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Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy

do Unii Europejskiej

G³ówn¹ przes³ank¹ przyjêcia Traktatu reformuj¹cego by³a próba uporania siê
z symptomami kryzysu gro¿¹cego Unii Europejskiej po braku ratyfikacji traktatu kon-
stytucyjnego, zarówno ze wzglêdu na coraz wiêksze ograniczenia w utrzymaniu zdol-
noœci Unii do dzia³ania, jak i problem delegitymizacji jej w³adzy. Istotne znaczenie
mia³o tu te¿ rozszerzenie Unii Europejskiej a¿ o 12 pañstw i perspektywa powiêkszenia
Unii o nastêpne kraje.

Przyjêcie Traktatu z Lizbony potwierdza ci¹g³¹ potrzebê zmian maj¹cych na celu
unikniêcie atomizacji Europy i zahamowania procesu integracji europejskiej. Traktat
reformuj¹cy zapewnienia narodom europejskim nowy„pomys³ na Europê”, z którym
mogliby siê uto¿samiaæ, projekt gwarantuj¹cy im wolnoœæ, bezpieczeñstwo i postêp
ekonomiczny. Traktat z Lizbony jest równie¿ dowodem na podjêcie kolejnej próby po-
szukiwania odpowiedzi na pytanie o przysz³oœæ integracji, a tym samym o kompromis
miêdzy jednoœci¹ a ró¿norodnoœci¹. Co najwa¿niejsze, Traktat z Lizbony usprawniania
system integracji, tak aby skutecznie odpowiadaæ na aktualne wyzwania polityczne
i gospodarcze, europejskie, jak i globalne1.

Traktat z Lizbony bez w¹tpienia porz¹dkuje system zarz¹dzania Uni¹ Europejsk¹.
Dosz³o w nim do: – ujednolicenia strukturalnego Unii; – wzmocnienia aksjologii inte-
gracji europejskiej; – sprecyzowania zasad stosunków miêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi i Uni¹; – wzmocnienia legitymizacji demokratycznej; – reformy instytucji
i mechanizmów decyzyjnych oraz wzmocnienia i rozwoju uprawnieñ obywatela Unii
Europejskiej.

Traktat z Lizbony powtarza i precyzuje znane ju¿ zasady systemu instytucjonalnego
Unii Europejskiej, takie jak:
– zasada jednolitych ram instytucjonalnych;
– zasada równowagi instytucjonalnej;
– zasada lojalnej wspó³pracy miêdzy instytucjami.

Pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia Sejmu RP zmian¹ zawart¹ w Traktacie
z Lizbony jest proces zaanga¿owania parlamentów narodowych w proces integracji,
a przez to inkorporacja parlamentów narodowych do systemu instytucjonalnego Unii
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Europejskiej. Warto tu podkreœliæ, ¿e po raz pierwszy parlamenty narodowe uznano za
integraln¹ czêœæ demokratycznej struktury Unii Europejskiej2.

Do roli parlamentów krajowych w procesie integracji europejskiej nawi¹zuje sze-
reg postanowieñ Traktatu z Lizbony, które potwierdzaj¹, ¿e parlamenty narodowe ak-
tywnie przyczyniaj¹ siê do prawid³owego funkcjonowania Unii3. Zgodnie z tymi
zapisami po wejœciu Traktatu lizboñskiego w ¿ycie parlamenty narodowe uzyskaj¹
uprawnienia w zakresie:
– otrzymywania od instytucji Unii informacji oraz projektów aktów prawodawczych

Unii zgodnie z Protoko³em w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Euro-
pejskiej;

– czuwania nad poszanowaniem zasady pomocniczoœci zgodnie z procedurami przewi-
dzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci;

– uczestnictwa, w ramach obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, w me-
chanizmach oceniaj¹cych wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie;

– uczestnictwa w procedurach zmiany Traktatów;
– otrzymywania informacji na temat wniosków o przyst¹pienie do Unii;
– uczestnictwa we wspó³pracy miêdzyparlamentarnej miêdzy parlamentami narodo-

wymi i z Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protoko³em w sprawie roli parla-
mentów narodowych w Unii Europejskiej4.
O bardzo wa¿nej roli parlamentu narodowego przes¹dzaj¹ wspomniane ju¿ dwa

protoko³y do³¹czone do Traktatu: Protokó³ nr 1 w sprawie roli parlamentów krajowych
w Unii Europejskiej oraz Protokó³ nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci
i proporcjonalnoœci.

Je¿eli chodzi o Protokó³ w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, to
najwa¿niejsze kompetencje parlamentu narodowego opieraæ siê tu bêd¹ na dwóch upraw-
nieniach. Pierwsze oparte jest na obowi¹zku przekazywania parlamentowi narodowemu
dokumentów konsultacyjnych Komisji Europejskiej, rocznych programów prac legislacyj-
nych oraz wszelkich innych dokumentów Komisji dotycz¹cych planowania legislacyjnego
lub strategii politycznej. Parlamentowi narodowemu przekazywane bêd¹ tak¿e projekty
aktów prawodawczych kierowane do Parlamentu Europejskiego i do Rady Unii Europej-
skiej. W myœl tego Protoko³u parlamenty narodowe mog¹ przesy³aæ przewodnicz¹cym
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnion¹ opiniê na temat zgodnoœci projektu
aktu prawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci, zgodnie z procedur¹ zapisan¹ w Protokole
w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci5.
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Drugie uprawnienie zawarte w tym Protokole oparte jest tu na w³¹czeniu par-
lamentów narodowych we wspó³pracê miêdzyparlamentarn¹, kiedy to Parlament Euro-
pejski i parlamenty narodowe wspólnie okreœlaj¹ sposób organizacji i wspierania
skutecznej i systematycznej wspó³pracy miêdzyparlamentarnej w ramach Unii.

Protokó³ w sprawie zastosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci za-
³¹czony do Tratkatu z Lizbony istotnie wzmacnia mechanizm monitorowania zasady
pomocniczoœci zwanej te¿ subsydiarnoœci¹ przez parlamenty narodowe. Mechanizm
ten umownie nazywamy mechanizmem wczesnego ostrzegania. Przyjête tu regulacje
umo¿liwiaj¹ parlamentom narodowym, po raz pierwszy w historii procesu integracyj-
nego, wywieranie bezpoœredniego wp³ywu na kszta³t prawodawstwa Unii Europej-
skiej. Przypisana parlamentom narodowym procedura kontroli zastosowania zasad
pomocniczoœci i proporcjonalnoœci obejmuje g³ównie wymóg przekazywania przez
Komisjê projektów aktów prawodawczych i ew. zmian do nich parlamentom narodo-
wym równoczeœnie z ich przekazaniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii
Europejskiej. Obowi¹zek taki dotyczy odpowiednio Parlamentu Europejskiego, Rady
Ministrów, grupy pañstw cz³onkowskich podejmuj¹cych inicjatywê prawodawcz¹,
Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego
Banku Inwestycyjnego6.

Protokó³ w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci w art. 5
okreœla zasadnicze elementy uzasadnienia tak przekazanych propozycji aktów prawo-
dawczych. Wchodzi tu w grê ocena skutków finansowych, ocena w œwietle wskaŸ-
ników jakoœciowych i w miarê mo¿liwoœci iloœciowych, minimalizowanie obci¹¿eñ
finansowych lub administracyjnych nak³adanych na Uniê, rz¹dy krajowe, w³adze re-
gionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli.

Najwa¿niejsze jednak w tym protokole jest to, ¿e ka¿dy parlament narodowy lub
ka¿da izba parlamentu narodowego mo¿e, w terminie oœmiu tygodni od daty przekaza-
nia projektu aktu prawodawczego w jêzykach urzêdowych Unii, przes³aæ przewod-
nicz¹cym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji lub te¿ pozosta³ym podmiotom
uprawnionym uzasadnion¹ opiniê zawieraj¹c¹ powody, dla których uznaje, ¿e dany
projekt prawodawczy Unii Europejskiej nie jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci.

Co wa¿ne, stosownie do sytuacji Parlament Europejski, Rada i Komisja czy te¿ gru-
pa Pañstw Cz³onkowskich, Trybuna³ Sprawiedliwoœci, Europejski Bank Centralny lub
Europejski Bank Inwestycyjny, je¿eli projekt aktu prawodawczego pochodz¹ od nich,
s¹ zobowi¹zane do uwzglêdnienia uzasadnionych opinii wydanych przez parlamenty
narodowe.

Parlament narodowy, wydaj¹c sw¹ uzasadnion¹ opiniê, korzysta z tzw. prawa
g³osu. Ka¿demu parlamentowi narodowemu mechanizm przyznaje po dwa g³osy, które
rozk³adaj¹ siê w przypadku parlamentów dwuizbowych na obie izby lub te¿ dzielone s¹
w zale¿noœci od narodowego systemu parlamentarnego.

W procesie wydawania czy te¿ stanowienia uzasadnionych opinii, je¿eli liczba
tych¿e opinii o niezgodnoœci projektu aktu prawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci
stanowi co najmniej jedn¹ trzeci¹ liczby g³osów przyznanych parlamentom, a jedn¹
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czwart¹ w odniesieniu do projektów dotycz¹cych Obszaru Wolnoœci Bezpieczeñstwa
i Sprawiedliwoœci, to projekt zostaje poddany przez podmioty, które je do parlamentu
narodowego skierowa³y ponownej analizie, a nastêpnie mo¿e byæ podtrzymany, zmie-
niony lub wycofany. We wszystkich tych przypadkach niezbêdne jest uzasadnienie
podjêtej w tym zakresie decyzji.

Ponadto, je¿eli w ramach zwyk³ej procedury prawodawczej uzasadnione opinie
o niezgodnoœci wniosku dotycz¹cego aktu prawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci
stanowi¹ co najmniej zwyk³¹ wiêkszoœæ g³osów przyznanych parlamentom narodo-
wym wniosek zostaje poddany ponownej analizie. Po ponownej analizie Komisja mo¿e
postanowiæ o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku7.

Je¿eli Komisja postanowi nadal podtrzymaæ wniosek, powinna przedstawiæ wtedy
uzasadnion¹ opiniê okreœlaj¹c¹ przyczyny, dla których uwa¿a, ¿e wniosek ten jest
zgodny z zasad¹ pomocniczoœci. Wspomniana uzasadniona opinia, a tak¿e uzasadnio-
ne opinie parlamentów narodowych, powinny zostaæ przekazane prawodawcy Unii tj.
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej w celu ich wziêcia pod uwagê
w ramach procedury prawodawczej w dwóch mo¿liwych aspektach. Po pierwsze
zak³ada siê, ¿e przed zakoñczeniem pierwszego czytania Parlament Europejski i Rada
rozwa¿aj¹ zgodnoœæ wniosku prawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci, bior¹c w szcze-
gólnoœci pod uwagê powody podane i podzielane przez wiêkszoœæ parlamentów naro-
dowych, jak równie¿ uzasadnion¹ opiniê Komisji. Po drugie je¿eli wiêkszoœci¹ g³osów
wynosz¹c¹ 55% cz³onków Rady Unii Europejskiej lub wiêkszoœci¹ g³osów oddanych
w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, ¿e jego zdaniem wniosek nie jest
zgodny z zasad¹ pomocniczoœci, projekt taki nie bêdzie dalej rozpatrywany8.

Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e zgodnie z tym protoko³em Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej jest w³aœciwy do orzekania w zakresie skarg w sprawie naruszenia przez
akt prawodawczy zasady pomocniczoœci wniesionych przez Pañstwo Cz³onkowskie
lub przekazanych przez nie zgodnie z jego porz¹dkiem prawnym w imieniu jego parla-
mentu narodowego lub izby tego parlamentu.

Prezentuj¹c Traktat z Lizbony nie mo¿na zapomnieæ o Parlamencie Europejskim.
Traktat znacz¹co wzmacnia jego rolê jako jedynej europejskiej instytucji, która podle-
ga bezpoœredniemu wyborowi przez obywateli. W Traktacie z Lizbony w pe³ni uznano
rolê Parlamentu jako wspó³legislatora, dziêki szerokiemu stosowaniu istniej¹cej proce-
dury wspó³decydowania, której zostaje nadana ranga zwyk³ej procedury legislacyjnej,
ale tak¿e dziêki zwiêkszeniu uczestnictwa Parlamentu w specjalnych procedurach legi-
slacyjnych9.

Parlament Europejski uzyskuje równoleg³e prawo inicjatywy w kwestii zmiany
traktatów i uczestniczy w tej procedurze poprzez swój udzia³ w Konwencie przygoto-
wuj¹cym projekt zmian. Do podjêcia przez Radê decyzji o niezwo³ywaniu Konwentu
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wymagana jest zgoda Parlamentu. Uprawnienia bud¿etowe, które dzieli z Rad¹ na
równych zasadach, obejmuj¹ teraz wszelkie wydatki Unii. Wzmocnione zostaj¹ jego
uprawnienia z zakresu kontroli politycznej, zw³aszcza poprzez wybór Przewodni-
cz¹cego Komisji.

Ró¿norodne decyzje o du¿ym znaczeniu dla Unii, które dot¹d pozostawa³y w wy-
³¹cznej gestii Rady, teraz tak¿e podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Parlament takie jak np.:
decyzja rozpoczêcia wzmocnionej wspó³pracy, wykorzystanie klauzuli elastycznoœci
pozwalaj¹cej Unii na podejmowanie kroków nieprzewidzianych w traktatach w celu
realizacji celów w nich ujêtych, decyzje dotycz¹ce zastosowania ogólnych „klauzul po-
mostowych” (tzw. procedura k³adki) wykorzystuj¹cych kwalifikowan¹ wiêkszoœæ g³o-
sów w miejsce jednomyœlnego g³osowania lub zastêpuj¹cych specjaln¹ procedurê
ustawodawcz¹ zwyczajn¹ procedur¹ ustawodawcz¹.

Po Traktacie z Lizbony liczba cz³onków Parlamentu Europejskiego nie przekroczy
751. Zmieniony Traktat o Unii Europejskiej nie okreœla sposobu podzia³u tych miejsc
miêdzy pañstwa cz³onkowskie, jednak z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i za jego
zgod¹, udziela Radzie Europejskiej instrukcji, aby przed wyborami parlamentarnymi
w roku 2009 zdecydowa³a, jaki powinien byæ jego sk³ad, przy zastosowaniu zasady re-
prezentacji degresywnie proporcjonalnej, przy czym na ka¿de pañstwo cz³onkowskie
przypada co najmniej szeœæ, ale nie wiêcej ni¿ 96 miejsc.

Je¿eli chodzi o Komisjê Europejsk¹, to w Traktacie z Lizbony powi¹zano nomina-
cjê Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej przez Radê Europejsk¹ z wynikiem wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego. Stanowi to kolejny krok w procesie nadawania
Komisji legitymacji politycznej.

Kolejn¹ zmian¹ jest powierzenie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Parlamentowi
Europejskiemu. Jest to bardzo wa¿na zmiana gdy¿ obecnie Parlament Europejski za-
twierdza nominacjê Rady, zebranej w sk³adzie szefów pañstw lub rz¹dów.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ wzmocnienie roli przewodnicz¹cego Komisji, zw³aszcza
w strukturze wewnêtrznej organizacji Komisji, i jego uprawnieñ do wyst¹pienia o rezy-
gnacjê Komisarza, w celu poprawy skutecznoœci dzia³ania Komisji.

Kolejna modyfikacja traktatowa wynika ze specyficznego statusu wysokiego przed-
stawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, który staje siê jed-
nym z wiceprzewodnicz¹cych Komisji Europejskiej. Odpowiada w ramach Komisji za
jej obowi¹zki w dziedzinie stosunków zewnêtrznych i koordynacjê innych aspektów
dzia³añ zewnêtrznych Unii.

Traktat z Lizbony stanowi te¿, ¿e do 2014 r. liczba komisarzy bêdzie odpowiadaæ
liczbie pañstw cz³onkowskich (wliczaj¹c przewodnicz¹cego Komisji i wysokiego
przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa). Pocz¹wszy od 1 li-
stopada 2014 r. liczba cz³onków kolegium Komisji zostanie zredukowana i bêdzie od-
powiadaæ dwóm trzecim liczby pañstw cz³onkowskich, chyba ¿e Rada Europejska,
stanowi¹c jednomyœlnie, podejmie decyzjê o zmianie tej liczby. Cz³onkowie Komisji
bêd¹ wybierani na podstawie systemu równej rotacji miêdzy pañstwami cz³onkowski-
mi. Jej zasady ustanowi jednomyœlnie Rada Europejska.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e Przyjêcie Traktatu z Lizbony wzmacnia Uniê
Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie. Dokonuje siê tu wielu zmian maj¹cych na celu po-
prawê, uproszczenie i usprawnienie funkcjonowania tego tak rozbudowanego i skom-
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plikowanego systemu, jakim jest Unia Europejska. Nowy Traktat prowadzi do pe³nego
scalenia wschodniej i zachodniej czêœci Unii Europejskiej, tak aby rozszerzenie Unii
przynosi³o wszystkim korzyœci. Jest bez w¹tpienia odpowiedzi¹ na malej¹ce, w nie-
których krajach zaufanie obywateli do integracji europejskiej.

Przedstawione przeze mnie zmiany s¹ dowodem na to, ¿e Traktat lizboñski ustana-
wia stabilny system instytucjonalny. Decyzje bêd¹ podejmowane szybciej i w bardziej
przejrzysty sposób, wzmocniona zostanie kontrola demokratyczna, zwiêkszy siê te¿
nacisk na podejmowanie decyzji na odpowiednim szczeblu. Obywatelom bêdzie ³at-
wiej rozeznaæ siê, kto odpowiada za co, oraz zrozumieæ powody dzia³ania na szczeblu
Unii, a to przecie¿ w procesie integracji europejskiej jest najwa¿niejsze10.

Podpisanie i ratyfikacja Traktatu z Lizbony, zwanego reformuj¹cym, stwarza szan-
sê na wzmocnienie Unii Europejskiej, tak¿e w relacjach ze œwiatem zewnêtrznym. Jest
to szczególnie istotne z punktu widzenia strategicznego partnerstwa Polski z Ukrain¹,
której euroatlantyckie aspiracje stale wspieramy.

Nawet pobie¿na analiza Traktatu z Lizbony prowadzi do przekonania, ¿e Unia Eu-
ropejska po wejœciu traktatu w ¿ycie rozwinie swe mechanizmy i instrumenty pozwa-
laj¹ce jej na rozszerzenie sk³adu cz³onkowskiego o Ukrainê.

Strategia Unii Europejskiej wobec Ukrainy w najbli¿szych miesi¹cach koncentro-
waæ mog³aby siê na dwóch powi¹zanych ze sob¹ kwestiach. Po pierwsze istotne jest
nadanie Ukrainie specjalnego/wzmocnionego statusu w ramach Europejskiej Polityki
S¹siedztwa (nie do przyjêcia wydaje siê „wrzucanie” Ukrainy do jednego worka z kra-
jami pozaeuropejskimi). Po drugie Unia Europejska ju¿ teraz powinna wypracowaæ
swoist¹ „mapê drogow¹” czy te¿ kalendarz przysz³ego cz³onkostwa Ukrainy w Unii
Europejskiej.

Uzyskanie przez Uniê Europejsk¹ osobowoœci prawnej zapisane w Traktacie z Liz-
bony prowadzi do przekonania, ¿e Ukrainie korzystniej bêdzie kontynuowaæ negocja-
cje z UE w sprawie nowej umowy oraz nowych form i instrumentów wspó³pracy.
Osobowoœæ prawna UE prowadzi bowiem do wzmocnienia instytucji UE g³ównie Ko-
misji Europejskiej czy te¿ Parlamentu Europejskiego, które z za³o¿enia sprzyjaj¹
rozszerzeniu UE. Sytuacja ta daje dobre podstawy do twierdzenia, ¿e pojawia siê nad-
zwyczajna szansa na potwierdzenie d¹¿eñ akcesyjnych Ukrainy.

Traktat reformuj¹cy z Lizbony wzmacnia pozycjê parlamentów narodowych w sys-
temie zarz¹dzania Uni¹ Europejsk¹. Po raz pierwszy parlamenty narodowe uznano za
integraln¹ i bardzo istotn¹ czêœæ demokratycznej struktury Unii Europejskiej. Pozwala
to s¹dziæ, ¿e parlamenty narodowe, w tym polski Sejm i Senat bardzo przychylne aspi-
racjom europejskim Ukrainy bêd¹ mia³y wiêkszy wp³yw na pog³êbienie polityki Unii
wobec Ukrainy.

W ten sposób myœlenia wpisuje siê te¿ Parlament Europejski, który to postanowi³
o zwo³aniu forum parlamentarnego Unii z krajami objêtymi wymiarem wschodnim Eu-
ropejskiej Polityki S¹siedztwa. Parlamentaryzacja stosunków UE–Ukraina w pewnym
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10 J. Barcz, Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2008, s. 27; J. Barcz, Przewodnik po Traktacie
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z Lizbony, Warszawa 2008; J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. G³ówne reformy ustrojowe Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2008, s. 65.



stopniu odpowiada wspó³pracy Unii z pañstwami po³udniowej czêœci basenu Morza
Œródziemnego. Poza tym szczególne forum wspó³pracy europejskiej, jakim jest
COSAC (Konferencja Parlamentów Narodowych Pañstw Cz³onkowskich UE i Parla-
mentu Europejskiego), powinna daæ w³adzom i co wa¿ne obywatelom Ukrainy jasny
sygna³, ¿e wprowadzanie w ¿ycie zasad integracji i zasad prawa Unii Europejskiej
w tym kraju powinny byæ intensywnie kontynuowane, tym bardziej, ¿e Ukraina w tym
zakresie ma jeszcze wiele do zrobienia.

Traktat z Lizbony stawia sobie za cel ekspozycjê podstawowych wartoœci Unii
Europejskiej. W tym kontekœcie podstawowym zadaniem Unii Europejskiej w jej poli-
tyce wobec Ukrainy staje siê d¹¿enie do pog³êbienia transformacji politycznej, spo-
³ecznej i gospodarczej, opartej na wartoœciach bêd¹cych fundamentami systemu
politycznego Unii Europejskiej, jakimi s¹: prawa podstawowe (demokracja, pañstwo
prawa, praworz¹dnoœæ, ochrona praw cz³owieka i obywatela) oraz gospodarka wolno-
rynkowa. Ukraina, aby wzmocniæ sw¹ pozycjê w relacjach z Uni¹ mo¿e wyekspono-
waæ swe przywi¹zanie do zasad zapisanych w Karcie Praw Podstawowych. Regu³y
zapisane w Karcie staj¹ siê dziœ podstawowym kryterium akcesji i stanowi¹ rozwiniê-
cie znanych nam kryteriów kopenhaskich. Przywi¹zanie do tych wartoœci i ich pe³ne
wprowadzenie w praktyce pozbawi przeciwników integracji Ukrainy argumentu, ¿e
Ukraina nie jest w stanie szanowaæ i stosowaæ praw powszechnych bliskich narodom
europejskim.

Traktat z Lizbony rozwija mechanizmy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeñstwa. Argument ten jest równie¿ istotny dla Ukrainy, gdy¿ Ukraina mo¿e podj¹æ
starania maj¹ce na celu w³¹czenie siê do realizacji wielu inicjatyw politycznych prowa-
dzonych przez Prezydencjê UE, przysz³ego Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej czy
te¿ Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeñstwa (jest nim dziœ J. Solana, który by³ na Ukrainie w trakcie Pomarañczowej Re-
wolucji i zna doskonale sytuacjê Ukrainy). Paralelnoœæ ró¿norodnych inicjatyw
politycznych Unii Europejskiej i Ukrainy by³aby tu wysoce wskazana. Pamiêtaæ prze-
cie¿ trzeba, ¿e proces rozszerzania Unii oparty jest nie tylko na precyzyjnych kryteriach
prawnych, ale tak¿e uzale¿niony jest od woli/przyzwolenia politycznego pañstw cz³on-
kowskich.

Traktat z Lizbony rozwija mechanizmy Rynku Wewnêtrznego poprzez wzmocnie-
nie polityk wspólnotowych i instytucji UE, co powoduje, ¿e Ukraina anga¿uj¹c siê na
rzecz integracji europejskiej koncentruje siê nie tylko na p³aszczyŸnie polityki zagra-
nicznej, ale tak¿e w sferze polityki wewnêtrznej, g³ównie prawnej i gospodarczej. Z te-
go punktu widzenia Ukraina mog³aby jeszcze bardziej zintensyfikowaæ swe dzia³ania
na rzecz absorpcji dorobku prawnego Unii Europejskiej (acquis communautaire), na
wdro¿eniu do prawa ukraiñskiego regu³ Wspólnego Rynku i Rynku Wewnêtrznego. Da
to sygna³ Unii i pañstwom cz³onkowskim, ¿e Ukraina jest zdeterminowana bez wzglê-
du na liczne przeszkody staæ siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Stopieñ absorpcji/imple-
mentacji przepisów UE do prawa krajowego jest zawsze najlepszym dowodem na
gotowoœæ do akcesji.

Po raz pierwszy w historii w Traktacie z Lizbony znajdzie siê czêœæ poœwiêcona
energetyce. Chodzi tu g³ównie o bezpieczeñstwo dostaw energii oraz wspieranie efek-
tywnoœci energetycznej i oszczêdnoœci energii, jak równie¿ rozwój nowych i odnawial-
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nych Ÿróde³ energii. Ukraina bez w¹tpienia jest i bêdzie bardzo wa¿nym krajem
w sferze kszta³towania wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Traktat z Lizbony poprzez swe zapisy oraz poprzez inkorporacjê Karty Praw Podsta-
wowych wzmacnia instytucjê obywatelstwa Unii Europejskiej. Z punktu widzenia przy-
sz³ej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej liczyæ siê bêdzie zatem zdanie obywateli,
których to rz¹dy pañstw cz³onkowskich i instytucje UE nie mog¹ lekcewa¿yæ.

A pamiêtaæ trzeba, ¿e relatywna wiêkszoœæ obywateli UE-27 popiera poszerzenie
Unii. Spoœród obywateli wszystkich krajów Unii najwy¿sze poparcie dla kontynuacji
procesu poszerzenia deklaruj¹ Polacy (76%). Ukraina jest jednym z pañstw najchêtniej
widzianym w Unii Europejskiej. Poparcie dla Ukrainy najliczniej wyra¿aj¹ Polacy,
Wêgrzy, £otysze, S³oweñcy i Rumuni.

Wniosek koñcowy

Zmianom na Ukrainie towarzyszyæ musi perspektywa cz³onkostwa w UE, która sta-
nie siê wa¿nym impulsem dla upowszechnienia tam praw podstawowych oraz proryn-
kowych reform, która da si³ê i nadziejê spo³eczeñstwu ukraiñskiemu na bezpieczn¹
przysz³oœæ. Taki scenariusz bêdzie mo¿liwy tylko wtedy, gdy Unia Europejska wyjdzie
z kryzysu postkonstytucyjnego, a tym samym uporz¹dkuje swe wewnêtrzne sprawy.
Mamy nadziejê, ¿e wszystkie pañstwa cz³onkowskie ratyfikuj¹ nowy traktat, w tym
Republika Czeska. Polska swoje zadanie w tym zakresie w³aœnie wype³ni³a.

Unia Europejska po Traktacie z Lizbony powinna wyraŸnie poprzeæ polskie postulaty
wzmocnienia europejskich perspektyw Ukrainy, które bêd¹ mia³y decyduj¹cy wp³yw na
proces zmian w Europie Œrodkowej i Wschodniej, jak i na ca³ym kontynencie.
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