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Sejm i Senat w procesie koordynacji polskiej
w Radzie UE

prezydencji

1 Wstęp

Następstwemprocesówintegracyjnychjestdiametralnazmianatradycyjnejroliparlament
Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony wzmocniona została jwzycja legislatywy
także w kontekście planowanej prezydencji, co zostało przewidziane w dwóch protokołach:
w sprawie roli parlamentów narodowych oraz w sprawie stasowania zasad |>oiiiocniczośei
i subsydiarności'. Zgodnie z |>ostanowieniaini w nich zawartymi, rola parlamentu państwa
członkowskiego w systemie koordynacji polityki europejskiej jest sumą organizacji
i praktyki konstytucyjnej państwa członkowskiego. W przypadku Polski, udział Sejmu
i Senatu w koordynowaniu polityki europejskiej wynika z treści przepisów nowej ustawy
koo[>eracyjnej'', a także regulaminów Sejmu i Senatu' . Zdaniem konstytucjonalistów, tak
przyjęte rozwiązania stanowią wyjątkowo rozbudowaną konstrukcję legislacyjną. .lak
podkreśla ,1. Węc, zakres przedmiotowy współpracy miedzy rządem i parlamentem będzie
nabierał coraz większego znaczenia dla systemu koordynacji |>olityki europejskiej w Polsce ,
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• Ustawa z dnia 9 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Hzw:zy pospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ( l ) z . U. z 2010 r nr 213,
pas. 1395).
Por. Uchwala Sejmu HP z dnia ,'ł0 lipca 1992 r.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
IM.P z 2009 r. nr 5. poz 17 ze z i n ) ; Uchwala Senalu R/«>czvpos|»olitej Polskiej z dniu 23 listopada 1990
r.
Regulamin Senatu RP (M.P. z 2000 r. nr 8, poz. 170 ze zni.).
J. Węc, Udział Parlamentu RP w tworzeniu krajowej polityki europejskiej. Wspóljnuca rządu z Parlamentem
RP w tworzeniu krajowej jKilityki i urvprjskiej. „Raport Instytutu Kościuszki" 2007. nr 'i. s. 28.
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przygotowań należy także docenić rolę przydaną Sejmowi i Senatowi, usprawnić
komunikację ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej w Brukseli, a także zwiększyć przejrzystość i dowartościować rolę pełnioną
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie euroi>ejskim i ogólnokrajowym
systemie koordynacji.

II Wymiar instytucjonalny prezydencji

%

Polska obejmie przewodnictwo w DE w drugiej polowie 2011
t
u.
i
,>oz.e»,nie instytuejonalnym przygotowania do skutecznej koordynacji'
iJT
zintensyfikowane pn-ząwszy od pierwszego kwartału 2010 r. W literaturze nrzvi
'
się, za Z. J Pietrasiem że przesłanki roli w systemie międzynarodowym sa z b 2 e
wyznacznika,... ,K,l.tyk. państwa o charakterze wewnętrzny,., ( m a t e r i a l n a L ł e c z t
a k s j o l o g i e , demograficzne, geopolityczne i subiektywne), a wiec zależ,
od potencjału państwa, jak i o charakterze zewnętrznym (strukturalne, funkcjonalne
l„not..wo-str..kturah>e, podn.iotowo-f.mk.jonałne ora, potencjału polityczne-,,, '
„aelane im przez srodow.sko ,n,ędzynar«>dowe. Przyjmując, że rola jest konsekweur
przyjętego miejsca w system.e, które zostało allx, przydane przez prawo alł>o nałożo, !
poprzez zohowiązama natury społe-cznej, należy zgodzić się z oglądem że iest n„
spójny" sys.eunem w.ybra..y<l, prze/ państwo działań w stosunkach zewnetr/nJ|,
Tak określone przesłank. roi. państwa pozwalają na zidentyfikowanie miejsc-a i ni.z w i
,zc,olnych ...styti.ej, znajdujących się w systemie koordynacji polskiej prezydenci
Złożoność roi ,.e ...cnych przez .szczególne instytucje ..odezas sprawowanej
prezydencji wynika z charakteru samej Rady UE, która ma charakter hybrydowy ł
J
, >wien. w sobie cechy t .owej instytucji unijnej, jak i permanentnej mięelzynanHlow,^
konferencji dyplomatycznej Co w,erej, Rada UE jest tą instytucja, na której prace
poszczególne ,«instwa ezłonkowsk.e mają możliwość wywierania największego woL-u
Zgodnie- z nuKlyfikacjam. wprowadzonymi przez Traktat Lizboński, o l a n i e pełnienie
,ewo.hńctwa w l^ulz,e UE jest głównie wyzwaniem organizacyjnym o charakterze
prestiżowym. V\ konsekwencj, zadamem państwa przewodniczącego jest k o o r d y n o
Obrad, pnle/as których poszczególne państwa członkowskie prezentują swoje intercsv
narcKlowe. Pcnlstawowe funkcje prezydencji to: po pierwsze, przewodniczenie pracom
Rady UE oraz jej grup < kom.tetow roboczych; ,.o drugie, reprezentowanie Rady wobec
innych instytucj. Urn, Europejskiej; po trzecie, reprezentowanie UE w kontaktach
z państwami trzecimi oraz na forach organizacji międzynarodowych P o , „ » „ o
„,
2009 r. w samym modelu prezydencji, rola prezydencji systematycznie rośnie Wynik i
dążenia pOBOegótaych państw „trójki" do przekucia wszystkich postawionych
przez nic priorytetów w sukcesy UE.
°
W literaturze przedmiotu podkreśla się wymiar instytucjonalny sprawowanej
prezydencj,. W tym ujęc.u kładz.e s. nacisk na as,.ekt organizacyjny przewodnictwa
podkreflając ze jest to wyzwanie logistyczne- i strategiczne dla wszystkich polskich'
instytu.ji admimstracj, , urzędów centralnych. Zgodnie z teoria państwa średnie™
kalibru, do jakich niewątpliwie należy zaliczyć Polskę, największy nacisk należałoby
położyć na jakosc . efektywność sprawowania europejskiego przewodnictwa Jednym
czynników, które w przyszłość, określą pozycję Polski w strukturze- hierard,,, vnej
UE nędz'* charakter sprawowanege. przewodnictwa. Przygotowania do objęcia
a następnie przewodme:zen„. przez Polskę w Radzie l JE jest więc ogromnym wyzwaniem
d| całego syste-mu koonlynacj, puhtyki e-uropejskie-j w Polsce. Składa sic na t o r.-aliz-.m
wcześniej postawionych cele.w, priorytetów i r.oszczegóh,ych zadań Prezydencji oraz
wypełnianie podstawowych jej funkcji. Tak ,H.stawione zadania wyn.agają ścisłej
ws,Kdpracy całe-go systemu koordynacyjnego, szczególnie organów a.lminis.ra, ii
centralnej. W literaturze podkreśla się, że wspe'.łpraca taka dotyczy całego spektrum
zagaelnicń o charakterze merytorycznym, kadrowym, kulturalno-promocyjnym a także
gar.izii<yjn<.-logisty.znym. Realizacja celów, priorytetów i zadań ' Pre-zyel.-ne ji
stanowi ella ix.lsk.e-j administracji centralnej ..gromne wyzwanie, wymagające dużego
nakładu działa,, oraz scsł.-j , skoordynowanej wsirnlpracy całej administracji W toku
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Przechexłząc do rozważań dotyczących roli poszczególnych instytucji krajowych
w procesie sprawowanej prezydencji należy jx>czynić spostrzeżenia o charakterze
oi'(.Inyin. /.godnie ze zmianami w sposobie sprawowania przewodnictwa w Radzie
UE, które zostały wprowadzone przecz Traktat LizłK.ński, prezydencja o charakterze
rotacyjnym zostaje w zdecydowanym stopniu osłabiona przez wprowadzony Urząd
Stałego Przewodniczącego RE. Z tego faktu wynikają dla polskich instytucji następujące
konsekwencje. I'o pierwsze, polskie przewodnictwo nic będzie dotyczyło szczebla HK.
W konsekwencji wymusza to na polskich instytucjach konieczność podjęcia przez
ściślejszej współpracy ze stałym Przewodniczącym RE, którym od 2009 r. jest Herman
Van Rompuy. Jest to niezł>ęeh.e dla zapewnienia skute-cznego przebiegu polskiej
Prezydencji. Po drugie, gros zaełań będzie dotyczyło wyłącznie funkcjonowaniu Rady
Ul'! wraz z jej organami pomocniczymi, takimi jak Komitet Stałych Przedstawicieli,
w różnych jej konfiguracjach, co z punktu widzenia rozstrzygnięć podejmowanych na
forum RE, jest optymalne dla zapewnienia skutecznej realizacji priorytetów polskiej
prezydencji. Po trzecie, polska prezydencja sprawowana w warunkach nowego sposobu
oddawania i liczenia głosem-, przez co na procedury decyzyjne wpływ będą mieć
najbardziej zaludnione państwa członkowskie UE". Zgodnie z nowymi .^stanowieniami
z prezydencji rotacyjnej zostanie także wyłączona jedna z formacji Rady, tzw. Rada
do Spraw Zagranicznych, której stałej przewodnictwo obejmuje Wysoki Przedstawiciel
Unii els. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Monsieur PESC), którym od 2000 r.
jest Catherine Ashton.
Dla porządku należy przedstawić najważniejsze podstawy prawne, w oparciu o które
funkcjonować iiędzie |>olska prezydencja: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie
do Spraw Europejskich ', Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia IT> lipca 201 IN i w sprawie
ustanowienia Pe-łnoniocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji
Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie- linii
EuroiK-jskiej ". W rezultacie prac Pełnomocnika,
stycznia 2000 r. został przyjęty
także „Program Przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej d o Objęcia i Sprawowania
Przewodnictwa w Radzie UE". Natomiast w odniesieniu do polskie-go prawodawstwa
dotyczącego Sejmu i Senatu fundamentalną rolę odgrywają: ustawa koop-racyjna.
Regulaminy obu izb oraz Deklaracja współpracy między izbami parlamentów Dolski.
Danii i Cypru, 17 maja 2010 r. (Decjaration of coo]M-rat ion a.uong the llouses of t lic
Parliamcnts of Polami, Denuiark and Oyprus).
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• M. Córa. K. Riedel, Prezydencja w Radzie Unii europejskiej, ( w j Unia Etaopejska u progu polskiej Prezy
dencji, F. Filipek |twl.). Kraków 2011, B. 119-129.
Dz. U. z 2009 r. ur 161, p o z . 1277.
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• Dz. U. z 2008 r. nr 13:ł, |>.«. 843.

IV S e j m
Rola Sejmu i Senatu w przygotowaniach do pełnienia przez Polskę przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej jest uwarunkowana specjalną procedurą współpracy
z rządem w sprawach europejskich, na podstawie wspomnianej już, nowej ustawy
kooperacyjnej, zastępującej ustawę z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.
W świetle nowej ustawy, rząd jest zobligowany do składania parlamentowi informacji
o istotnych działaniach podejmowanych wobec UE, a co za tym idzie, także w kwestiach
dotyczących prezydencji. Zgodnie z ustawą, zajmujący się tymi kwestiami jest ..organ
właściwy na podstawie regulaminu Sejmu". Załącznik Regulaminu Sejmu precyzuje,
że tym organem jest Komisja do Spraw Unii Europejskiej (DSUE)", funkcjonująca
od 22 kwietnia 20U4 r., jako sukcesorka dawnej Komisji Europejskiej (sic!), w której
zakresie działania znajdowały się sprawy dotyczącej procesu integracyjnego.
DSUE jest jedną ze stałych komisji sejmowych składającą się nie więcej niż z 4G
członków. Nie wszystkie miejsca muszą zostać w niej obsadzone , obecnie bowiem
liczy ona 44 posłów, którzy reprezentują proporcjonalnie poszczególne kluby i koła
parlamentarne. Posiedzenia odbywają się w budynku Sejmu, co do zasady w sali
im. Bronisława Geremka. W posiedzeniu mogą brać także udział eurodeputowani
do Parlamentu Europejskiego, dla których wyznaczone jest nawet specjalne miejsce
po prawej stronie sali, zaraz za przedstawicielami rządu, podczas gdy posłowie
gromadzą się po stronie lewej. Na czele DSUE stoi przewodniczący, którym obecnie
jest Stanisław Rakoczy z PSL, wspomagany przez czterech zastępców (obecnie dwóch
z PO oraz po jednym reprezentującym PiS i SLD).
Zakres przedmiotowy obrad Komisji jest wyznaczony przez ustawy i Regulamin
Sejmu. Oprócz DSUE doniosłą rolę pełni także Prezydium Sejmu. Jak podkreśla
P. Sarnecki, na relacje Sejmu z rządem znaczący wpływ mogą mieć cechy osobiste
przewodniczącego komisji, a także marszałka sejmu, a od ich osobistego zainteresowania
sprawami europejskimi, zaangażowania i sprawności przekazywania dokumentów
do prac w komisjach zależy oddziaływanie na prace rządu . Zgodnie z zapowiedziami
przedstawiciela Sejmu, podczas pełnienia przewodnictwa przez Polskę prace legislacyjne
nie powinny ulec jakimkolwiek opóźnieniom. Jednocześnie sejm powinien być świadomy
pojawienia się nowych obowiązków. W trakcie sprawowania prezydencji Sejm będzie
pełnił bowiem ważną rolę w przygotowaniu, a następnie koordynowaniu współpracy
międzyparlamentarnej państw członkowskich na wielu płaszczyznach. Bardzo ważnym
aspektem będzie współpraca z PE oraz zorganizowanie spotkań w ramach Konferencji
Przewódniczących Parlamentów. Sprawowanie przewodnictwa w Konferencji wynika
z zasady połączenia tej funkcji ze sprawowaniem prezydencji danego państwa w Radzie
UE, wprowadzonej w 2006 r. Zadaniem polskich parlamentarzystów będzie znalezienie
właściwych mechanizmów współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi w sprawach
europejskich, a także intensyfikacja promocji parlamentów narodowych, a w konsekwencji
także koordynacja nad pracami zmierzającymi do przyjęcia dokumentu o charakterze
politycznym, finalizującego obrady Konferencji.
Zadaniem polskiego parlamentu będzie także przygotowanie obrad Konferencji
Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych, tzw. COSAC, swoistego
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" Por. pkt .'iii. Załącznika d c uchwały Sejmu RP z dnia .'tli lipca 1992 r. (M.P. z 200i> r. nr 5, poz. 47).
" T. CJihus, System koordynacji polityki europejskiej w Polsce po przystąpieniu
do Unii Europejskiej.
[w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, .1. M. Fiszer (red.), Warszawa
2(K)G, s. 161.
" P Sariierki, Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy unjkonywnniu przez Polskę praw
czlwikowskiclt w Unii Europejskiej. ..Przegląd Sejmowy" 2IKM. nr 5. s. 25.

forum współpracy pomiędzy poszczególnymi komisjami do spraw europejskich
parlamentów narodowych oraz przedstawicieli PE. W związku z tym, że posiedzenia
COSAC odbywają się regularnie co pół roku. Polska, jako państwo sprawując^
przewodnictwo będzie zołx>wiązana do sprawnego przygotowania takiego spotkania
w Warszawie. Ze strony polskiej liczba delegatów będzie wynosiła łącznie sześciu
parlamentarzystów (czterech ze strony Sejmu i dwóch ze strony Senatu). Dla wielu
polskich parlamentarzystów jest to jedyna okazja do regularnych spotkań i wymianę
poglądów ze swoimi kolegami z komisji z innych krajów członkowskich. Co więcej, jest
to ważny instrument zgłaszania instytucjom unijnym uwag dotyczących w szczególności:
projektów aktów unijnych, zasady subsydiarności, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa,
sprawiedliwości, a także kwestii praw podstawowych. Hanga COSAC rośnie, co zostało
potwierdzone w załączniku do Traktatu Amsterdamskiego, w Protokole w sprawie roli
parlamentów państw członkowskich w UE.
Zadaniem państwa sprawującego prezydencję jest ponadto przygotowywanie
spotkań wielu komisji branżowych, które Sejm będzie zobowiązany zorganizować,
przynajmniej kilkakrotnie w ciągu sprawowanej prezydencji. W ramach spotkań
organizowanych z PE Sejm będzie zobligowany do przygotowania tzw. Joint
Pailiamentary Meetings oraz Joint Connnittee Meetings. Trzeba zaznaczyć,
że zarówno spotkania parlamentarne, jak i spotkania komisji branżowych odbywają
sir w Brukseli, w siedzibie PE. O ile jednak spotkania parlamentarne, mające
charakter ściśle spraw politycznych będą organizowane przez Sejm wspólnie z PE,
to o tyle Joint Coinmittee Meetings dotyczyć maja spraw ściśle technicznych
i branżowych, i będą organizowane przez odpowiednie komisje Sejmu i PE.
Ponadto w ramach trio można zadecydować o możliwości zorganizowania także
równego rodzaju innych konferencji i spotkań międzyparlamentarnych. W trakcie
przewodnictwa powinno zostać zorganizowanych szereg spotkań na poziomie
posiedzeń komisji branżowych poszczególnych parlamentów państw członkowskich
UE a także parlamentów z państw kandydujących. Niemniej jednak tematyka
tych spotkań musi być uzależniona od przygotowywanych wcześniej przez rządy
trójki priorytetem prezydencji, a ostatecznie także od decyzji Sejmu. Senat także
uczestniczy w koordynacji przygotowań i w sprawowaniu polskiego przewodnictwa,
Przedmiotem tych debat międzyparlamentarnych powinna być zwłaszcza aktualna
problematyka dotycząca przyszłości UE. Ponadto, należy podkreślić, że większość
z organizowanych spotkań odbędzie się w Brukseli.
Formuła spotkań międzyparlamentarnych, w trakcie sprawowania prezydencji
w ramach trójkąta Polska-Dania-Cypr zasadniczo nie uleganie zasadniczym
zmianom, jednak znaczenie tych spotkań, będzie zależała od wagi uzgadnianych
na nim projektów, a także od zaangażowania polskich posłów i eurodeputowanych,
korzystających z przyznanych przez Traktat Lizboński nowych uprawnień.
Należy wykorzystać także fakt, że zgodnie /, nowymi regulacjami, mechanizm
informowania parlamentów narodowych zostanie w znaczący sposób rozbudowany.
Dalsze wzmocnienie roli i udziału parlamentów państw narodowych członkowskich
w procesie legislacyjnym będzie uzależnione od aktywności także polskiego Sejmu
i Senatu. Należy zgodzić się z poglądem, że dobrze się stało, iż obecna, nowa ustawa
kooperacyjna została uchwalona jeszcze przed zintensyfikowaniem przygotowań
do prezydencji. Docelowo należałoby jednak poszerzyć zakres współpracy z innymi
komisjami do spraw europejskich w pozostałych państwach członkowskich, a także
/, odpowiednimi komisjami PE. Bodajże największym wyzwaniem stojącym przed
parlamentarzystami będą wybory parlamentarne, które- najprawdopodobniej zostaną
przeprowadzone w przedziale październik - listopad 2011 r. Jednocześnie trudno

kiwać od parlamentarzystów głębszego zaangażowania w sprawy europejskie
''
.j
której nie są oni w stanie myśleć o innych niż kampania wyborcza
• wach Istotne jest przy tym uzyskanie szerokiego consensusu politycznego dla
'
• 4 '•Sctratecii
działań i podejmowanych przygotowań w ramach przygotowań
przyjętej
M « » •©
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jednak, jak podkreśla J. Szymanek, Senat w dalszym ciągu nie może podejmować działań
kontrolnych, które niosłyby postać imperatywną".
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do prezydencji.

V Senat
Analogicznie do struktur Sejmowych, także w Senacie znajdują się jednostki
zajmujące s.ę koordynacją polityk, europejskiej. Na podstawie Regulaminus' ! „ '
organem właściwym do koordynowailia tych zagadnień jest Komisja Sor.w . '
Europejskiej (SUE) . Zgodnie z pierwotnym projektem wzorowanym na rozwiazania'7
duński,:!., miała ona Stanowic jedynie część tzw. „wielkiej" komisji ds eunle s k I l
Sejmu i Senatu jednak ze względów konstytucyjnych do powołania takiego organu
nie doszło' . SUE rozpatruje stanowiska i wyraża opinie dotyczące projektów »k,
prawnych Unii Kumpejsk.ej, w tym także projektów umów międzynarodowych, których'
strona ma bye UE, albo państwa członkowskie. Po drugie, KSUE rozpatruje również
poszczególne plany pwy Rady UE, a także roczne plany legislacyjne KE. Po t r z e ^
przedmiotem prac SUE są także informacje i różnego rodzaju dokumenty przedkładaL*
przez Radę Ministrów do konsultacji z parlamentem". W skład Komisji wchodź
18 senatorów dobieranych na podobnych zasadach jak w komisji sejmowe. Obecnie
SUEpraewodmoy Edmund Wlttbfod* (PO), posiadający trzech zastępców (jeden z P o
i
, RiS W toku prac Senatu VI kadencji, SUE odbyła 80 posiedź,,' ZL
• [•
w tym czasie 41 opinii, natomiast Komisja Senatu VI kadencji w okresie od Wooal
2007 r. do końca kwietnia 2009 r. odbyła 58 ,>osiedzeń i wydała 21 opinii14
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W literaturze przymiotu przeważa opinia, iż komisja senacka pełni zdecydowanie
mniejszą rolę na komisja sejmowa. Podkreśla się przy tym, że wynika to cl offino
ze słabszej pozycji Senatu w polskim systemie, a rola Senatu w koordynowaniu pol tyki
europejskiej jest ograniczona do skromnych ram, jakie tej izbie wyznacza konstytucja
Pogląd ten należy jednak meco zrewidować, stosownie do obecnej regulacji ustawowej'
która uległa modyfikacji po interwencji grupy senatorów, niezadowolonych z fik.u
brzmienia art. 9 dawnej ustawy kooperacyjnej, wówczas jeszcze rńeprzewidującej
w procesie opiniowania stanowiska rządu udziału właściwego organu Senatu''
W wyniku senatorskiej -nterwencji, rola tej izby została wyraźnie dowartościowana
w 20(15 r. przez orzeczenie TK, który stwierdził, że dopóki „istnieją dwie izby parlamentu
dopity obie winny m.ec zapewniony jednakowy „dział w pracach nad kształtowaniem'
.niskiego-stanowiska w zakresie tworzenia prawa unijnego. Nic jest tu argumentem fakt
że uprawnienia obu izb w „krajowym procesie legislacyjnym są zróżnicowane". Niemniej
M Por. pkt 12 Załącznika do uchwały Senatu R P z dnia 23 listopada lyori
"
• (Ml- * W i r . nr 8, poz. 17(lzczi„.J.
^
~
Senatu
» W. Sokolcwinz, Formy ortdzialywania parlamentu polskiego na pruwinlawstmo //,„v B.
• L- • . . .
i Praw,,' 2004, Z- 8, a 9-10; S. Gebethner, W spraune
curo,«jstirh „1'ncgM Sejmowy" 2(XM nr 2, s. 114.
"
* * * *
" ^ " ^
+•
« J.SzynwHek. Współudział Senatu HI- „ reaHzacji zobowiązań członkowskich
UE, „Państwu i Prawo"
r
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W okresie poprzedzającym prezydencję, jak i podczas jej sprawowania,
intensyfikacji powinny ulec kontakty „polskich" eurodeputowanych ze swoimi kolegami
z PE, od tego bowiem w dużej mierze zależy sukces prezydencji. Rola tej jedynej
wyłanianej w wyborach bezpośrednich, europejskiej instytucji jest składnikiem kilku
zmiennych. Po pierwsze wynika z pełnienia funkcji kontrolnej PE wobec Rady, a tym
samym także wobec instytucji prezydencji. Funkcja ta jest realizowana poprzez ocenę
programu prezydencji, a następnie opiniowanie jej wykonania. Parlament, nawet gdy
nie posiada instrumentów stricte merytorycznych, stosuje formę miękkiego nacisku
wobec prezydencji, np. poprzez odpowiednie nastawienie mediów wobec poczynań
prezydencji, czy bezpośrednią krytykę w trakcie debat i wystąpień. Po drugie,
prezydencja pełni z kolei funkcję reprezentacyjną Rady przed PE, co ma szczególne
znaczenie w kontekście gdy, większość unijnego ustawodawstwa wymaga zgody obu
tych instytucji w procedurze współdeeyzji. Rola PE dotycząca tej procedury została
wzmocniona postanowieniami Traktatu Lizbońskiego. Od 2009 r. współdecyzja
obejmuje prawie wszystkie polityki unijne, w tym także te, w stosunku do których
PE był dotychczas tylko konsultowany. Po trzecie, „polscy" eurodeputowani
pełnią istotną rolę, jako grupa nośników interesu w trakcie sprawowania
prezydencji przez Polskę. Ich współpraca z krajową administracją rządową powinna
obejmować całe spektrum zagadnień o charakterze merytorycznym, kadrowym,
kulturalno-promocyjnym, oraz organizacyjrio-logistycznym. Należy przypomnieć,
że eurodeputowani wielokrotnie przyczynili się do wypracowania kompromisu między
rządami w Radzie, a później także pomogli zawrzeć porozumienie między PE a Radą.
Wykorzystanie dobrych i częstych kontaktów z politykami najważniejszych
frakcji w PE mogłoby posłużyć nie tylko w umocnieniu konsensusu na linii Rada-PE,
ale służyłoby budowaniu wzajemnych stosunków miedzy Prezydencja a KE dobrych
kontaktów z poszczególnymi państwami członkowskimi są właśnie ich eurodeputowani.
Należy zgodzić się z opinią P. Świebody, że liderzy PE zazwyczaj posiadają wpływową
pozycję w szeregach ich narodowych partii, a ich opinie często są podstawą decyzji
poszczególnych ministrów i szefów rządów ". W tym celu należałoby skoncentrować się
na liderach mogący cli być sojusz.likami Polski. Chodzi tu mianowicie o kraje Europy
Srodkowo-wschodniej, Niemcy, a także oczywiście kraje trójki, czyli Danię i Cypr.
W kwestiach budżetowych z pewnością nie będziemy szukać sojuszników w krajach takich
jak Hiszpania, Włochy, czy Francja, choć należy mieć na uwadze, że państwa członkowskie
w najgorszym wypadku mogłyby porozumieć się ponad prezydencja, co oznaczałoby
kompletną porażkę całej polskiej prezydencji. Świadomość, że trend zachowawczooszczędnościowy w kwestiach budżetowych prawdopodobnie będzie towarzyszył w 2011 r.
i wynikających z tego konsekwencjach, powinna towarzyszyć polskim eurodeputowanym.
Nie należy zapominać o kontaktach z PE również z tego względu, że zarówno
premier polskiego rządu, jak i ministrowie poszczególnych resortów są zobligowani
2

w

Por. wyrok T K z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt K 2Ą/0Ą, (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz. 89); L. Basek,
M. Dybowski, Prawo unijne: Sejm i Senat na bocznym torze., „Rzeczpospolita*, z dnia 31 października 2008,
s. C6; U. Pawłowski, Zakres pruć w Komisji do Spraw Unii Europejskiej nad senackim projektem
ustawy
o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zuńązanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze" 2005, nr 2, s. 22-26.
. 1 . Snfuta, Parlament. Europejski to sukces. ..Polski Kalendarz Europejski" 2009, nr 122, s. 32.
w

2000, z. 8. s. 36.
" A. Pudlo, op. cii., s. 161.
'» U. Uanaszkiewicz, Pmwo polskie a prawo Unii Europejskiej w orzec.mieturie Trybunału AV>„ i i
* P ^ S ^ j w y " 2006 nr , 2 , , 5,-52; A. Pud.o,
^
W latach MOj-2010, (w:| Posunadczcnia prom* pierv,szych lata członkostwa PoLski w
Umi
Bm
S. Biernat, S. Dwb& (red), Warszawa 2011, s. 47-58.
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do uczestnictwa w spotkaniach różnego charakteru i szczebla organizowanych przez
lub wspólnie z PE i jego komisjami. Konieczne jest zatem precyzyjne wyłuszczanie
przez polskich urzędników tez zawartych w programie prezydencji, a później także
i kolejnych sprawozdań z jej realizacji, aby nie spotkały się one z niezrozumieniem
eurodcputowanych. Zalecenie powyższe' powinno być zresztą należycie odczytane także
przez polityków opozycji. Jak podkreślają eksperci, nie warto ryzykować trudnych
relacji z ta instytucją, aby później nie znaleźć się w ogniu krytyki europejskich mediów.
Współpracę z eurodeputowanymi można także osiągnąć poprzez wykorzystanie
sytuacji, w której funkcję przewodniczącego PE sprawuje od 14 lipca 2009 r. .1. Buzek ,
.lak jednak słusznie zauważa sam minister M. Dowgielewicz, Jerzy Buzek sprawujący
funkcję przewodniczącego PE „nie może być prostą emanacją rządu", współpracuje
on bowiem z rządem polskim tak samo jak z pozostałymi 26 rządami w UE .
21

22

„Polscy" eurodeputowani pełnią istotną rolę, jako grupa „nośników interesu"
w europejskim systemie koordynacji . Ich współpraca z administracją rządową powinna
obejmować szerokie spektrum zagadnień o charakterze merytorycznym, kadrowym,
kulturalno-promocyjnyin, oraz organizaeyjnc>-logistycznym Zorganizowanie współpracy
eurodcputowanych z rządem nabrało na znaczeniu po 2004 r., kiedy zorientowano się,
że brak dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Do tego czasu koo|>eracja polegała
jedynie na sporadycznych spotkaniach eurodeputowanych i przedstawicieli rządu,
dotyczących wzajemnej wymiany stanowisk . Rozwiązanie takie nie satysfakcjonowało
„polskich" eurodeputowanych. Obecnie przepływ informacji w tym zakresie jest
ułatwiony, dzięki uruchomieniu przez rząd elektronicznej bazy stanowisk rządu woł>ec
projektów aktów prawnych UE , niemniej jednak, zdaniem eurodeputowanych „wszystkie
warszawskie rządy podejmują działania na forum PE z reguły przed sesją plenarną",
czyli zdecydowanie za późno .
23
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Rola Sejmu i Senatu w procesie koordynacji polskiej Prezydencji w Radzie UE
zostanie wkrótce poddana nolens volens gruntownej weryfikacji. Tylko od osobistego
zaangażowania członków obu izb zależy, czy kilkuletnie, gruntowne prace przygotowawcze
podejmowane przez administrację zostaną przekłute we względny sukces całej trojki.
Biorąc jednak pod uwagę kontekst i termin, w którym przychodzi Polsce sprawować
prezydencie w Radzie UE, do możliwości realizacji tego zadania należy podchodzić
z należytym dystansem.

Warto odnotować fakt, Że funkcję tą Jerzy liuzck będzie sprawował do drugiej połowy 2011 r., w czasie
kiedy Polska sprawowała będzie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej; http://www.euroiiarl.europa.eu/
president, 13 kwietnia 2011 r.
.1 Mielnik, Pilnowanie, polskich interesów w UE to nie rota Jerzego Buzka - rozmowa z \iikolajvm Dowyidetmezem. ,,1'oLska. The Times" z dnia !) września 2000 r.. s. 8.
M Kozera, Aktywność i rola j>olskirh posłów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009). [w:j
Polska w strukturach Unii Europejskiej, M. Rytko (rad.), Lublin 2010, s. 120 i n.
•" M. Hukała. (I. Lakomska. Ił. Sobczak. Zaplecze udmiiiislmcmno-terhniczne
polskich partii i parlamenta
rzystów w Parlamencie Europejskim, „Raport Instytutu Kościuszki" 2007. nr 5. S. .'{8-43.
* T. Gibas, op. cit, s. 165.
http://www.stanowiska.ukie.gov.pl, 12 kwietnia 2011 r.
P, Skwieciński, Eurvparlament
cicha, rosnąca potcya, „Rzeczpospolita" z dnia 8 czerwca 2009 r., s. li).
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