¿o ny i spra wa le¿y w rê kach

se j mu. Sejm musi podj¹æ de cy zjê o kon tynu o wa niu pro -

ce du ry raty fika cy j nej. De cy zja o kon ty nu a cji za wsze po -

dej mo wa na jest bez wzglêdn¹ wiê kszo œci¹ przy obe cno -

œci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów.

 Zwra cam uwa gê na oko li cz no œci zwi¹zane z re fe -

ren dum. W krê gach pra wni ków oce nia siê ne ga ty w nie

fo r mu³ê prze pro wa dze nia re fe ren dum a szcze gó l nie

ko nie cz noœæ ze bra nia ponad piê æ dzie siê ciu pro cent

osób upra w nio nych do g³oso wa nia, ¿eby re fe ren dum

by³o wi¹¿¹ce. Na wet przy zmia nie Kon sty tu cji, je ¿e li

zarz¹dzo ne by³oby re fe ren dum za twier dzaj¹ce, to wy -

sta r czy je ¿e li za zmian¹ przy naj wa¿ nie j szych czê œciach

kon sty tu cji, opo wie siê wiê kszoœæ, któ ra bie rze udzia³

w re fe ren dum. Wy stê pu je tu taj nie ko he ren cja z tre œci¹

ar ty ku³u 90-e go. A ka ¿ dy tra ktat re wi zy j ny bê dzie pod -

le ga³ ra ty fi ka cji w try bie okre œlo nym w ar ty ku le 90-tym. 

Je ¿e li tej zmia ny siê nie do ko na, to bê dzie my za ka ¿ dym 

ra zem po pa da li w bar dzo trudn¹ sy tu a cjê ze bra nia tych
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po wy ¿ej piê æ dzie siê ciu pro cent. Za uwa ¿ cie pa ñ stwo, ¿e 

na wet gdy by prze pro wa dzo no re fe ren dum ra zem

z pierwsz¹ tur¹ wy bo rów pre zy den c kich, to nie by³oby

wy ma ga nej wiê kszo œci. De mo kra cja po le ga na akty w -

nym ucze st ni c twie. Nie mo ¿ na prze rzu caæ ciê ¿a ru naj -

istot nie j szych de cy zji dla pa ñ stwa na tych, któ rzy s¹ pa -

sy w ni. Nie mo ¿ na stwa rzaæ sy tu a cji u³atwiaj¹cej ma ni -

pu la cje po li ty cz ne. Rok temu, to wszy stkie pa r tie i te,

któ re s¹ prze ciw ko Unii i te któ re s¹ za, na gle by³y za re -

fe ren dum. Czêœæ dla te go, ¿e uwa ¿a³a, ¿e siê uda podj¹æ

de cy zje. Inna czêœæ chcia³a u¿yæ in stru men tu re fe ren -

dum, ¿eby utrud niæ ca³¹ pro ce du rê ra ty fi ka cyjn¹.

Ko le j na spra wa, to uwa run ko wa nia ze w nê trz ne,

czy li wspó l na po li ty ka za gra ni cz na i bez pie cze ñ stwa.

W wy mia rze d³ugo fa lo wym dwu dzie stu – trzy dzie stu

lat, je œli nie bê dzie to ¿ sa mo œci po li ty cz nej, to nie ma in -

te gra cji eu ro pe j skiej. Wspó l ny ry nek siê rozp³ynie w li -

bera li za cji glo ba l nej. Tra ktat kon sty tucy j ny tu taj te¿ re -

wo lu cji nie przy no si, ale za wie ra przy zwo i te po sta no -

wie nia in sty tu cjo nal ne, któ re u³atwi¹ umo c nie nie

wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej i bez pie cze ñ stwa. Za -

wie ra ko m po nent po li ty ki bez pie cze ñ stwa i ob ro ny

z ro z sze rze niem katalogu misji petersberskich.

Na ko niec, po li ty ki uni j ne przed in sty tu cja mi czy od -

wro t nie. Jest de cy zja pañstw cz³on ko wskich, ¿e chce my

pójœæ da lej w ob sza rach mery to ry cz nych, To musi temu

to wa rzy szyæ, czy rów no cze œ nie musi na stê po waæ roz -

wój in sty tu cjo nal ny. Inny wa riant, a szcze gó l nie wyj œcie 

po li ty ki przed roz wój in sty tu cjo nal ny czy nie nad¹¿a nie

in sty tu cji bê dzie nie bez pie cz ne. Co to zna czy? To jest

coœ, cze go siê naj bar dziej oba wia li œmy, to jest po li ty ka

wie lu prê d ko œci, to jest frag menta ry za cja Unii. To jest

bu do wa nie ró ¿ nych wa ¿ nych ob sza rów wspó³pra cy

poza struktur¹ Unii.

Po mys³ tra kta tu ener gety cz ne go. Nie znam tego pro -

je ktu, ty l ko s³ysza³em dzi siaj w ra dio. Trze ba sku piæ siê

na mery to ry cz nym roz wi¹za niu, bo to jest wa ¿ ne. Pa -

daj¹ ró ¿ ne pro po zy cje z ró ¿ nych pañstw. Trze ba je ze -

braæ i trze ba siê im przy j rzeæ. Naj go r sze by³oby pó j œcie

w kie run ku tra kta tu ener gety cz ne go poza Uni¹ Eu ro -

pejsk¹. Co trze ba zro biæ? Trze ba siêgn¹æ do in stru men -

tów uni j nych, do dru gie go fi la ru na pocz¹tek, bo tam

jest ³atwiej. A pó Ÿ niej prze nieœæ to do ob sza ru wspól no -

to we go i wte dy coœ z tego bê dzie w per spe kty wie

miesiêcy czy kilku lat.

W sfe rze aksjo lo gi cz nej tra ktat kon sty tucy j ny stwa -

rza rów nie¿ bar dzo wie le mo ¿ li wo œci. W pra kty ce ta

sfe ra musi na braæ wa ¿ ne go zna cze nia dla jed no stki.

Tra ktat musi j¹ na tyle wzmo c niæ, ¿eby Unia mog³a swo -

je wa r to œci eks po rto waæ na zewn¹trz. S³ysze li œmy o no -

wej in sty tu cji, któ ra ma po wstaæ, o agen cji na rzecz de -

mo kra cji. To jest nowy pro jekt, któ ry zo sta³ z³o¿o ny

przez gru pê euro- parla menta rzy stów. Poza tym agen -

cja praw pod sta wo wych, któ ra prze ¿y wa pe w ne pro -

ble my. Cho dzi o to, ¿eby nie by³o dublowania, ¿eby

powsta³ spójny system – „Prawo Europy”. 

(nie auto ryzo wa ne fra g men ty wy po wie dzi
– re da k cja Ta de usz Cha bie ra)
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