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I. Wst�p

Pi��dziesi�cioletnia droga do jednoÑci europejskiej jest jedyn� w
swoim rodzaju histori� zako½czon� sukcesem. Po strasznych doÑwi-
adczeniach obydwu wojen i pokonaniu narodowosocjalistycznego
totalitaryzmu dawniej wrogo nastawione do siebie kraje znalaz»y w
sobie si»� do pojednania i stworzenia trwa»ego pokojowego porz�-
dku. Stworzy»y one zarazem przestrze½ dla wolnoÑci daj�cej cz»ow-
iekowi bezpiecze½stwo, dobrobyt i sprawiedliwoÑ� spo»eczn� w
dotychczas nieznanej skali.  

Unia Europejska wkrótce poszerzy si� o wielk� liczb� nowych
cz»onków. Zdecydowanie popieramy w»�czenie narodów wschod-
nio- i Ñrodkowoeuropejskich, które nada Unii ogólnoeuropejski
wymiar. Wydarzenie to musi by� wykorzystane dla umocnienia
pokoju i stworzenia na ca»ym kontynencie stabilnego i gwaran-
tuj�cego wolnoÑ� porz�dku spo»ecznego i gospodarczego. 

Rozszerzenie stawia Uni� Europejsk� przed wielkimi wyzwaniami.
Musi ona przeprowadzi� g»�bok� reform� swoich instytucji i pro-
cedur tak, by osi�gn�� niezb�dny w przysz»oÑci poziom sprawnego
funkcjonowania. 

W zwi�zku z tym popieramy zwo»anie przez szefów pa½stw i
rz�dów Konwentu Europejskiego oraz uchwalon� w grudniu 2001
deklaracj� z Laeken wzywaj�c� do publicznej debaty nad wszyst-
kimi podstawowymi kwestiami wynikaj�cymi z przysz»ego kszta»tu
Unii Europejskiej. Praca Konwentu i dyskusja, która w ten sposób
si� wywi�za»a, przyczyni si� do rozwoju ÑwiadomoÑci europejskiej.
Publiczna debata jest warunkiem porozumienia si� w kwestii kon-
stytucji i budowania wspólnej toósamoÑci, b�d�cej jej wynikiem. 

Jako katolicy i obywatele Unii Europejskiej uczestniczymy w tej
debacie na temat przysz»oÑci Europy i ustawodawstwa unijnego
zajmuj�c stanowisko w sprawach, którymi zajmuje si� Konwent.
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Nasza argumentacja opiera si� na naszej wierze chrzeÑcija½skiej i
chrzeÑcija½skiej nauce spo»ecznej. Staramy si�, aby nasze wypow-
iedzi mia»y charakter uniwersalny. JesteÑmy bowiem Ñwiadomi, óe
konstytucja b�dzie nadawa� form� Europie pluralistycznej z jej
wieloÑci� narodów, kultur i religii. 

II. Dlaczego Unia Europejska potrzebuje konstytucji? 

Wraz z post�puj�c� europeizacj� i internacjonalizacj� w óyciu i
gospodarce poszczególne pa½stwa utraci»y w wielu dziedzinach
dawn� skutecznoÑ� oddzia»ywania politycznego. Jest ona moóliwa
do odzyskania tylko za pomoc� wspólnego dzia»ania we wspólnych
strukturach dla realizacji wspólnych celów.  

Proces integracji w ramach Wspólnoty Europejskiej umoóliwi»
pa½stwom cz»onkowskim wspólne rozwi�zywanie coraz wi�kszej
iloÑci zada½. W ten sposób Unia Europejska przekroczy»a poziom
zwi�zku pa½stw i dzi�ki swemu ponadnarodowemu charakterowi
moóe w coraz wi�kszym stopniu rozwija� swój polityczny autor-
ytet. Unia nie jest jednak pa½stwem federalnym. Ukute przez nie-
miecki Trybuna» Konstytucyjny poj�cie „Zwi�zku pa½stw” sytuuje
Uni� Europejsk� i jej kszta»t materialny pomi�dzy pa½stwem feder-
alnym a zwi�zkiem pa½stw. 

Proces integracji osi�gn�» taki etap, óe jest nieodwracalny. Gotow-
oÑ� do integracji ros»a przy tym szybciej nió moóliwoÑ� decydowa-
nia obywateli w sposób demokratyczny i przejrzysty o kierunku
polityki europejskiej. Jest to waóna przyczyna powszechnej krytyki
deficytu demokracji w Unii Europejskiej a jednoczeÑnie ó�dania
wsparcia unijnych instytucji i poprawy ich funkcjonowania w celu
wzmocnienia ich demokratycznej legitymizacji. Obywatele Unii
powinni móc uczestniczy� w dalszym procesie integracji europejs-
kiej, a takóe kszta»towa� go i kontrolowa�.
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Pa½stwom europejskim, które w danym czasie chc� uzyska� cz»on-
kostwo w Unii Europejskiej, konstytucja umoóliwi systematyczn�
i spójn� orientacj� w kwestii warunków i standardów, które musz�
spe»ni� przyst�puj�c do rokowa½ akcesyjnych. 

S� to najwaóniejsze powody, dla których dotychczasowe umowy
europejskie musz� by� zebrane i rozwini�te w jednym dokumencie.
To jest w»aÑnie podstawowe zadanie dla Konwentu Europejskiego.
Unia Europejska potrzebuje teraz konstytucji. 

Pod poj�ciem konstytucji rozumiemy przy tym tekst, który zasadn-
iczo spe»nia podwójny warunek.

- Po pierwsze chodzi o systematyczny i czytelny dokument,
który zawiera»by zasadnicze postanowienia informuj�ce o
celach,  perspektywach i zadaniach Unii Europejskiej, instyt-
ucjach politycznych, ich kompetencjach i procedurach, jak teó
o politycznych i podstawowych prawach obywateli. 

- Po drugie chodzi o dokument, który uzyska legitymizacj� nie
tylko na drodze pertraktacji i mi�dzynarodowego kompromisu,
ale teó  poprzez debaty i podj�cie uchwa»y przez wybran�
reprezentacj� obywateli Unii. 

Tak poj�ta konstytucja powinna mie� pierwsze½stwo przed innymi
traktatami, dyrektywami oraz dekretami i zarz�dzeniami Unii Eu-
ropejskiej, a w sytuacjach  konfliktowych równieó przed ustawoda-
wstwem narodowym. Wed»ug obowi�zuj�cego prawa ta konstytucj-
a moóe by� urzeczywistniona na pocz�tku tylko w formie traktatu
konstytucyjnego. Umowa ta musi zosta� uchwalona w trakcie
konferencji mi�dzyrz�dowej oraz ratyfikowana przez pa½stwa cz»-
onkowskie. 

Przeciwko konstytucji Unii Europejskiej wnoszone s� nadal zastrze-
óenia, które opieraj� si� na tezie, óe jedno pa½stwo moóe mie�
tylko jedn� konstytucj�,  oraz  óe jedynie spo»ecze½stwo moóe
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nada� sobie konstytucj� opart� na jego kulturowym i spo»ecznym
konsensusie. Unia Europejska nie stanowi natomiast jednolitego
pa½stwa, nie istnieje równieó spo»ecze½stwo europejskie. Poza tym
wspomniany deficyt demokracji pog»�bi»by si� jedynie w obliczu
takiej konstytucji narzuconej „z góry”. Nieodzownym za»oóeniem
konstytucji Unii mia»aby by�  europejska toósamoÑ� obywateli. Nie
wystarczy jedynie postulowa� tak� toósamoÑ� lub mie� nadziej�, óe
si� rozwinie, ale nie moóna równieó jej wymusi�.

Zastrzeóenia do unijnej konstytucji mog� przyczyni� si� do tego, óe
óywa b�dzie ÑwiadomoÑ� koniecznoÑci rozwoju kulturowego kon-
sensusu oraz wspólnej toósamoÑci. Pomijaj� one jednak kwesti�, óe
róónorodnoÑ� tradycji, kultur religii  oraz j�zyków jest i b�dzie
nadal konstytutywnym czynnikiem toósamoÑci Europy. Wspo-
mniana róónorodnoÑ� oddzia»ywa»a zawsze owocnie na histori�
Europy oraz przyczynia»a si� do rozwoju, który z poszczególnych
regionów promieniowa» na dalsze cz�Ñci kontynentu. Kultura eu-
ropejska oznacza wi�cej nió tylko sum� róónych narodowych i
regionalnych kultur. Stanowi istotny element zbiorowoÑci europ-
ejskiej.

Zastrzeóenia wobec konstytucji europejskiej pomijaj� fakt, ió w
przypadku integracji europejskiej od pocz�tku chodzi o proces, w
którym zbiorowoÑ� i toósamoÑ� europejska owocnie na siebie oddzi-
a»uj�. Europejska toósamoÑ� naznaczona wspóln� histori� i kultur�
umoóliwi»a powstanie Unii Europejskiej i jej rozwój oraz stopniow-
o ugruntowa»a toósamoÑ� europejsk� nacechowan� politycznie i
spo»ecznie.

III. ò�damy konstytucji opartej na wartoÑciach. 

Proces integracji europejskiej by» od pocz�tku projektem maj�cym
implikacje etyczne. Stopniowy rozwój w kierunku stworzenia unii
obywateli w ramach unii pa½stw, jak równieó zblióaj�ce si� roz-
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szerzenie stwarzaj� moóliwoÑ� porozumienia si� na nowo w kwe-
stii  etosu i podstaw moralnych projektu europejskiego oraz po-
nownego  potwierdzenia tych za»oóe½.

Cele te mog� i musz� by� osi�gni�te w ramach debaty nad konsty-
tucj�, poniewaó formalne regu»y konstytucji s� wyrazem przekona½
na temat sposobu koegzystencji ludzi we wspólnocie, w ramach
systemu politycznego, spo»ecznego oraz prawnego.

Ostatecznie przy ustanowieniu konstytucji chodzi o wyraóenie
uznanej przez wszystkich moralnej podstawy koegzystencji. MyÑl
przewodnia tworzenia pa½stw konstytucyjnych opartych na zasad-
zie wolnoÑci sformu»owana jest za pomoc� imperatywu moralnego
Kanta. Chodzi o to, aby  dzia»ania polityczne mia»y okreÑlone
granice, tak aby w  sposób skuteczny chroni»y prawa cz»owieka: :
„Post�puj tak, byÑ cz»owiecze½stwa tak w twej osobie, jako teó w
osobie kaódego innego uóywa»  zawsze zarazem jako celu, nigdy
tylko jako Ñrodka” (Uzasadnienie metafizyki moralnoÑci).

Wychodz�c od istoty nowoczesnego pojmowania konstytucji oraz
godnoÑci cz»owieka, nasza uwaga kieruje si� w stron� instytucji
politycznych, które z jednej strony wprawdzie ograniczaj� wolnoÑ�
jednostki, ale z drugiej strony uwalniaj� ludzi od elementarnych
trosk poprzez zagwarantowanie im podstawowych praw cz»owieka.
W tym celu potrzebny jest wspólny system praw i obowi�zków.
Ludzie s� stworzeni do óycia razem i jest dla nich korzystne ureg-
ulowanie wzajemnych relacji poprzez wzajemne uznanie praw
podstawowych, nieusuwalnych zarówno z óycia kaódego cz»owieka
jak i z óycia wspólnoty.

Jakie cele i zasady winny kierowa� naszym dzia»aniem, jakie in-
stytucje i wed»ug jakich regu» winny porz�dkowa� nasze óycie we
wspólnocie: oto pytania, na które naleóy udzieli� zasadniczej od-
powiedzi, bez wzgl�du na kwestie ewentualnej uóytecznoÑci. Dla-
tego teó w przypadku Unii Europejskiej naleóy d�óy� do konstyt-
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ucji opartej na wartoÑciach, w której nie chodzi jedynie o formalne
regu»y, lecz której treÑci� s� wyobraóenia i przekonania etyczne.

IV. Cele Konstytucji Europejskiej: Pokój – WolnoÑ� – Sprawie-
dliwoÑ�

Obywatele Unii Europejskiej chc� wiedzie� , dlaczego ich pa½stwa,
w których czuj� si� bezpiecznie, jednocz� si� w Unii Europejskiej.

Istnieje wiele zada½, których nie da si� rozwi�za� w pojedynczych
pa½stwach i które wymagaj� uregulowania na p»aszczyïnie zwi-
�zku pa½stw. Do tych zada½ naleóy w szczególnoÑci zagwaranto-
wanie pokoju, wolnoÑci oraz sprawiedliwe kszta»towanie wspólnej
egzystencji. Natomiast ïród»em konkretnej polityki s� zróónicowa-
ne interesy. Konstytucja oparta na wartoÑciach zmierza do tego,
aby obrona interesów jednostki nie kwestionowa»a oraz nie narusz-
a»a celów wspólnoty politycznej.

Na gruncie historycznych doÑwiadcze½ Europy uznajemy, óe pokój,
wolnoÑ� oraz sprawiedliwoÑ� s� nadrz�dnymi celami Konstytucji.

Stan niepewnoÑci, strach, stosowanie przemocy oraz wojny wzmog»-
y t�sknot� za pokojem i ó�danie pokoju, przekonanie, óe pokój leóy
w interesie ludzkoÑci. Wojna domowa  w nowoczesnym pa½stwie
( pocz�wszy od XVI w.) mog»a zosta� zako½czona jedynie dzi�ki
monopolowi si»y,  wynikaj�cemu  z zasady suwerennoÑci. 

Nie chodzi jednakóe tylko o spowodowanie rezygnacji z przemocy
wÑród pojedynczych jednostek, lecz o poszerzanie prawa  do óycia,
wolnoÑci i w»asnoÑci. DoÑwiadczenia zwi�zane z niewol�, uciskiem
wzbudzi»y t�sknot� za wolnoÑci�, która moóe by� zagwarantowana
poprzez obj�cie wszystkich jednym systemem prawnym oraz po-
przez kontrol� pa½stwow� w ramach pa½stwa konstytucyjnego.

Jako trzeci nadrz�dny cel - obok pokoju i wolnoÑci - pojawia si�
sprawiedliwoÑ�. W miar� post�pu industrializacji okaza»o si�, óe w
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pa½stwie konstytucyjnym moóe istnie� niewolnictwo oraz ubóstwo
socjalne. W takiej sytuacji pojawi»a si�  t�sknota za sp-
rawiedliwoÑci� i ó�danie sprawiedliwoÑci, któr� socjalne pa½stwo
konstytucyjne stara»o si� zagwarantowa� w róónych formach,
szczególnie jako równoÑ� obci�óe½ i równoÑ� szans. Nowoczesne
pa½stwa konstytucyjne nauczy»y si�, óe sprawiedliwoÑ�  spo»eczna
oraz pokój spo»eczny  nie tylko s»uó� ogólnej korzyÑci, ale takóe, óe
zrozumienie demokracji polega na zagwarantowaniu  wszystkim
obywatelom moóliwoÑci uczestniczenia w óyciu spo»ecznym oraz
w rosn�cym dobrobycie.  W ostatnich latach dosz»o jeszcze pr-
zekonanie, óe sprawiedliwoÑ� sk»ania do porozumienia mi�dzy
pokoleniami i dlatego musi kszta»towa� dobrobyt i konsumpcj� w
sposób perspektywiczny i przyjazny Ñrodowisku.

Realizacja tych trzech za»oóe½ polityki jest treÑci� tego, co we ws-
pó»czesnej myÑli politycznej nazywane jest interesem publicznym.
Pokój, wolnoÑ�, sprawiedliwoÑ� reprezentuj� wartoÑci, z których
wywodz� si� zasady w»aÑciwe dla dzia»a½ politycznych, w»aÑnie w
kontekÑcie zjednoczenia europejskiego. S� to: solidarnoÑ�, su-
bsydiarnoÑ�, praworz�dnoÑ�, trwa»oÑ�, pluralizm i spójnoÑ�, dialog
i demokracja. 

Jednak konkretne dzia»anie polityczne nie da si� uj�� w normy w
kaódym szczególe.  Istnieje bowiem swoboda interpretacji, róóne
interesy, sprzeczne cele. DoÑwiadczenie uczy jednak, óe op»aca si�
budowa� porz�dek polityczny w oparciu o równowag� pomi�dzy
pokojem, wolnoÑci� i sprawiedliwoÑci�. Taki porz�dek polityczny
wymusza obron� interesów w ramach systemu regu» i zasad w ten
sposób, óe dzia»ania jego uczestników przyczyniaj� si� do umocn-
ienia wspomnianych wartoÑci. Ich urzeczywistnienie moóe by�
zagwarantowane tylko w odpowiednim systemie instytucjonalnym
oraz w dzia»aniu respektuj�cym ten porz�dek.
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Porz�dek konstytucyjny oparty na wartoÑciach stwarza przestrze½
dla pokoju, wolnoÑci i sprawiedliwoÑci. Dysponuje on instytucjami
i procedurami s»uó�cymi pokojowemu rozwi�zywaniu konfliktów,
godzeniu  zasady wolnoÑci z zasad� sprawiedliwoÑci spo»ecznej i
ci�gle rozwija te instytucje zaleónie od potrzeb wynikaj�cych z
nowych sytuacji.

Pokój, wolnoÑ� i sprawiedliwoÑ� nie s� celami, które moóna osi�g-
n�� raz na zawsze, lecz nieustannymi wyzwaniami dla spo»ecze½-
stwa podlegaj�cego ci�g»emu rozwojowi historycznemu. Zagwar-
antowanie pokoju i wolnoÑci, zwi�kszenie bezpiecze½stwa spo»ec-
znego naleó� wi�c nadal do zada½ polityki. Zakotwiczenie tych
wartoÑci w porz�dku konstytucyjnym oznacza, óe postrzeganie
interesów, rozwi�zywanie konfliktów i problemów s� nastawione
na te w»aÑnie cele i perspektywy.

V. TreÑ� konstytucji europejskiej.

ºad liberalny potrzebuje instytucji i uregulowanych procedur po-
Ñrednictwa mi�dzy interesami jednostki a interesem publicznym,
poÑrednictwa przejrzystego, partycypacyjnego i podlegaj�cego
kontroli; a takóe instytucji i procedur gwarantuj�cych prawa i u-
prawnienia. 

JakoÑ� polityki opartej na wartoÑciach zaleóy zasadniczo od s-
posobu, w jaki zapewnia ona realizacj� danych celów i zasad za
pomoc� Ñrodków okreÑlonego w konstytucji porz�dku instytucj-
onalnego.

 Instytucje polityczne odzwierciedlaj� program etyczny, na którym
si� opieraj�. Z tej perspektywy wymieniamy aspekty, które s� dla
nas, katolików oraz obywateli Unii Europejskiej szczególnie waóne
ze wzgl�du na treÑ� opracowywanej konstytucji. 
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1. GodnoÑ� cz»owieka jako priorytet

We wst�pie do konstytucji naleóy wyjaÑni�, óe jej fundamentem
jest niepodzielna i nienaruszalna godnoÑ� cz»owieka. Naleóy ró-
wnieó powo»a� si� na uniwersalne wartoÑci takie jak wolnoÑ�, od-
powiedzialnoÑ� , sprawiedliwoÑ� i solidarnoÑ� oraz podkreÑli�, óe
wyraóaj� one szacunek wobec róónorodnoÑci etnicznej, regionalny-
ch i narodowych kultur, wobec róónych tradycji i toósamoÑci.
Zgodnie z t� zasad� Unia Europejska jako mi�dzynarodowa ws-
pólnota powinna uzna� zasad� federalizmu i przyj�� zwi�zan� z
tym róónorodnoÑ� spo»eczn� i kulturaln�. 

SpoÑród wartoÑci, które s� dla Unii konstytutywne, szczególn�
rang� posiada zasada solidarnoÑci, poniewaó jest to zasada, która w
sposób istotny zadecydowa»a o  powstaniu pierwszej wspólnoty
europejskiej przed pi��dziesi�ciu laty i od tej pory okreÑla»a proces
integracji. Domagamy si� wzmocnienia tej zasady w opracowy-
wanej Konstytucji, aby w ten sposób potwierdzi� charakter Unii
jako wspólnoty losu: ludzie, narody, pa½stwa odnajduj� w solidarn-
oÑci i zwi�zanych z ni� zobowi�zaniach element spoistoÑci oraz
znak odpowiedzialnej przynaleónoÑci do szeroko poj�tej wspólnoty
lub unii.

ò�damy, aby polityka Unii Europejskiej, analogicznie do sformu»o-
wania w artykule 20 Konstytucji Niemiec „Republika Federalna
Niemiec jest demokratycznym i socjalnym pa½stwem zwi�zkow-
ym” zobowi�za»a si� do przestrzegania zasad demokratycznej p-
raworz�dnoÑci, pa½stwa socjalnego oraz trwa»ej ochrony naturalne-
go Ñrodowiska óyciowego.

2. Nawi�zanie do chrzeÑcija½skich korzeni Europy. 

We wst�pie do konstytucji Unia powinna odnieÑ� si� do dziedzict-
wa religijnego i kulturowego Europy oraz  wyraïnie wspomnie�
swoje chrzeÑcija½skie korzenie. ChrzeÑcija½stwo przyczyni»o si� w
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Europie w sposób istotny do pojmowania cz»owieka oraz spo»ecze½-
stwa. Umoóliwia to osi�gni�cie kulturowego konsensusu, który jest
istotnym warunkiem sukcesu projektu zjednoczenia. Nie chodzi w
tym przypadku o wyznanie wiary, lecz o uznanie historycznego
stanu faktycznego, który jest istotny dla toósamoÑci Europy a za-
razem stanowi warunek dialogu miedzy cywilizacjami i kulturami.

Takie stwierdzenie nie sugeruje, óe jedynie chrzeÑcija½stwo kszta-
»towa»o duchowe, kulturowe i spo»eczne korzenie Europy. Inne
tradycje, które zosta»y w»�czone do tradycji chrzeÑcija½skiej, z
którymi chrzeÑcija½stwo stawa»o twarz� w twarz oraz te, które
kszta»towa»y si� poprzez dialog z chrzeÑcija½stwem, jak na przyk-
»ad oÑwiecenie, pozostawi»y g»�bokie Ñlady i takóe mia»y wp»yw na
kszta»towanie si� Europy i „wychowanie” Europejczyków. 

Dotyczy to przede wszystkim judaizmu, z którego wzi�»o si� chrze-
Ñcija½stwo. W zwi�zku z tym s»usznie mówi si� o judeo-
-chrzeÑcija½skim dziedzictwie Europy, zw»aszcza, óe judaizm przez
wieki by» w swych licznych spo»ecznoÑciach obecny w Europie
obok chrzeÑcija½stwa. Judaizm pod wieloma wzgl�dami przyczyni»
si� do szczególnego wzbogacenia obrazu Europy, przede wszyst-
kim poprzez wk»ad artystyczny, literacki, naukowy, poprzez
osi�gni�cia wspólnot óydowskich i osobistoÑci w dziedzinie
gospodarki, przemys»u i handlu.

Równieó islam, trzecia co do wielkoÑci tradycja religijna, która ma
swoje korzenie w rejonie Morza Ðródziemnego, której objawienie
i nauka wywodz� si� z Biblii – Ksi�gi nad Ksi�gami – oddzia»a» na
kultur� Europy. Jednakóe nie da si� mówi� o islamie jako o jednym
z elementów istotnych Europy. Europa zawdzi�cza uczonym Ñwiata
islamu przekazanie na jej grunt duóej cz�Ñci filozofii i literatury
greckiego antyku.
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3. Wyraïne odniesienie do Boga.

Opowiadamy si� za tym, aby wst�p do konstytucji wskazywa»
wyraïnie na odpowiedzialnoÑ� wobec Boga, wobec ludzi oraz
wobec w»asnego sumienia. Nie oznacza to, óe obywatele b�d�
zobowi�zani do wiary w Boga lub do innego wyznania religijnego.
By»by to absurd w obliczu kulturowych i religijnych tradycji w
Europie. Taka sytuacja by»aby równieó w sprzecznoÑci z zasad�
wolnoÑci wyznania, sumienia i religii zawartej w Karcie Praw
Podstawowych Unii Europejskiej. 

W proponowanym przez nas wyraïnym odniesieniu do transcend-
encji widoczna by»aby ÑwiadomoÑ� tymczasowego, niedoskona»ego
i nieostatecznego charakteru wszelkich ludzkich dzia»a½, w tym
takóe dzia»a½ politycznych. Unia nie jest w stanie zaspokoi� – w
imi� swej woli wolnoÑci i pokoju – pragnienia ostatecznej doskona»o-
Ñci. Nie moóe równieó domaga� si� absolutnej pewnoÑci w spra-
wach dotycz�cych celów wzgl�dnych i decyzji politycznych. W
tym kontekÑcie przez odniesienie si� do odpowiedzialnoÑci wobec
Boga, ludzi i w»asnego sumienia wskazano by na ostateczne uzas-
adnienie istnienia i wszelkich ludzkich wysi»ków, usytuowane poza
polityk�.

Sformu»owanie w konstytucji europejskiej  odniesienia do trans-
cendencji mog»oby opiera� si� na tekÑcie preambu»y do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : s� tam wspomniani  „wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej” zarówno ci, którzy  wyznaj� wiar� w
Boga, który jest ïród»em prawdy, sprawiedliwoÑci, dobra i pi�kna,
jak i ci, którzy nie wyznaj� tej wiary, ale czerpi� wymienione warto-
Ñci z innego ïród»a. Nadali oni sobie wspólnie Konstytucj� Rze-
czypospolitej „b�d�c Ñwiadomi odpowiedzialnoÑci wobec Boga i
w»asnego sumienia”. Przej�cie takiego sformu»owana z konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej by»oby istotnym sygna»em dla przysz»ych
pa½stw cz»onkowskich.
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4. Podstawowe prawa. 

 Proklamuj�c Kart� Praw Podstawowych Rada  Europy w Nicei w
grudniu 2000 r. dokona»a waónych ustale½ dotycz�cych praw i
wolnoÑci, które przys»uguj� obywatelkom i obywatelom Unii.
Mimo, óe nie uznajemy ustale½ Karty Praw Podstawowych za
wystarczaj�ce pod kaódym wzgl�dem, to jednak opowiadamy si�
za tym, aby zosta»a ona przyj�ta w sposób prawnie obowi�zuj�cy w
konstytucji dla zagwarantowania obywatelom podstawowych praw
wobec organów i polityk Unii Europejskiej.

W tym kontekÑcie istotne jest, aby konwent i nast�puj�ca po nim
konferencja mi�dzyrz�dowa stwierdzi»y bez w�tpliwoÑci, óe uóy-
wanie okreÑlenia  „prawa osoby”, zamiast „prawa cz»owieka” nie
moóe w óadnym wypadku oznacza�, óe pewna grupa ludzi zostanie
pozbawiona praw ustanowionych w Karcie, ale óe jest to okreÑlenie
jednoznaczne z okreÑleniem „prawa cz»owieka”.

5. Ochrona ma»óe½stwa i rodziny.

Karta Praw Podstawowych potwierdza podstawowe prawa, dot-
ycz�ce ma»óe½stwa i rodziny, które wywodz� si� z Europejskiej
Konwencji Praw cz»owieka, ze wspólnej tradycji konstytucyjnej.
Prawo do swobodnego zawarcia zwi�zku ma»óe½skiego, za»oóenia
rodziny, o którym mowa w artykule 7 i 9 Karty Praw Podstawowy-
ch, nabiera swojego pe»nego sensu dopiero wówczas, gdy zagwar-
antowana jest czynna ochrona tego prawa. Dlatego artyku» 33 Karty
zawiera wyraïne zobowi�zanie do zagwarantowania prawnej,
gospodarczej i spo»ecznej ochrony rodziny. 

Konstytucja europejska musi uwzgl�dni� to zadanie w artyku»ach
dotycz�cych jej róónych polityk. W odniesieniu do ochrony  ma»óe½-
stwa i rodziny Unia powinna mie� moóliwoÑ� zastosowania Ñrodkó-
w wspomagaj�cych. Ochrona ma»óe½stwa nie powinna ani górowa�
nad ochron� rodziny ani by� jej podporz�dkowana.  Ma»óe½stwo i
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rodzina jako najmniejsze jednostki spo»eczne maj� prawo do o-
chrony i potrzebuj� ochrony w obliczu dynamiki i wymogów óycia
gospodarczego.

Domagamy si�,  aby konstytucja europejska zobowi�zywa»a organy
Unii do tworzenia korzystnych warunków dla stabilnoÑci zwi�zków
ma»óe½skich i rodzinnych. W zwi�zku z tym dopominamy si� o
ujednolicenie prawa rodzinnego, które by»oby zgodne z zasad�
swobody wyboru miejsca zamieszkania  oraz ze wzrastaj�c� liczb�
ma»óe½stw narodowo mieszanych. Celem jest zachowanie i dalszy
rozwój wspólnej spuÑcizny kulturowej, która wyraóa si� w poszan-
owaniu wspólnoty óyciowej ma»óonków i ich dzieci i która musi
by� zagwarantowana dla przysz»oÑci Europy. 

6. Porz�dek demokratyczny i federalny.

Jako zbiorowoÑ� demokratyczna i federalna Unia Europejska musi
dysponowa� porz�dkiem konstytucyjnym odpowiadaj�cym jej
zasadom i wartoÑciom. 

Stosunek Unii i pa½stw cz»onkowskich  musi zosta� ustalony zgod-
nie z zasad� federalizmu i zapisany w systemie kompetencji opart-
ym o podzia» zada½ wed»ug zasady subsydiarnoÑci.

 Parlament reprezentuj�cy obywateli, daj�cy wyraz ich woli musi
zosta� wzmocniony w swoich prawach do wspó»dzia»ania, kontroli
i zarz�dzania tak, aby móg» skutecznie reprezentowa� obywateli
Europy.  Zasada wspó»decydowania Parlamentu i Rady Ministrów
musi sta� si� regu»� we wszystkich kwestiach ustawodawczych. 

Rada Ministrów reprezentuj�ca interesy pa½stw cz»onkowskich i w
post�powaniu ustawodawczym pe»ni�ca funkcj� izby pa½stw musi
zasadniczo we wszystkich kwestiach, którymi si� zajmuje w ra-
mach kompetencji Unii, decydowa� zgodnie z zasad� podwójnej
wi�kszoÑci: wi�kszoÑci pa½stw cz»onkowskich i wi�kszoÑci reprez-
entowanej populacji. 
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Komisja, która stara si�  formu»owa� interes wspólnotowy i interes
publiczny, musi zosta� wzmocniona politycznie przez demokratyc-
zn� kontrol� i wybór prezydenta przez parlament, jak teó przez
potwierdzenie jej prawa  inicjatywy. 

Europejski Komitet Ekonomiczny i Spo»eczny oraz Komitet Re-
gionów, funkcjonuj�ce w ramach systemu politycznego Unii Eu-
ropejskiej jako punkty kontaktu  z narodowymi spo»ecze½stwami
obywatelskimi oraz z gminami, regionami i innymi jednostkami
terytorialnymi powinny ewoluowa� przez  poszerzenie swoich
funkcji oraz przyznanie im przez Uni� statusu organów. Te zgro-
madzenia reprezentantów nie tylko nadaj� aktualny wyraz szczegó-
lnym interesom, oczekiwaniom i propozycjom ze strony zorganizo-
wanych si» spo»ecznych w pa½stwach cz»onkowskich, ewentualnie
gminnych i regionalnych oÑrodków decyzyjnych, ale s»uó� teó
integracji i budowaniu konsensusu i daj�  tym waónym podmiotom
integracji europejskiej polityczn� moóliwoÑ� dzia»ania –  zgodnie z
zasad� demokracji partycypacyjnej,  bez niebezpiecze½stwa pop-
adni�cia w konkurencj� wobec Parlamentu Europejskiego jako
miejsca demokracji reprezentatywnej. 

7. Zasada subsydiarnoÑci .

Konstytucja powinna wyraóa� i gwarantowa� to, óe sformu»owane
juó w traktatach wspólnotowych poszanowanie toósamoÑci narod-
owej pa½stw cz»onkowskich zawiera równieó wzgl�d na ich wewn�-
trzpa½stwowy uk»ad kompetencji, struktur� regionaln�, samorz�d
lokalny jak równieó prawn� sytuacj� koÑcio»ów. Zachowanie i
rozwój róónorodnoÑci politycznej, spo»ecznej, kulturalnej i relig-
ijnej na naszym kontynencie jest bezpoÑrednio zwi�zane z realizacj-
� takich podstawowych celów jak: pokój, wolnoÑ� i sprawiedl-
iwoÑ�.

Zapisana w traktacie z Maastricht zasada subsydiarnoÑci musi znale-
ï� szczególne miejsce równieó w konstytucji. To miasta i gminy,
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regiony i pa½stwa cz»onkowskie s� bliskie obywatelom i decyduj�c-
e dla ich codziennego óycia. St�d teó podzia» odpowiedzialnoÑci i
wynikaj�ce z niego kompetencje musz� by� budowane z do»u do
góry. Europejski Trybuna» SprawiedliwoÑci musi mie� moóliwoÑ�
prawnej kontroli zachowania zasady subsydiarnoÑci jako jednej z
naczelnych zasad Unii Europejskiej. 

Z drugiej strony kompetencje Unii Europejskiej powinny zosta�
wzmocnione i rozbudowane tam, gdzie tylko wspólne dzia»anie
moóe przynieÑ� efekt. Wymieni� tu naleóy przede wszystkim polit-
yk� zagraniczn� i gospodark�, polityk� rozwoju i Ñrodowiska,
polityk� bezpiecze½stwa i obrony, zwalczanie przest�pczoÑci mi-
�dzynarodowej oraz zabezpieczenie granic zewn�trznych Unii
Europejskiej. 

Zasada subsydiarnoÑci ma znaczenie nie tylko przy pionowym (lub
terytorialnym) podziale kompetencji pomi�dzy poszczególnymi
poziomami odpowiedzialnoÑci, w szczególnoÑci pomi�dzy Uni� i
pa½stwami cz»onkowskimi. Równie waón� rol� pe»ni ona w wy-
miarze poziomym (funkcjonalnym), to znaczy przy w»aÑciwym
uregulowaniu stosunków pomi�dzy instytucjami politycznymi i
organizmami spo»ecznymi. Dlatego pragniemy, aby konstytucja
europejska w imi� zasady subsydiarnoÑci wyraïnie uzna»a ma»óe½-
stwo i rodzin� za podstawowe komórki spo»eczne, aby je chroni»a
i wspiera»a, aby gwarantowa»a autonomi� i wolnoÑ� dzia»ania gru-
pom obywatelskim, zrzeszeniom, organizacjom, zwi�zkom zawod-
owym i stowarzyszeniom i wspiera»a tworzenie ogólnoeuropejskich
sieci tych podmiotów w interesie europejskiego otwartego i uczes-
tnicz�cego spo»ecze½stwa obywatelskiego.

8. KoÑcio»y i wspólnoty religijne 

Uznanie szczególnego wk»adu koÑcio»ów i wspólnot religijnych
maj�cych ogromne znaczenie dla wielu osób, musi znaleï� swoje
odzwierciedlenie w konstytucji europejskiej.  Dlatego konstytucja
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powinna nie tylko zapewnia� wolnoÑ� praktyk religijnych jako
prawa do obrony wobec instancji pa½stwowych , ale ponadto gw-
arantowa� obywatelom prawo do organizowania si� we wspólnoty
religijne; w ramach konstytucji i obowi�zuj�cego prawa wspólnoty
religijne musz� równieó mie� prawo do samodzielnego regulowa-
nia swoich spraw. 

Stosunki pa½stwa i KoÑcio»a naleó� do toósamoÑci poszczególnych
pa½stw cz»onkowskich i s� ÑciÑle zwi�zane z ich kultur� i histori�.
Ta toósamoÑ� nie moóe by� przez Uni� kwestionowana, co wi�cej
Unia Europejska musi zadba� o to, óeby instytucjonalne prawa
KoÑcio»ów wynikaj�ce ze szczególnego rozwoju historycznego w
pa½stwach cz»onkowskich Unii nie by»y ograniczane. W tej sprawie
konstytucja powinna zawiera� zasadnicze wypowiedzi. 

9. Spo»eczna gospodarka rynkowa.

Konstytucja Unii Europejskiej musi zagwarantowa�, óe polityka
gospodarcza i spo»eczna jej organów jak teó pa½stw cz»onkowskich
b�dzie odpowiada»a europejskiemu modelowi spo»ecze½stwa, na
którym oparte zosta»y traktaty wspólnotowe i polityka wspólnot-
owa, tzn. spo»ecznej gospodarce rynkowej. Naleó� do tego m.in.
postanowienia o równym obci�óeniu obywateli, o spójnoÑci teryt-
orialnej i spo»ecznej, o równym dost�pie do gwarantowanych  us»ug
podstawowych, o ubezpieczeniach spo»ecznych i wzajemnych, jak
teó o wspieraniu dialogu spo»ecznego o zobowi�zaniu do uwzgl-
�dniania ekologicznego wymiaru gospodarowania oraz o prze-
strzeganiu zasady zrównowaóonego rozwoju. 

W epoce globalizacji zasada spo»ecznej gospodarki rynkowej
obowi�zuje równieó w odniesieniu do odpowiedzialnoÑci Euro-
pejczyków i ich zbiorowoÑci  za kszta»towanie Ñwiatowego systemu
gospodarczego i wspó»prac� dla rozwoju  narodów i pa½stw, które
s� zdane na solidarn� pomoc. W konstytucji powinno znaleï� swój
wyraz zobowi�zanie Unii Europejskiej do przyj�cia odpowiedzialn-
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oÑci za powszechn� wspólnot� narodów opart� na sprawiedliwoÑci
i wolnoÑci. 

10. Zapewnienie pokoju.

Konieczna jest wspólna polityka zewn�trzna i bezpiecze½stwa Unii
Europejskiej, aby w interesie obywateli odzyska� polityczn� skut-
ecznoÑ�, któr� utraci»y poszczególne pa½stwa. Dlatego Konwent
winien usilnie pracowa� aby na tych centralnych obszarach polityki
dojÑ� do wartoÑciowych rozwi�za½ i czuwa� nad tym, by przez
odpowiednie postanowienia konstytucyjne Unia by»a w stanie
stworzy� lub dalej  rozwija� konieczne narz�dzia do tych obszarów
polityki oraz w»aÑciwie regulowa� rozdzia» odpowiednich  kompet-
encji. 

Europa musi przej�� samodzieln� rol� w polityce na rzecz pokoju.
Potrzeba do tego europejskiej polityki bezpiecze½stwa, pokoju i
obrony, która ma na celu pokój Ñwiatowy. Konstytucja musi w
zwi�zku z tym równieó postanowi�, óe wspólna polityka zewn�t-
rzna i polityka bezpiecze½stwa ma by� prowadzona z uwzgl�dnie-
niem nast�puj�cych zasad:

- musi w zgodzie z zasadami Narodów Zjednoczonych kierowa�
si� wspólnymi celami krajów cz»onkowskich i Unii Europe-
jskiej, reprezentowa� ich fundamentalne interesy, chroni� ich
niezaleónoÑ� i integralnoÑ�;

- musi przyczynia� si� do wspó»pracy mi�dzynarodowej Wsp-
ólnoty Pa½stw i do tworzenia pokojowego systemu na Ñwiecie.

Dla sformu»owania w powstaj�cej konstytucji gwarancji pokoju i
kontroli eksportu zbroje½ zalecamy zapisy z art. 26 Konstytucji
Republiki Federalnej Niemiec (Zapewnienie pokoju), który okreÑla
„dzia»ania, które mog� spowodowa� lub podejmowane s� z zamiar-
em zak»ócenia pokojowego wspó»óycia narodów, a szczególnie
przygotowania do prowadzenia wojny zaczepnej” jako niezgodne z
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konstytucj� a produkcja, sprowadzanie i transport broni przeznac-
zonej do prowadzenia wojny jako wymagaj�ce zezwolenia. 

VI. Unia Europejska potrzebuje óywotnej ÑwiadomoÑci kon-
stytucyjnej.

Wobec podwójnego wyzwania: rozszerzenia i pog»�bienia proces
nadania konstytucji daje Unii Europejskiej szczególn� szans�. Zaa-
ngaóowanie pa½stw cz»onkowskich i ich obywateli na rzecz kon-
stytucji musi znaleï� odzwierciedlenie w wyraóonych w niej pre-
ferencjach wartoÑci i wzmocni� rozumienie Unii Europejskiej jako
wspólnoty wartoÑci. 

W przypadku problemów politycznych maj�cych charakter uniwer-
salny, odnosz�cych si� do róónych krajów i dotykaj�cych kwestii
etycznych – takich jak na przyk»ad prawo do azylu, ochrona niepe»-
nosprawnych, zakaz selekcji óycia ludzkiego, zakaz kary Ñmierci,
tortur i wyp�dzania, ochrona przed przemoc� i handlem ludïmi,
rozwój biomedyczny i jego ocena lub eutanazja – konstytucja eu-
ropejska musi stanowi� mocny punkt odniesienia dla koniecznych
debat publicznych, musi nada� kierunek sposobom wprowadzania
modyfikacji politycznych oraz towarzysz�cym tej ewolucji zmia-
nom w sposobie postrzegania i oceny tych modyfikacji. Do tego
potrzeba b�dzie óywotnej ÑwiadomoÑci konstytucyjnej i ci�gle
rosn�cego, odnawianego przyzwolenia na treÑci tej konstytucji. 

Waónym warunkiem tego jest,  aby proces tworzenia konstytucji,
dokonuj�cy si� obecnie w Konwencie Europejskim, odbywa» si� z
konstruktywnym i krytycznym udzia»em moóliwie wielu obywateli.
Dlatego popieramy wysi»ki na rzecz przejrzystoÑci prac Konwentu
i dawania obywatelom jak najszerszych moóliwoÑci uczestnictwa w
formie publicznych konsultacji, debat i dyskusji, tak, by przy-
jmowa� inspiracje p»yn�ce ze strony spo»ecze½stwa obywatelskiego
i prezentowa� rezultaty za pomoc� internetu i innych mediów. W
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ten sposób tworzy si� moóliwoÑci dla rozwoju europejskiej opinii
publicznej, które powinny by� jak najlepiej wykorzystane na rzecz
legitymizacji procesu  tworzenia konstytucji. 

Konstytucja Unii Europejskiej musi wejÑ� w óycie, po moóliwie
szerokiej debacie z udzia»em obywateli, na podstawie aktu demok-
ratycznego. Uchwa»a rz�dów i jej ratyfikacja przez parlamenty
pa½stw cz»onkowskich nie wystarcz�. Potrzeba przede wszystkim
zgody Parlamentu Europejskiego. Naleóy jednak bra� pod uwag�
równieó referendum; musia»oby ono odby� si� w tym samym dniu
we wszystkich krajach i umoóliwi� wejÑcie konstytucji w óycie,
jeóeli wi�kszoÑ� pa½stw cz»onkowskich i wi�kszoÑ� obywateli Unii
Europejskiej wyrazi swoj� zgod�. 

Uchwalone przez walne zgromadzenie ZdK w dniu 22. listopada
2002. 
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