
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAKTAT Z NICEI 
ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATY USTANAWIAJĄCE 

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE I NIEKTÓRE ZWIĄZANE Z NIMI AKTY 

 



 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, 

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, 

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 

PREZYDENT IRLANDII, 

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, 

PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII, 

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, 

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI, 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I 
IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 

PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego, 

PRAGNĄC zakończyć rozpoczęty przez Traktat z Amsterdamu proces przygotowania instytucji Unii 
Europejskiej do działania w rozszerzonej Unii, 

ZDECYDOWANI na tej podstawie intensywnie prowadzić negocjacje w sprawie przystąpienia, tak aby 
doprowadzić je do pomyślnego zamknięcia, zgodnie z procedurą ustanowioną w Traktacie o Unii Europejskiej, 

POSTANOWILI zmienić Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre 
związane z nimi akty 

i w tym celu powołali jako swych pełnomocników: 

 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW: 

Louisa MICHELA, 

Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych; 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII: 

Mogensa LYKKETOFTA, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC: 

Josepha FISCHERA, 

Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych i Wicekanclerza Federalnego; 

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ: 



 

Georgiosa PAPANDREOU, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII: 

Josepha PIQÚ I CAMPSA, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ: 

Huberta VÉDRINE’A, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT IRLANDII: 

Briana COWENA, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ: 

Lamberto DINIEGO, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA: 

Lydie POLFER,  

Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego; 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW: 

Joziasa Johannesa VAN AARTSENA, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII: 

Benitę FERRERO-WALDNER, 

Minister Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ: 

Jaime GAMĘ, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII: 

Erkki’ego TUOMIOJA, 

Ministra Spraw Zagranicznych; 

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI: 

Annę LINDH, 

Minister Spraw Zagranicznych; 

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I 
IRLANDII PÓŁNOCNEJ: 

Robina COOKA, 

Sekretarza Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty; 



 

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, 

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE: 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

ZMIANY RZECZOWE 

Artykuł 1 

W Traktacie o Unii Europejskiej wprowadza się zmiany zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. 

1. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji, 
Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, 
może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie zasad 
wymienionych w artykule 6 ustęp 1 i skierować do tego Państwa stosowne zalecenia. Przed dokonaniem takiego 
stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może 
wezwać osoby niezależne do przedłożenia w rozsądnym terminie sprawozdania w sprawie sytuacji w tym 
Państwie. 

Rada regularnie bada czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne. 

2. Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej 
Państw Członkowskich lub Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po 
wezwaniu rządu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to 
Państwo Członkowskie zasad określonych w artykule 6 ustęp 1. 

3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować 
o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania niniejszego Traktatu dla tego Państwa 
Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w 
Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych 
i prawnych. 

Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy niniejszego Traktatu, pozostają w każdym 
przypadku wiążące dla tego Państwa. 

4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków 
podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia. 

5. Do celów niniejszego artykułu Rada stanowi nie biorąc pod uwagę głosu przedstawiciela rządu danego 
Państwa Członkowskiego. Wstrzymanie się od głosu członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi 
przeszkody w podjęciu decyzji określonych w ustępie 2. Większość kwalifikowana jest określona jako taki sam 
udział głosów ważonych danych członków Rady jak ustalony w artykule 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. 

Niniejszy ustęp stosuje się również w przypadku zawieszenia praw do głosowania zgodnie z ustępem 3. 

6. Do celów ustępów 1 i 2 Parlament Europejski stanowi większością dwóch trzecich oddanych głosów, 
reprezentującą większość jego członków.” 



 

2. Artykuł 17 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 17 

1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić do wspólnej 
obrony, jeśli Rada Europejska tak zadecyduje. W takim przypadku Rada Europejska zaleca Państwom 
Członkowskim podjęcie decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

Polityka Unii, określona w niniejszym artykule, nie uchybia specyficznemu charakterowi polityki 
bezpieczeństwa i obronnej niektórych Państw Członkowskich. Szanuje ona wynikające z Traktatu 
Północnoatlantyckiego zobowiązania Państw Członkowskich, które uważają, że ich wspólna obrona jest 
wykonywana w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz jest zgodna z przyjętą 
w tych ramach wspólną polityką bezpieczeństwa i obronną. 

Stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej będzie wspierane, w zakresie, w jakim Państwa 
Członkowskie uznają to za właściwe, współpracą między nimi w dziedzinie zbrojeń. 

2. Sprawy określone w niniejszym artykule obejmują misje humanitarne i ratunkowe, misje utrzymania 
pokoju oraz misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysami, w tym przywracaniu pokoju. 

3. Decyzje mające wpływ na kwestie polityczno-obronne, będące przedmiotem niniejszego artykułu, są 
podejmowane bez uszczerbku dla polityk i zobowiązań określonych w drugim akapicie ustępu 1. 

4. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w rozwijaniu ściślejszej współpracy między dwoma lub 
wieloma Państwami Członkowskimi na poziomie dwustronnym oraz w ramach Unii 
Zachodnioeuropejskiej (UZE) i NATO, o ile współpraca ta nie jest sprzeczna i nie utrudnia współpracy 
przewidzianej w niniejszym tytule. 

5. Dla wspierania realizacji celów ustalonych w niniejszym artykule, jego postanowienia będą zmieniane 
zgodnie z artykułem 48.” 

3. W pierwszym akapicie artykułu 23 ustęp 2 dodaje się następujące trzecie tiret: 

„- mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z artykułem 18 ustęp 5.” 

4. Artykuł 24 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 24 

1. Jeżeli do wykonania postanowień niniejszego tytułu niezbędne jest zawarcie umowy z jednym lub z 
większą liczbą państw bądź z organizacjami międzynarodowymi, Rada może upoważnić Prezydencję, 
wspieraną w miarę potrzeby przez Komisję, do podjęcia rokowań w tym celu. Umowy takie są zawierane 
przez Radę na podstawie zalecenia Prezydencji. 

2. Rada stanowi jednomyślnie, jeżeli umowa dotyczy zagadnienia wymagającego jednomyślności przy 
podejmowaniu decyzji wewnętrznych. 

3. Jeżeli umowa ma na celu wprowadzenie w życie wspólnego działania lub wspólnego stanowiska, Rada 
stanowi większością kwalifikowaną, zgodnie z artykułem 23 ustęp 2. 

4. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie również do dziedzin uregulowanych tytułem VI. 
Jeżeli umowa dotyczy zagadnienia wymagającego większości kwalifikowanej przy podejmowaniu decyzji 
lub środków wewnętrznych, Rada stanowi większością kwalifikowaną, zgodnie z artykułem 34 ustęp 3. 

5. Umowa nie wiąże Państwa Członkowskiego, którego przedstawiciel w Radzie oświadczył, że musi ono 
stosować się do wymogów własnej procedury konstytucyjnej; inni członkowie Rady mogą uzgodnić, że 
mimo tego umowa ta będzie miała zastosowanie tymczasowe. 

6. Umowy zawarte zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym artykule wiążą instytucje Unii.” 



 

5. Artykuł 25 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 25 

Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 207 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Komitet 
Polityczny i Bezpieczeństwa obserwuje sytuację międzynarodową w dziedzinach objętych wspólną 
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz przyczynia się do określania polityk, wydając opinie dla Rady 
– na jej żądanie lub z inicjatywy własnej. Czuwa on również nad wprowadzaniem w życie uzgodnionych 
polityk, bez uszczerbku dla kompetencji Prezydencji i Komisji. 

W zakresie objętym niniejszym tytułem, Komitet ten sprawuje, pod kierunkiem Rady, kontrolę polityczną 
i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysami. 

Rada może upoważnić Komitet do podjęcia, w celu i na czas trwania operacji zarządzania kryzysami, 
określonych przez Radę decyzji dotyczących kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad 
operacją, bez uszczerbku dla artykułu 47.” 

6. Dodaje się następujące artykuły: 

„Artykuł 27a 

1. Celem wzmocnionej współpracy, w którejkolwiek z dziedzin określonych w niniejszym tytule, jest 
chronienie wartości i służenie interesom Unii jako całości, poprzez potwierdzanie jej tożsamości jako 
spójnej siły na arenie międzynarodowej. Wzmocniona współpraca realizowana jest z poszanowaniem: 

- zasad, celów, ogólnych wytycznych i spójności wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
podjętych w jej ramach decyzji; 

- kompetencji Wspólnoty Europejskiej i 

- spójności wszystkich polityk Unii z jej działaniami zewnętrznymi. 

2. Artykuły 11-27 oraz artykuły 27b-28 stosują się do wzmocnionej współpracy określonej w niniejszym 
artykule, chyba, że artykuł 27c oraz artykuły 43-45 stanowią inaczej. 

Artykuł 27b 

Na mocy niniejszego tytułu wzmocniona współpraca odnosi się do wprowadzania w życie wspólnych 
działań lub wspólnych stanowisk. Nie odnosi się do spraw mających wpływ na kwestie wojskowe lub 
polityczno-obronne. 

Artykuł 27c 

Państwa Członkowskie, które zamierzają ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę na mocy 
artykułu 27b, kierują w tym celu wniosek do Rady. 

Wniosek przekazywany jest Komisji i do informacji Parlamentu Europejskiego. Komisja wydaje opinię, 
dotyczącą w szczególności spójności proponowanej wzmocnionej współpracy z politykami Unii. 
Upoważnienia udziela Rada, stanowiąc zgodnie z akapitami drugim i trzecim artykułu 23 ustęp 2 i 
artykułami 43-45. 

Artykuł 27d 

Bez uszczerbku dla kompetencji Prezydencji lub Komisji, sekretarz generalny Rady, wysoki 
przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zapewnia w szczególności, by 
Parlament Europejski i wszyscy członkowie Rady byli w pełni poinformowani o realizacji wzmocnionej 
współpracy w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 



 

Artykuł 27e 

Każde Państwo Członkowskie, które pragnie uczestniczyć we wzmocnionej współpracy na mocy artykułu 
27c, notyfikuje swój zamiar Radzie i informuje Komisję. W terminie trzech miesięcy od otrzymania tej 
notyfikacji Komisja przedkłada Radzie opinię. W terminie czterech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji 
Rada podejmuje decyzję w sprawie wniosku oraz o przepisach szczególnych, które może uznać za 
niezbędne. Decyzję uważa się za przyjętą, chyba że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną w tym 
samym terminie, zadecyduje o jej wstrzymaniu; w tym przypadku Rada uzasadnia swoją decyzję oraz 
określa termin jej ponownego rozpatrzenia. 

Do celów niniejszego artykułu Rada stanowi większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowana jest 
określona jako taki sam udział głosów ważonych i taki sam udział liczby danych członków Rady jak 
ustalony w trzecim akapicie artykułu 23 ustęp 2.” 

7. W drugim akapicie artykułu 29, drugie tiret otrzymuje brzmienie: 

„- ściślejszej współpracy organów sądowych oraz innych właściwych organów w Państwach 
Członkowskich, w tym współpracy za pośrednictwem Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej 
(„Eurojust”), zgodnie z postanowieniami artykułów 31 i 32;” 

8. Artykuł 31 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 31 

1. Wspólne działanie w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych obejmuje między innymi: 

a) ułatwianie i przyspieszanie współpracy między ministerstwami i organami sądowymi lub odpowiednimi 
organami Państw Członkowskich, w tym, w miarę potrzeby współpracy za pośrednictwem Eurojust,w 
zakresie procedury sądowej i wykonywania orzeczeń; 

b) ułatwianie ekstradycji między Państwami Członkowskimi; 

c) zapewnianie, w zakresie niezbędnym do usprawnienia tej współpracy, zgodności norm stosowanych w 
Państwach Członkowskich; 

d) zapobieganie sporom o właściwość między Państwami Członkowskimi; 

e) stopniowe przyjmowanie środków ustanawiających minimalne normy dotyczące znamion przestępstw i 
kar w dziedzinach przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i nielegalnego handlu narkotykami. 

2. Rada wspiera współpracę za pośrednictwem Eurojust przez: 

a) umożliwienie Eurojust właściwej koordynacji działań pomiędzy krajowymi organami ścigania Państw 
Członkowskich; 

b) popieranie wspomagania przez Eurojust dochodzeń w sprawach karnych w sprawach poważnej 
przestępczości transgranicznej, zwłaszcza w ramach przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem analiz przeprowadzonych przez Europol; 

c) ułatwianie ścisłej współpracy między Eurojust i Europejską Siecią Sądową, zwłaszcza w celu 
ułatwienia wykonania wniosków o udzielenie pomocy prawnej i realizacji wniosków o ekstradycję.”  



 

9. Artykuł 40 zastępuje się artykułami 40, 40a i 40b: 

,,Artykuł 40 

1. Celem wzmocnionej współpracy w którejkolwiek z dziedzin określonych w niniejszym tytule jest 
umożliwienie Unii szybszego przekształcenia się w przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji Wspólnoty Europejskiej i celów 
określonych w niniejszym tytule. 

2. Artykuły 29-39 oraz artykuły 40a-41 stosują się do wzmocnionej współpracy określonej w niniejszym 
artykule, chyba że artykuł 40a oraz artykuły 43-45 stanowią inaczej. 

3. Postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie kompetencji Trybunału 
Sprawiedliwości i wykonywania tych kompetencji, stosuje się w odniesieniu do niniejszego artykułu oraz 
artykułu 40a i 40b. 

Artykuł 40a 

1. Państwa Członkowskie, zamierzające ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę na mocy 
artykułu 40, kierują wniosek do Komisji, która może przedłożyć Radzie odpowiednią propozycję. Jeżeli 
Komisja nie przedłoży takiej propozycji, zawiadamia o tym zainteresowane Państwa Członkowskie, 
podając uzasadnienie. Państwa te mogą wówczas przedłożyć Radzie inicjatywę zmierzającą do uzyskania 
upoważnienia do ustanowienia wzmocnionej współpracy, o której mowa. 

2. Upoważnienia przewidzianego w ustępie 1 udziela Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zgodnie 
z artykułami 43-45, na wniosek Komisji bądź z inicjatywy co najmniej ośmiu Państw Członkowskich i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. Głosy członków Rady ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 
2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Członek Rady może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. Po przedłożeniu tej kwestii 
Radzie Europejskiej, Rada może stanowić zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu. 

Artykuł 40b 

Każde Państwo Członkowskie, które pragnie uczestniczyć we wzmocnionej współpracy ustanowionej na 
mocy artykułu 40a, notyfikuje swój zamiar Radzie i Komisji, która przedkłada Radzie opinię w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji, mogącą zawierać zalecenie dotyczące przepisów 
szczególnych, które może uznać za niezbędne, aby dane Państwo Członkowskie mogło uczestniczyć w tej 
współpracy. Rada podejmuje decyzję w sprawie wniosku w terminie czterech miesięcy od otrzymania tej 
notyfikacji. Decyzję uważa się za przyjętą, chyba że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną w tym 
samym terminie, zadecyduje o jej wstrzymaniu; w tym przypadku Rada uzasadnia swoją decyzję oraz 
określa ostateczny termin jej ponownego rozpatrzenia. 

Do celów niniejszego artykułu Rada stanowi zgodnie z warunkami określonymi w artykule 44 ustęp 1.” 

10. (nie dotyczy niniejszej wersji językowej) 

11. Artykuł 43 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 43 

Państwa Członkowskie, które zamierzają ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę, mogą 
korzystać z instytucji, procedur i mechanizmów przewidzianych niniejszym Traktatem oraz Traktatem 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską, pod warunkiem, że współpraca ta: 

a) zmierza do wspierania celów Unii i Wspólnoty, do ochrony i służenia ich interesom oraz do 
wzmacniania ich procesów integracyjnych; 



 

b) szanuje te Traktaty oraz jednolite ramy instytucjonalne Unii; 

c) szanuje dorobek wspólnotowy oraz środki przyjęte na mocy postanowień tych Traktatów; 

d) pozostaje w granicach kompetencji Unii lub Wspólnoty i nie dotyczy dziedzin objętych wyłączną 
kompetencją Wspólnoty; 

e) nie narusza rynku wewnętrznego w rozumieniu artykułu 14 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, ani spójności gospodarczej i społecznej, ustanowionej zgodnie z tytułem XVII 
tego Traktatu; 

f) nie stanowi przeszkody ani dyskryminacji w handlu między Państwami Członkowskimi oraz nie zakłóca 
konkurencji między nimi; 

g) obejmuje co najmniej osiem Państw Członkowskich; 

h) szanuje kompetencje, prawa i obowiązki Państw Członkowskich nie uczestniczących w niej; 

i) nie narusza postanowień Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej; 

j) jest otwarta w stosunku do wszystkich Państw Członkowskich, zgodnie z artykułem 43b.” 

12. Dodaje się następujące artykuły: 

,,Artykuł 43a 

Wzmocniona współpraca może zostać podjęta tylko w ostateczności, po dokonaniu ustalenia w ramach 
Rady, że cele współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez zastosowanie 
odpowiednich postanowień Traktatów. 

Artykuł 43b 

Jeżeli wzmocniona współpraca jest ustanawiana, pozostaje ona otwarta w stosunku do wszystkich Państw 
Członkowskich. Pozostaje również otwarta dla nich w każdej chwili, zgodnie z artykułami 27e i 40b 
niniejszego Traktatu oraz artykułem 11a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli zastosują 
się do decyzji podstawowej oraz decyzji już podjętych w ramach tej współpracy. Komisja i Państwa 
Członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy zapewniają, aby jak najwięcej Państw 
Członkowskich zostało zachęconych do uczestnictwa w niej.” 

13. Artykuł 44 zastępuje się artykułami 44 i 44a: 

,,Artykuł 44 

1. W celu przyjęcia aktów i decyzji niezbędnych do wprowadzenia w życie współpracy określonej w 
artykule 43, stosuje się odpowiednie postanowienia instytucjonalne niniejszego Traktatu oraz Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. O ile jednak wszyscy członkowie mogą uczestniczyć w obradach 
Rady, o tyle w podejmowaniu decyzji biorą udział tylko przedstawiciele Państw Członkowskich 
uczestniczących we wzmocnionej współpracy. Większość kwalifikowana jest określona jako taki sam 
udział głosów ważonych i taki sam udział liczby danych członków Rady jak ustalony w artykule 205 ustęp 
2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w akapitach drugim i trzecim artykułu 23 ustęp 2 
niniejszego Traktatu, w odniesieniu do wzmocnionej współpracy ustanowionej na podstawie artykułu 27c. 
Jednomyślność jest osiągana jedynie głosami tych członków Rady. 

Takie akty i decyzje nie stanowią części dorobku Unii. 



 

2. Państwa Członkowskie stosują, jeśli ich to dotyczy, akty i decyzje podjęte w celu wprowadzenia w 
życie wzmocnionej współpracy, w której uczestniczą. Takie akty i decyzje wiążą tylko Państwa 
Członkowskie uczestniczące w takiej współpracy i odpowiednio, są bezpośrednio stosowane tylko w tych 
Państwach. Państwa Członkowskie nie uczestniczące w tej współpracy, nie utrudniają wprowadzania jej w 
życie przez uczestniczące Państwa Członkowskie. 

Artykuł 44a 

Wydatki wynikające z wprowadzania w życie wzmocnionej współpracy, inne niż koszty administracyjne 
ponoszone przez instytucje, obciążają uczestniczące we współpracy Państwa Członkowskie, chyba że 
Rada, stanowiąc jednomyślną decyzją wszystkich swoich członków po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, zadecyduje inaczej.” 

14. Artykuł 45 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 45 

Rada i Komisja zapewniają spójność działań podjętych na podstawie niniejszego tytułu oraz ich zgodność 
z politykami Unii i Wspólnoty, współpracując w tym celu ze sobą.” 

15. Artykuł 46 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 46 

Postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
dotyczące kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i wykonywania tych 
kompetencji, stosuje się do następujących postanowień niniejszego Traktatu:  

a) postanowień zmieniających Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą w celu 
ustanowienia Wspólnoty Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; 

b) postanowień tytułu VI, na warunkach przewidzianych w artykule 35; 

c) postanowień tytułu VII, na warunkach przewidzianych w artykułach 11 i 11a Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz w artykule 40 niniejszego Traktatu; 

d) artykułu 6 ustęp 2 w odniesieniu do działań instytucji, o ile Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy na 
mocy Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i na mocy niniejszego Traktatu; 

e) postanowień czysto proceduralnych określonych w artykule 7, gdy Trybunał Sprawiedliwości działa na 
wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego w ciągu miesiąca od dokonania przez Radę 
stwierdzenia przewidzianego w tym artykule; 

f) artykułów 46-53.” 



 

Artykuł 2 

W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską wprowadza się zmiany zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu. 

1. Artykuł 11 zastępuje się artykułami 11 i 11a: 

„Artykuł 11 

1. Państwa Członkowskie zamierzające ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w jednej z 
dziedzin określonych w niniejszym Traktacie, kierują wniosek do Komisji, która może przedłożyć Radzie 
odpowiednią propozycję. Jeżeli Komisja nie przedłoży takiej propozycji, zawiadamia o tym 
zainteresowane Państwa Członkowskie, podając uzasadnienie. 

2. Upoważnienia do ustanowienia wzmocnionej współpracy, przewidzianego w ustępie 1, udziela Rada 
zgodnie z artykułami 43-45 Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną, na 
wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Jeżeli wzmocniona współpraca odnosi się 
do dziedziny objętej procedurą określoną w artykule 251 niniejszego Traktatu, wymagana jest zgoda 
Parlamentu Europejskiego. 

Członek Rady może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. Po przedłożeniu kwestii Radzie 
Europejskiej, Rada może stanowić zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego ustępu. 

3. Akty i decyzje niezbędne do wprowadzenia w życie działań w ramach wzmocnionej współpracy 
podlegają wszystkim odpowiednim postanowieniom niniejszego Traktatu, chyba że niniejszy artykuł oraz 
artykuły 43-45 Traktatu o Unii Europejskiej stanowią inaczej. 

Artykuł 11a 

Każde Państwo Członkowskie, które pragnie uczestniczyć we wzmocnionej współpracy ustanowionej na 
mocy artykułu 11, notyfikuje swój zamiar Radzie i Komisji, która przedkłada Radzie opinię w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji. W terminie czterech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji 
Komisja podejmuje decyzję w tej sprawie oraz o przepisach szczególnych, które może uznać za 
niezbędne.” 

2. W artykule 13 dotychczasowy tekst staje się ustępem 1 i dodaje się następujący ustęp 2: 

„2. Jeżeli dla wsparcia działania podjętego przez Państwa Członkowskie w celu przyczyniania się do 
osiągnięcia celów określonych w ustępie 1, Rada, na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, przyjmuje 
wspólnotowe środki zachęcające z wyłączeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
Państw Członkowskich, stanowi ona zgodnie z procedurą określoną w artykule 251.” 

3. Artykuł 18 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 18 

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium 
Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym Traktacie i 
środkach przyjętych w celu jego wykonania. 

2. Jeżeli dla osiągnięcia tego celu działanie Wspólnoty okazuje się konieczne, a niniejszy Traktat nie 
przewiduje niezbędnych kompetencji, Rada może wydać przepisy ułatwiające wykonywanie praw 
określonych w ustępie 1. Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule 251. 

3. Ustępu 2 nie stosuje się do postanowień dotyczących paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów 
pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów bądź postanowień dotyczących 
zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej.” 



 

4. W artykule 67 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 Rada przyjmuje, zgodnie z procedurą określoną w artykule 251: 

- środki przewidziane w artykule 63 ustęp 1 i ustęp 2 lit. a) pod warunkiem, że Rada przyjęła uprzednio, 
zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, przepisy wspólnotowe określające wspólne reguły i 
podstawowe zasady rządzące tymi dziedzinami; 

- środki przewidziane w artykule 65, z wyjątkiem aspektów dotyczących prawa rodzinnego.” 

5. Artykuł 100 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 100 

1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w niniejszym Traktacie, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zadecydować o środkach odpowiednich do sytuacji 
gospodarczej, zwłaszcza jeśli pojawią się poważne trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty. 

2. W przypadku gdy Państwo Członkowskie ma trudności lub jest istotnie zagrożone poważnymi 
trudnościami z racji klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego 
kontrolą, Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, może przyznać danemu 
Państwu Członkowskiemu, pod pewnymi warunkami, wspólnotową pomoc finansową.. Przewodniczący 
Rady informuje Parlament Europejski o podjętej decyzji.” 

6. Artykuł 111 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z zastrzeżeniem ustępu 1, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po 
konsultacji z EBC, decyduje o stanowisku, jakie zajmuje Wspólnota na poziomie międzynarodowym w 
odniesieniu do kwestii o szczególnym znaczeniu dla unii gospodarczej i walutowej oraz o jej reprezentacji, 
w poszanowaniu podziału kompetencji przewidzianego w artykułach 99 i 105.” 

7. Artykuł 123 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z dniem rozpoczęcia trzeciego etapu, Rada, stanowiąc jednomyślnie głosami Państw Członkowskich 
nieobjętych derogacją, na wniosek Komisji i po konsultacji z EBC, uchwala kursy wymiany, zgodnie z 
którymi ich waluty są nieodwołalnie powiązane oraz zgodnie z którymi ustalony zostaje nieodwołalnie 
kurs, po jakim ECU zastępuje te waluty, a ECU staje się samodzielną walutą. Środek ten nie zmienia 
wartości zewnętrznej ECU. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów wymienionych Państw 
Członkowskich, na wniosek Komisji i po konsultacji z EBC, podejmuje inne środki niezbędne do 
szybkiego wprowadzenia ECU jako  jednej waluty w tych Państwach Członkowskich. Zdanie drugie 
artykułu 122 ustęp 5 stosuje się.” 

8. Artykuł 133 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 133 

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do zmian 
stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, 
polityki eksportowej i handlowych środków ochronnych podejmowanych w przypadku dumpingu lub 
subsydiów.  

2. Komisja przedkłada Radzie propozycje w celu wykonania wspólnej polityki handlowej. 

3. Jeżeli istnieje potrzeba wynegocjowania umów z jednym lub większą liczbą państw albo organizacji 
międzynarodowych, Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia 
koniecznych rokowań. Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności umów będących 
przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Wspólnoty. 



 

Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu 
wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach dyrektyw, jakie Rada może do niej kierować. Komisja regularnie 
składa specjalnemu komitetowi sprawozdanie w sprawie postępu w rokowaniach. 

Stosują się odpowiednie postanowienia artykułu 300. 

4. W wykonywaniu uprawnień przyznanych jej niniejszym artykułem, Rada stanowi większością 
kwalifikowaną. 

5. Ustępy 1-4 stosują się również do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i 
handlowych aspektów własności intelektualnej, w zakresie, w jakim umowy te nie są objęte tymi ustępami 
i bez uszczerbku dla ustępu 6. 

Na zasadzie odstępstwa od ustępu 4, Rada, prowadząc rokowania i zawierając umowę w jednej z dziedzin 
określonych w akapicie pierwszym, stanowi jednomyślnie, jeżeli umowa ta zawiera postanowienia 
wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrznych lub jeżeli dotyczy ona dziedziny, w 
której Wspólnota nie wykonała jeszcze, przyjmując przepisy wewnętrzne, uprawnień przyznanych jej 
niniejszym Traktatem. 

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów horyzontalnych, Rada stanowi jednomyślnie w zakresie, w 
jakim dotyczą one również poprzedniego akapitu lub drugiego akapitu ustępu 6. 

Niniejszy ustęp nie narusza prawa Państw Członkowskich do utrzymywania i zawierania umów z 
państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, w zakresie, w jakim umowy te są zgodne z 
prawem wspólnotowym i innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi. 

6. Rada nie może zawrzeć umowy, jeśli zawiera ona postanowienia wykraczające poza wewnętrzne 
kompetencje Wspólnoty, w szczególności zmierzające do harmonizacji ustawowych i wykonawczych 
przepisów Państw Członkowskich w dziedzinie, w której niniejszy Traktat wyklucza harmonizację. 

Z tego względu, na zasadzie odstępstwa od pierwszego akapitu ustępu 5, umowy dotyczące handlu 
usługami w dziedzinie kultury i audiowizualnymi, usługami edukacyjnymi oraz usługami socjalnymi i w 
zakresie zdrowia ludzkiego należą do dzielonych kompetencji Wspólnoty i jej Państw Członkowskich. 
Wskutek tego, oprócz decyzji Wspólnoty podjętej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami artykułu 300, 
rokowania w sprawie takich umów wymagają wspólnego porozumienia Państw Członkowskich. Umowy 
będące przedmiotem tych rokowań są zawierane wspólnie przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie. 

Rokowania i zawieranie umów międzynarodowych w dziedzinie transportu podlegają postanowieniom 
tytułu V i artykułu 300. 

7. Bez uszczerbku dla pierwszego akapitu ustępu 6, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i 
po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może rozszerzyć zastosowanie ustępów 1-4 na rokowania i 
umowy międzynarodowe dotyczące praw własności intelektualnej w zakresie, w jakim nie są one objęte 
ustępem 5.” 

9. Artykuł 137 otrzymuje brzmienie: 

,,Artykuł 137 

1. Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 136, Wspólnota wspiera i 
uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach: 

a) polepszanie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; 

b) warunki pracy; 

c) zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników; 

d) ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; 



 

e) informacja i konsultacja z pracownikami; 

f) reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników i pracodawców, w tym współzarządzanie, z 
zastrzeżeniem ustępu 5; 

g) warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Wspólnoty; 

h) integracja osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu 150; 

i) równość mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy; 

j) zwalczanie wyłączenia społecznego; 

k) modernizacja systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla lit. c). 

2. W tym celu Rada: 

a) może przyjąć środki w celu zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi w drodze 
inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania wymiany informacji i najlepszych praktyk, 
wspierania podejść nowatorskich oraz oceny doświadczeń, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich; 

b) może przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 lit. a) – i), w drodze dyrektyw, minimalne 
wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych 
istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, 
finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów, z wyjątkiem dziedzin określonych w ustępie 1 lit. c), d), f) i g) 
niniejszego artykułu, w których Rada stanowi jednomyślnie na wniosek Komisji oraz po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i z wymienionymi wyżej Komitetami. Rada, stanowiąc jednomyślnie na 
wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może zadecydować o stosowaniu procedury 
określonej w artykule 251 do ustępu 1 lit. d), f) i g) niniejszego artykułu. 

3. Państwo Członkowskie może powierzyć partnerom społecznym, na ich wspólne żądanie, wykonanie 
dyrektyw przyjętych w zastosowaniu ustępu 2. 

W tym przypadku dane Państwo Członkowskie, będąc zobowiązanym do przedsięwzięcia wszelkich 
środków pozwalających mu w każdej chwili na zagwarantowanie realizacji celów dyrektywy, zapewnia, 
że najpóźniej w dniu, w którym dyrektywa powinna być przetransponowana zgodnie z artykułem 249, 
partnerzy społeczni przyjęli niezbędne środki w drodze porozumienia. 

4. Przepisy uchwalone na mocy niniejszego artykułu: 

- nie naruszają prawa Państw Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich systemów 
zabezpieczenia społecznego i nie mogą znacząco wpływać na ich równowagę finansową; 

- nie stanowią przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymywaniu lub ustanawianiu bardziej 
rygorystycznych środków ochronnych zgodnych z niniejszym Traktatem. 

5. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, 
ani do prawa strajku, ani do prawa lokautu.” 



 

10. W artykule 139 ustęp 2, drugi akapit otrzymuje brzmienie: 

„Rada stanowi większością kwalifikowaną, z wyjątkiem przypadku gdy dana umowa zawiera jedno lub 
więcej postanowień dotyczących jednej z dziedzin, w których zgodnie z artykułem 137 ustęp 2 wymagana 
jest jednomyślność. W tym przypadku Rada stanowi jednomyślnie.” 

11. Artykuł 144 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 144 

Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia Komitet ds. ochrony socjalnej o charakterze 
doradczym, celem wspierania współpracy w dziedzinie polityk ochrony socjalnej między Państwami 
Członkowskimi oraz z Komisją. Zadania Komitetu to: 

- śledzenie sytuacji społecznej i rozwoju ochrony socjalnej w Państwach Członkowskich i we Wspólnocie; 

- wspieranie wymiany informacji, doświadczenia i dobrych praktyk między Państwami Członkowskimi 
oraz z Komisją; 

- opracowywanie sprawozdań, formułowanie opinii lub podejmowanie innych prac w ramach swoich 
kompetencji, na żądanie Rady lub Komisji, bądź z inicjatywy własnej, bez uszczerbku dla artykułu 207. 

W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje odpowiednie kontakty z partnerami społecznymi. 

Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują po dwóch członków Komitetu.” 

12. Artykuł 157 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wspólnota przyczynia się do osiągania celów określonych w ustępie 1 przez polityki i działania, które 
prowadzi na podstawie innych postanowień niniejszego Traktatu. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 251 oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym, może zadecydować o szczególnych środkach przeznaczonych na wsparcie działań podjętych 
w Państwach Członkowskich, służących osiągnięciu celów określonych w ustępie 1. 

Niniejszy tytuł nie stanowi podstawy do wprowadzenia przez Wspólnotę jakiegokolwiek środka, który 
mógłby prowadzić do zakłócenia konkurencji, bądź który zawiera przepisy podatkowe lub przepisy 
odnoszące się do praw i interesów pracowników najemnych.” 

13. W artykule 159 trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 

„Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych 
w ramach innych polityk Wspólnoty, działania takie mogą być przyjmowane przez Radę, stanowiącą 
zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
oraz Komitetem Regionów.” 

14. W artykule 161 dodaje się trzeci akapit: 

„Od 1 stycznia 2007 roku Rada stanowi większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego oraz po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i 
Komitetem Regionów, jeżeli do tego dnia zostanie przyjęta wieloletnia perspektywa finansowa, stosowana 
od 1 stycznia 2007 roku oraz dotyczące jej Porozumienie międzyinstytucjonalne. W przeciwnym 
przypadku procedurę określoną w niniejszym akapicie stosuje się od dnia ich przyjęcia.” 



 

15. Artykuł 175 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez uszczerbku dla 
artykułu 95 Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala: 

a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym; 

b) środki wpływające na: 

- zagospodarowanie przestrzenne; 

- zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające na 
dostępność tych zasobów; 

- przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami; 

c) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i 
ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię. 

Rada, stanowiąc na warunkach przewidzianych w pierwszym akapicie, może określić te kwestie, o których 
mowa w niniejszym ustępie, co do których decyzje powinny być podejmowane większością 
kwalifikowaną.” 

16. W Części Trzeciej dodaje się następujący tytuł: 

„Tytuł XXI 

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA, FINANSOWA I TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI 

Artykuł 181a 

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu, w szczególności postanowień tytułu XX, 
Wspólnota prowadzi w zakresie swoich kompetencji współpracę gospodarczą, finansową i techniczną z 
państwami trzecimi. Działania takie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez Państwa 
Członkowskie i są zgodnie z polityką Wspólnoty na rzecz rozwoju. 

Polityka Wspólnoty w tej dziedzinie przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu rozwoju i wzmocnienia 
demokracji i zasady państwa prawnego, jak również do osiągnięcia celu poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności. 

2. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, przyjmuje środki niezbędne do realizacji ustępu 1. W przypadku umów stowarzyszeniowych 
określonych w artykule 310 oraz umów zawieranych z Państwami będącymi kandydatami do 
przystąpienia do Unii, Rada stanowi jednomyślnie. 

3. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Wspólnota i Państwa Członkowskie współpracują z 
państwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi. Warunki współpracy Wspólnoty 
mogą stanowić przedmiot umów między Wspólnotą i zainteresowanymi stronami trzecimi, które są 
negocjowane i zawierane zgodnie z artykułem 300. 

Pierwszy akapit nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania w organach 
międzynarodowych i zawierania umów międzynarodowych.” 

17. W artykule 189 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„Liczba członków Parlamentu Europejskiego nie przekracza 732.” 



 

18. Artykuł 190 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Parlament Europejski, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej większością 
kwalifikowaną, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy 
lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady.” 

19. W artykule 191 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: 

„Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, określa status partii politycznych na 
poziomie europejskim, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.” 

20. Artykuł 207 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radę wspomaga Sekretariat Generalny, działający pod kierunkiem sekretarza generalnego, wysokiego 
przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, któremu pomaga zastępca 
sekretarza generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym. Sekretarz generalny i 
zastępca sekretarza generalnego są mianowani przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego.” 

21. Artykuł 210 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 210 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, ustala uposażenia, dodatki i emerytury przewodniczącego i 
członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości 
oraz członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji. Ustala ona także, stanowiąc również większością 
kwalifikowaną, wszelkie należności płatne zamiast wynagrodzenia.” 

22. Artykuł 214 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada, zebrana w składzie szefów państw lub rządów i stanowiąca większością kwalifikowaną, 
nominuje osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji; nominacja ta jest zatwierdzana 
przez Parlament Europejski.. 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną i za wspólnym porozumieniem z nominowanym 
przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych osób, które zamierza mianować członkami Komisji, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. 

Nominowani w ten sposób przewodniczący i pozostali członkowie Komisji podlegają, jako kolegium, 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski przewodniczący 
i pozostali członkowie Komisji zostają mianowani przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

23. Artykuł 215 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 215 

Poza przypadkami normalnej wymiany lub śmierci, funkcje członka Komisji kończą się z chwilą jego 
rezygnacji lub dymisji. 

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji, jest on 
zastępowany, na czas pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka mianowanego przez 
Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zadecydować, że takie 
zastępstwo nie jest konieczne.  



 

W przypadku rezygnacji, dymisji lub śmierci przewodniczący jest zastępowany na okres pozostający do 
zakończenia kadencji. Procedura przewidziana w artykule 214 ustęp 2 ma zastosowanie do zastąpienia 
przewodniczącego. 

Z wyjątkiem przypadku dymisji przewidzianej w artykule 216, członkowie Komisji pełnią swoje funkcje 
do chwili ich zastąpienia lub do chwili podjęcia przez Radę decyzji, zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego artykułu, że takie zastępstwo nie jest konieczne.” 

24. Artykuł 217 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 217 

1. Komisja działa pod politycznym kierownictwem jej przewodniczącego, który decyduje o jej organizacji 
wewnętrznej, mając na względzie zapewnienie spójności, skuteczności i kolegialności jej działań. 

2. Przewodniczący ustala zakres obowiązków Komisji i rozdziela je pomiędzy jej członków. 
Przewodniczący może dokonywać zmian w rozdziale obowiązków w trakcie kadencji Komisji. 
Członkowie Komisji wykonują funkcje powierzone im przez przewodniczącego i jemu podlegają. 

3. Po uzyskaniu zgody kolegium, przewodniczący mianuje wiceprzewodniczących spośród członków 
kolegium. 

4. Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący, po uzyskaniu zgody kolegium, tego 
zażąda.” 

25. W artykule 219 skreśla się pierwszy akapit. 

26. Artykuł 220 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 220 

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, każdy w zakresie swojej właściwości, czuwają nad 
poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu niniejszego Traktatu. 

Przy Sądzie Pierwszej Instancji mogą zostać ustanowione dodatkowo izby sądowe, na warunkach 
określonych w artykule 225a, w celu wykonywania, w pewnych szczególnych dziedzinach, właściwości 
sądowej określonej w niniejszym Traktacie.” 

27. Artykuł 221 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 221 

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego.  

Trybunał Sprawiedliwości obraduje w izbach lub w składzie wielkiej izby, na warunkach ustanowionych 
w tym celu w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

W przypadkach przewidzianych w Statucie, Trybunał Sprawiedliwości może obradować również w 
pełnym składzie Trybunału.” 

28. Artykuł 222 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 222 

Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Jeżeli Trybunał 
Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników 
generalnych. 

Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności 
i niezależności, uzasadnionych wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału 
Sprawiedliwości, wymagają jego zaangażowania.” 



 

29. Artykuł 223 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 223 

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości są wybierani spośród osób o 
niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania 
najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni mianowani za 
wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. 

Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego i składu rzeczników generalnych, na 
warunkach określonych w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości. Jego mandat 
jest odnawialny. 

Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być mianowani ponownie. 

Trybunał Sprawiedliwości mianuje swojego sekretarza i określa jego status.  

Trybunał Sprawiedliwości ustanawia swój regulamin proceduralny. Wymaga on zatwierdzenia przez 
Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

30. Artykuł 224 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 224 

W skład Sądu Pierwszej Instancji wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. 
Liczbę sędziów określa Statut Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przewidywać, że Sąd Pierwszej 
Instancji wspierany będzie przez rzeczników generalnych. 

Członkowie Sądu Pierwszej Instancji są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i 
mogących zajmować wysokie stanowiska sądowe. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez 
rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. Co trzy lata następuje częściowa wymiana składu. 
Ustępujący członkowie mogą być mianowani ponownie. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu Pierwszej Instancji. Jego mandat jest 
odnawialny. 

Sąd Pierwszej Instancji mianuje swojego sekretarza i określa jego status. 

Sąd Pierwszej Instancji ustanawia swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem 
Sprawiedliwości. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości, postanowienia niniejszego 
Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości stosują się do Sądu Pierwszej Instancji.” 

31. Artykuł 225 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 225 

1. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg określonych w 
artykułach 230, 232, 235, 236 i 238, z wyjątkiem skarg powierzonych izbom sądowym lub skarg 
zastrzeżonych na mocy Statutu dla Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przyznać Sądowi Pierwszej 
Instancji właściwość w innych kategoriach skarg. 



 

Od orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu przysługuje, na 
warunkach i w zakresie określonym przez Statut, prawo odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości, 
ograniczone do kwestii prawnych. 

2. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom izb 
sądowych, utworzonych na mocy artykułu 225a. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu mogą zostać w drodze 
wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego. 

3. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania pytań prejudycjalnych przedkładanych na 
mocy artykułu 234, w poszczególnych dziedzinach określonych w Statucie. 

Jeżeli Sąd Pierwszej Instancji uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasad, które może mieć wpływ na 
jedność i spójność prawa wspólnotowego, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi 
Sprawiedliwości. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji w sprawach pytań prejudycjalnych mogą zostać w 
drodze wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego.” 

32. Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 225a 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, bądź na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, może tworzyć izby sądowe rozpoznające w pierwszej instancji niektóre kategorie 
skarg wniesionych w szczególnych dziedzinach. 

Decyzja ustanawiająca izbę sądową określa zasady organizacji izby i zakres przyznanej jej właściwości. 

Od orzeczeń wydanych przez izby sądowe przysługuje prawo odwołania się do Sądu Pierwszej Instancji, 
ograniczone do kwestii prawnych lub – jeżeli jest to przewidziane w decyzji ustanawiającej izbę – 
obejmujące również kwestie faktyczne. 

Członkowie izb sądowych są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mogących 
zajmować stanowiska sądowe. Są oni mianowani przez Radę, stanowiącą jednomyślnie. 

Izby sądowe ustanawiają swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem Sprawiedliwości. 
Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień decyzji ustanawiającej izbę sądową, postanowienia niniejszego 
Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości oraz postanowienia Statutu Trybunału Sprawiedliwości, 
stosują się do izb sądowych.” 

33. Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 229a 

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek 
Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć postanowienia w sprawie przyznania 
Trybunałowi Sprawiedliwości, w określonym przez nią zakresie, właściwości w odniesieniu do sporów 
dotyczących stosowania aktów przyjętych na podstawie niniejszego Traktatu, które tworzą wspólnotowe 
prawo własności przemysłowej. Rada zaleca przyjęcie tych postanowień Państwom Członkowskim, 
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.” 



 

34. W artykule 230 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie: 

„W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Państwo 
Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podnoszących zarzut braku kompetencji, 
naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia niniejszego Traktatu lub jakiejkolwiek reguły 
prawnej związanej z jego stosowaniem lub nadużycia władzy. 

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg 
wniesionych przez Trybunał Obrachunkowy i przez EBC, zmierzających do zapewnienia ochrony ich 
prerogatyw.” 

35. Artykuł 245 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 245 

Statut Trybunału Sprawiedliwości jest określony w odrębnym protokole. 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, bądź na żądanie Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, może zmienić postanowienia Statutu, z wyjątkiem postanowień tytułu I.” 

36. W artykule 247 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego.”; 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat. Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje listę członków, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. Mandat członków Trybunału 
Obrachunkowego jest odnawialny. 

Wybierają oni spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Trybunału Obrachunkowego. Jego mandat jest 
odnawialny.” 

37. W artykule 248 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty. 
Kontroluje również rachunki wszystkich dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez 
Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli. 

Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności 
rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione 
przez szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Wspólnoty.”; 

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Trybunał Obrachunkowy sporządza roczne sprawozdanie po zamknięciu każdego roku budżetowego. 
Sprawozdanie to jest przesyłane innym instytucjom Wspólnoty i publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego. 



 

Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie 
sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z 
pozostałych instytucji Wspólnoty. 

Przyjmuje on swoje sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne lub opinie większością członków 
wchodzących w jego skład. Jednakże, może on ustanowić wewnętrzne izby, w celu przyjmowania 
pewnych kategorii sprawozdań lub opinii, na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym. 

Pomaga on Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie 
wykonania budżetu. 

Trybunał Obrachunkowy uchwala swój regulamin wewnętrzny. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, 
stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

38. W artykule 254 ustępy 1 i 2, wyrazy „Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich” zastępuje się wyrazami 
„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”. 

39. Artykuł 257 otrzymuje brzmienie: 
„Artykuł 257 
Ustanawia się Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Ma on charakter doradczy. 

Komitet składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, 
pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu 
ogólnego.” 

40. Artykuł 258 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 258 

Liczba członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie przekracza 350. 

Liczbę członków Komitetu ustala się następująco: 
Belgia 12 
Dania 9 
Niemcy 24 
Grecja 12 
Hiszpania 21 
Francja 24 
Irlandia 9 
Włochy24 
Luksemburg 6 
Niderlandy 12 
Austria 12 
Portugalia 12 
Finlandia 9 
Szwecja 12 
Zjednoczone Królestwo 24 

Członków Komitetu nie wiąże żadna instrukcja. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w 
ogólnym interesie Wspólnoty. 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, określa diety członków Komitetu.” 



 

 

41. W artykule 259 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie Komitetu są mianowani na okres czterech lat, na wniosek Państw Członkowskich. Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje listę członków sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z 
Państw Członkowskich. Mandat członków Komitetu jest odnawialny.” 

42. Artykuł 263 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 263 

Ustanawia się komitet o charakterze doradczym, zwany dalej „Komitetem Regionów”, składający się z 
przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej 
lub lokalnej, bądź odpowiedzialnych politycznie przed wybranym zgromadzeniem. 

Liczba członków Komitetu Regionów nie przekracza 350. 

Liczbę członków Komitetu ustala się następująco: 
Belgia 12 
Dania 9 
Niemcy 24 
Grecja 12 
Hiszpania 21 
Francja 24 
Irlandia 9 
Włochy 24 
Luksemburg 6 
Niderlandy 12 
Austria 12 
Portugalia 12 
Finlandia 9 
Szwecja 12 
Zjednoczone Królestwo 24 

Członkowie Komitetu oraz w równej liczbie zastępcy członków są mianowani na okres czterech lat, na wniosek 
odpowiednich Państw Członkowskich. Ich mandat jest odnawialny. Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną, przyjmuje listę członków oraz zastępców członków, sporządzoną zgodnie z propozycjami 
każdego z Państw Członkowskich. Kadencja członków Komitetu kończy się automatycznie, gdy mandat, o 
którym mowa w pierwszym akapicie, na podstawie którego zostali zaproponowani, dobiega końca. Są oni 
wówczas zastępowani na czas pozostający do zakończenia kadencji, zgodnie z tą samą procedurą. Członkowie 
Komitetu nie mogą być równocześnie członkami Parlamentu Europejskiego. 

Członków Komitetu nie wiąże żadna instrukcja. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w 
ogólnym interesie Wspólnoty.” 

43. Artykuł 266 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 266 

Europejski Bank Inwestycyjny ma osobowość prawną. 

Członkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego są Państwa Członkowskie. 

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot protokołu załączonego do niniejszego Traktatu. 
Rada, stanowiąc jednomyślnie na żądanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, bądź na żądanie Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym, może zmienić artykuły 4, 11 i 12 oraz artykuł 18 ustęp 5 Statutu Banku.” 



 

44. Artykuł 279 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 279 

1. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego: 

a) uchwala rozporządzenia finansowe określające w szczególności procedurę stanowienia i wykonywania 
budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków; 

b) określa reguły i organizuje kontrolę odpowiedzialności kontrolerów finansowych, intendentów i 
księgowych. 

Od 1 stycznia 2007 roku Rada stanowi większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim oraz po uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego. 

2. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz po 
uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego, określa sposoby i procedurę, według których dochody 
budżetowe przewidziane w ramach systemu zasobów własnych Wspólnoty są pozostawione do 
dyspozycji Komisji oraz określa środki stosowane, w razie potrzeby, w celu zaspokojenia potrzeb 
gotówkowych.” 

45. Artykuł 290 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 290 

System językowy instytucji Wspólnoty określa Rada stanowiąc jednomyślnie, bez uszczerbku dla 
postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości.” 

46. W artykule 300 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ustępie 2, akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie: 

„Na zasadzie odstępstwa od reguł ustępu 3, te same procedury mają zastosowanie do decyzji o 
zawieszeniu stosowania umowy, jak również do ustalenia stanowisk, które mają być zajęte w imieniu 
Wspólnoty w organie utworzonym przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć decyzje mające skutki prawne, 
z wyjątkiem decyzji uzupełniających lub zmieniających ramy instytucjonalne umowy. 

Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni informowany o każdej decyzji podjętej na mocy 
niniejszego ustępu, dotyczącej tymczasowego stosowania lub zawieszenia umów lub ustalenia stanowiska 
wspólnotowego w organie utworzonym przez umowę.”; 

b) ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Parlament Europejski, Rada, Komisja lub Państwo Członkowskie mogą uzyskać opinię Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie zgodności przewidywanej umowy z postanowieniami niniejszego Traktatu. 
Jeśli opinia Trybunału Sprawiedliwości jest negatywna, umowa może wejść w życie wyłącznie na 
warunkach określonych w artykule 48 Traktatu o Unii Europejskiej.” 

47. W artykule 309 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ustępie 1 wyrazy „artykułem 7 ustęp 2” zastępuje się wyrazami „artykułem 7 ustęp 3”; 

b) w ustępie 2 wyrazy „artykułem 7 ustęp 1” zastępuje się wyrazami „artykułem 7 ustęp 2”. 



 

 

Artykuł 3 

W Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wprowadza się zmiany zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu. 

1. W artykule 107 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„Liczba członków Parlamentu Europejskiego nie przekracza 732.” 

2. Artykuł 108 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Parlament Europejski, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej większością 
kwalifikowaną, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy 
lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady.” 

3. Artykuł 121 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radę wspomaga Sekretariat Generalny, działający pod kierunkiem sekretarza generalnego, wysokiego 
przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, któremu pomaga zastępca 
sekretarza generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym. Sekretarz generalny i 
zastępca sekretarza generalnego są mianowani przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego.” 

4. Artykuł 127 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów i stanowiąca większością kwalifikowaną, 
nominuje osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji; nominacja ta jest zatwierdzana 
przez Parlament Europejski. 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną i za wspólnym porozumieniem z nominowanym 
przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych osób, które zamierza mianować członkami Komisji, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. 

Nominowani w ten sposób przewodniczący i pozostali członkowie Komisji podlegają, jako kolegium, 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, przewodniczący 
i pozostali członkowie Komisji zostają mianowani przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

5. Artykuł 128 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 128 

Poza przypadkami normalnej wymiany lub śmierci funkcje członka Komisji kończą się z chwilą jego 
rezygnacji lub dymisji. 

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji, jest on 
zastępowany, na czas pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka mianowanego przez 
Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zadecydować, że takie 
zastępstwo nie jest konieczne. 

W przypadku rezygnacji, dymisji lub śmierci przewodniczący jest zastępowany na okres pozostający do 
zakończenia kadencji. Procedura przewidziana w artykule 127 ustęp 2 ma zastosowanie do zastąpienia 
przewodniczącego. 

Z wyjątkiem przypadku dymisji przewidzianej w artykule 129, członkowie Komisji pełnią swoje funkcje 
do chwili ich zastąpienia lub do chwili podjęcia przez Radę decyzji, zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego artykułu, że takie zastępstwo nie jest konieczne.” 



 

6. Artykuł 130 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 130 

1. Komisja działa pod politycznym kierownictwem jej przewodniczącego, który decyduje o jej organizacji 
wewnętrznej, mając na względzie zapewnienie spójności, skuteczności i kolegialności jej działań. 

2. Przewodniczący ustala zakres obowiązków Komisji i rozdziela je pomiędzy jej członków. 
Przewodniczący może dokonywać zmian w rozdziale obowiązków w trakcie kadencji Komisji. 
Członkowie Komisji wykonują funkcje powierzone im przez przewodniczącego i jemu podlegają. 

3. Po uzyskaniu zgody kolegium, przewodniczący mianuje wiceprzewodniczących spośród jego członków. 

4. Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący, po uzyskaniu zgody kolegium, tego 
zażąda.” 

7. W artykule 132 skreśla się pierwszy akapit. 

8. Artykuł 136 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 136 

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, każdy w zakresie swojej właściwości, czuwają nad 
poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu niniejszego Traktatu. 

Przy Sądzie Pierwszej Instancji mogą zostać ustanowione dodatkowo izby sądowe, na warunkach 
określonych w artykule 140b, w celu wykonywania, w pewnych szczególnych dziedzinach, właściwości 
sądowej określonej w niniejszym Traktacie.” 

9. Artykuł 137 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 137 

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. 

Trybunał Sprawiedliwości obraduje w izbach lub w składzie wielkiej izby, na warunkach ustanowionych 
w tym celu w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

W przypadkach przewidzianych w Statucie, Trybunał Sprawiedliwości może obradować również w 
pełnym składzie.” 

10. Artykuł 138 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 138 

Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Jeżeli Trybunał 
Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników 
generalnych. 

Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności 
i niezależności, uzasadnionych wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału 
Sprawiedliwości, wymagają jego zaangażowania.” 



 

11. Artykuł 139 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 139 

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości są wybierani spośród osób o 
niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania 
najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni mianowani za 
wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. 

Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego i składu rzeczników generalnych, na 
warunkach określonych w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości. Jego mandat 
jest odnawialny. 

Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być mianowani ponownie. 

Trybunał Sprawiedliwości mianuje swojego sekretarza i określa jego status. 

Trybunał Sprawiedliwości ustanawia swój regulamin proceduralny. Wymaga on zatwierdzenia przez 
Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

12. Artykuł 140 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 140 

W skład Sądu Pierwszej Instancji wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. 
Liczbę sędziów określa Statut Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przewidywać, że Sąd Pierwszej 
Instancji wspierany będzie przez rzeczników generalnych. 

Członkowie Sądu Pierwszej Instancji są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i 
mogących zajmować wysokie stanowiska sądowe. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez 
rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. Co trzy lata następuje częściowa wymiana składu. 
Ustępujący członkowie mogą być mianowani ponownie. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu Pierwszej Instancji. Jego mandat jest 
odnawialny. 

Sąd Pierwszej Instancji mianuje swojego sekretarza i określa jego status. 

Sąd Pierwszej Instancji ustanawia swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem 
Sprawiedliwości. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości, postanowienia niniejszego 
Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości stosują się do Sądu Pierwszej Instancji.” 

13. Artykuł 140a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 140a 

1. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg określonych w 
artykułach 146, 148, 151, 152 i 153, z wyjątkiem skarg powierzonych izbom sądowym lub skarg 
zastrzeżonych na mocy Statutu dla Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przyznać Sądowi Pierwszej 
Instancji właściwość w innych kategoriach skarg. 



 

Od orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu przysługuje, na 
warunkach i w zakresie określonym przez Statut, prawo odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości, 
ograniczone do kwestii prawnych. 

2. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom izb 
sądowych, utworzonych na mocy artykułu 140b. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu mogą zostać w drodze 
wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego. 

3. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania pytań prejudycjalnych przedkładanych na 
mocy artykułu 150, w poszczególnych dziedzinach określonych w Statucie. 

Jeżeli Sąd Pierwszej Instancji uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasad, które może mieć wpływ na 
jedność i spójność prawa wspólnotowego, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi 
Sprawiedliwości. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji w sprawach pytań prejudycjalnych mogą zostać w 
drodze wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego.” 

14. Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 140b 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, bądź na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, może tworzyć izby sądowe rozpoznające w pierwszej instancji niektóre kategorie 
skarg wniesionych w szczególnych dziedzinach. 

Decyzja ustanawiająca izbę sądową określa zasady organizacji izby i zakres przyznanej jej właściwości. 

Od orzeczeń wydanych przez izby sądowe przysługuje prawo odwołania się do Sądu Pierwszej Instancji, 
ograniczone do kwestii prawnych lub – jeżeli jest to przewidziane w decyzji ustanawiającej izbę – 
obejmujące również kwestie faktyczne. 

Członkowie izb sądowych są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mogących 
zajmować stanowiska sądowe. Są oni mianowani przez Radę, stanowiącą jednomyślnie. 

Izby sądowe ustanawiają swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem Sprawiedliwości. 
Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień orzeczenia ustanawiającego izbę sądową, postanowienia 
niniejszego Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości oraz postanowienia Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości, stosują się do izb sądowych.” 

15. W artykule 146 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie: 

„W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Państwo 
Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podnoszących zarzut braku kompetencji, 
naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia niniejszego Traktatu lub jakiejkolwiek reguły 
prawnej związanej z jego stosowaniem lub nadużycia władzy. 

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg 
wniesionych przez Trybunał Obrachunkowy, zmierzających do zapewnienia ochrony jego prerogatyw.” 



 

16. Artykuł 160 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 160 

Statut Trybunału Sprawiedliwości jest określony w odrębnym protokole. 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, bądź na żądanie Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, może zmienić postanowienia Statutu, z wyjątkiem postanowień tytułu I.” 

17. W artykule 160b wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego.” 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat. Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje listę członków, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. Mandat członków Trybunału 
Obrachunkowego jest odnawialny. 

Wybierają oni spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Trybunału Obrachunkowego. Jego mandat jest 
odnawialny.” 

18. W artykule 160c wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty. 
Kontroluje również rachunki wszystkich dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez 
Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli. 

Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności 
rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione 
przez szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Wspólnoty.”; 

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Trybunał Obrachunkowy sporządza roczne sprawozdanie po zamknięciu każdego roku budżetowego. 
Sprawozdanie to jest przesyłane innym instytucjom Wspólnoty i publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego. 

Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie 
sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z 
pozostałych instytucji Wspólnoty. 

Przyjmuje on swoje sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne lub opinie większością członków 
wchodzących w jego skład. Jednakże, może on ustanowić wewnętrzne izby, w celu przyjmowania 
pewnych kategorii sprawozdań lub opinii, na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym. 

Pomaga on Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie 
wykonania budżetu. 

Trybunał Obrachunkowy uchwala swój regulamin wewnętrzny. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, 
stanowiącą większością kwalifikowaną.” 



 

19. W artykule 163 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z 
dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.” 

20. Artykuł 165 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 165 

Ustanawia się Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Ma on charakter doradczy. 

Komitet składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, 
pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu 
ogólnego.” 

21. Artykuł 166 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 166 

Liczba członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie przekracza 350. 

Liczbę członków Komitetu ustala się następująco: 

Belgia 12 

Dania 9 

Niemcy 24 

Grecja 12 

Hiszpania 21 

Francja 24 

Irlandia 9 

Włochy 24 

Luksemburg 6 

Niderlandy 12 

Austria 12 

Portugalia 12 

Finlandia 9 

Szwecja 12 

Zjednoczone Królestwo 24 

Członków Komitetu nie wiąże żadna instrukcja. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w 
ogólnym interesie Wspólnoty. 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, określa diety członków Komitetu.” 

22. Artykuł 167 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie Komitetu są mianowani na okres czterech lat, na wniosek Państw Członkowskich. Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje listę członków sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z 
Państw Członkowskich. Mandat członków Komitetu jest odnawialny.” 



 

23. Artykuł 183 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 183 

1. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego: 

a) uchwala rozporządzenia finansowe określające w szczególności procedurę stanowienia i wykonywania 
budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków; 

b) określa reguły i organizuje kontrolę odpowiedzialności kontrolerów finansowych, intendentów i 
księgowych. 

Od 1 stycznia 2007 roku Rada stanowi większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim oraz po uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego. 

2. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz po 
uzyskaniu opinii Trybunału Obrachunkowego, określa sposoby i procedurę, według których dochody 
budżetowe przewidziane w ramach systemu zasobów własnych Wspólnoty są pozostawione do dyspozycji 
Komisji oraz określa środki, które powinny być stosowane, w razie potrzeby, w celu zaspokojenia potrzeb 
gotówkowych.” 

24. Artykuł 190 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 190 

System językowy instytucji Wspólnoty określa Rada stanowiąc jednomyślnie, bez uszczerbku dla 
postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości.” 

25. W artykule 204 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ustępie 1 wyrazy „artykułem F.1 ustęp 2” zastępuje się wyrazami „artykułem 7 ustęp 3”; 

b) w ustępie 2 wyrazy „artykułem F.1” zastępuje się wyrazami „artykułem 6 ustęp 1”, a wyrazy „artykuł 
F.1 ustęp 1” zastępuje się wyrazami „artykuł 7 ustęp 2”. 

Artykuł 4 

W Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wprowadza się zmiany zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu. 

1. Artykuł 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów i stanowiąca większością kwalifikowaną, 
nominuje osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji. Nominacja ta jest zatwierdzana 
przez Parlament Europejski. 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną i za wspólnym porozumieniem z nominowanym 
przewodniczącym, przyjmuje listę innych osób, które zamierza mianować członkami Komisji, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. 

Nominowani w ten sposób przewodniczący i pozostali członkowie Komisji podlegają, jako kolegium, 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski przewodniczący 
i pozostali członkowie Komisji zostają mianowani przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 



 

2. Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 11 

1. Komisja działa pod politycznym kierownictwem jej przewodniczącego, który decyduje o jej organizacji 
wewnętrznej, mając na względzie zapewnienie spójności, skuteczności i kolegialności jej działań. 

2. Przewodniczący ustala zakres obowiązków Komisji i rozdziela je pomiędzy jej członków. 
Przewodniczący może dokonywać zmian w rozdziale obowiązków w trakcie kadencji Komisji. 
Członkowie Komisji wykonują funkcje powierzone im przez przewodniczącego i jemu podlegają. 

3. Po uzyskaniu zgody kolegium, przewodniczący mianuje wiceprzewodniczących spośród jego członków. 

4. Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący, po uzyskaniu zgody kolegium, tego 
zażąda.” 

3. Artykuł 12 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 12 

Poza przypadkami normalnej wymiany lub śmierci funkcje członka Komisji kończą się z chwilą jego 
rezygnacji lub dymisji. 

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji, jest on 
zastępowany, na czas pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka mianowanego przez 
Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zadecydować, że nie 
trzeba powoływać następcy. 

W przypadku rezygnacji, dymisji lub śmierci przewodniczący jest zastępowany na okres pozostający do 
zakończenia kadencji. Procedura przewidziana w artykule 10 ustęp 2 ma zastosowanie do jego zastąpienia. 

Z wyjątkiem przypadku dymisji przewidzianej w artykule 12a, członkowie Komisji pełnią swoje funkcje 
do chwili ich zastąpienia lub do chwili podjęcia przez Radę decyzji, zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego artykułu, że takie zastępstwo nie jest konieczne.” 

4. W artykule 13 skreśla się pierwszy akapit. 

5. W artykule 20 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„Liczba członków Parlamentu Europejskiego nie przekracza 732.” 

6. Artykuł 21 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Parlament Europejski, po uzyskaniu opinii Komisji i za zgodą Rady stanowiącej większością 
kwalifikowaną, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy 
lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady.”  

7. Artykuł 30 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radę wspomaga Sekretariat Generalny, działający pod kierunkiem sekretarza generalnego, wysokiego 
przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, któremu pomaga zastępca 
sekretarza generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym. Sekretarz generalny i 
zastępca sekretarza generalnego są mianowani przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego.” 



 

8. Artykuł 31 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 31 

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, każdy w zakresie swojej właściwości, czuwają nad 
poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu niniejszego Traktatu. 

Przy Sądzie Pierwszej Instancji mogą zostać ustanowione dodatkowo izby sądowe, na warunkach 
określonych w artykule 32e, w celu wykonywania, w pewnych szczególnych dziedzinach, właściwości 
sądowej określonej w niniejszym Traktacie.” 

9. Artykuł 32 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 32 

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. 

Trybunał Sprawiedliwości obraduje w izbach lub w składzie wielkiej izby, na warunkach przewidzianych 
w tym celu w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

W przypadkach przewidzianych w Statucie, Trybunał Sprawiedliwości może obradować również w 
pełnym składzie.” 

10. Artykuł 32a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 32a 

Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Jeżeli Trybunał 
Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników 
generalnych.  

Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności 
i niezależności, uzasadnionych wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału 
Sprawiedliwości, wymagają jego zaangażowania.” 

11. Artykuł 32b otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 32b 

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości są wybierani spośród osób o 
niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania 
najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni mianowani za 
wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. 

Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego i składu rzeczników generalnych, na 
warunkach określonych w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości. Jego mandat 
jest odnawialny. 

Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być mianowani ponownie. 

Trybunał Sprawiedliwości mianuje swojego sekretarza i określa jego status. 

Trybunał Sprawiedliwości ustanawia swój regulamin proceduralny. Wymaga on zatwierdzenia przez 
Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną.” 



 

12. Artykuł 32c otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 32c 

W skład Sądu Pierwszej Instancji wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. 
Liczbę sędziów określa Statut Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przewidywać, że Sąd Pierwszej 
Instancji wspierany będzie przez rzeczników generalnych. 

Członkowie Sądu Pierwszej Instancji są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i 
mogących zajmować wysokie stanowiska sądowe. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez 
rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. Co trzy lata następuje częściowa wymiana składu. 
Ustępujący członkowie mogą być mianowani ponownie. 

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu Pierwszej Instancji. Jego mandat jest 
odnawialny. 

Sąd Pierwszej Instancji mianuje swojego sekretarza i określa jego status. 

Sąd Pierwszej Instancji ustanawia swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem 
Sprawiedliwości. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości, postanowienia niniejszego 
Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości stosują się do Sądu Pierwszej Instancji.” 

13. Artykuł 32d otrzymuje brzmienie: 

„Article 32d 

1. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg określonych w 
artykułach 30, 34, 35, 36, 38, 40 i 42, z wyjątkiem skarg powierzonych izbom sądowym lub skarg 
zastrzeżonych na mocy Statutu dla Trybunału Sprawiedliwości. Statut może przyznać Sądowi Pierwszej 
Instancji właściwość w innych kategoriach skarg. 

Od orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu przysługuje, na 
warunkach i w zakresie określonym przez Statut, prawo odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości, 
ograniczone do kwestii prawnych. 

2. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom izb 
sądowych, utworzonych na mocy artykułu 32e. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu mogą zostać w drodze 
wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego. 

3. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania pytań prejudycjalnych przedkładanych na 
mocy artykułu 41, w poszczególnych dziedzinach określonych w Statucie. 

Jeżeli Sąd Pierwszej Instancji uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasad, które może mieć wpływ na 
jedność i spójność prawa wspólnotowego, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi 
Sprawiedliwości. 

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji w sprawach pytań prejudycjalnych mogą zostać w 
drodze wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego.” 



 

14. Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 32e 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, bądź na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, może tworzyć izby sądowe rozpoznające w pierwszej instancji niektóre kategorie 
skarg wniesionych w szczególnych dziedzinach. 

Orzeczenie ustanawiające izbę sądową określa zasady organizacji izby i zakres przyznanej jej 
właściwości. 

Od orzeczeń wydanych przez izby sądowe przysługuje prawo odwołania się do Sądu Pierwszej Instancji, 
ograniczone do kwestii prawnych lub – jeżeli jest to przewidziane w decyzji ustanawiającej izbę – 
obejmujące również kwestie faktyczne. 

Członkowie izb sądowych są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mogących 
zajmować stanowiska sądowe. Są oni mianowani przez Radę, stanowiącą jednomyślnie. 

Izby sądowe ustanawiają swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybunałem Sprawiedliwości. 
Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. 

 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień orzeczenia ustanawiającego izbę sądową, postanowienia 
niniejszego Traktatu dotyczące Trybunału Sprawiedliwości oraz postanowienia Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości, stosują się do izb sądowych.” 

15. W artykule 33 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w zakresie wniesionych przez Państwo 
Członkowskie, Parlament Europejski lub Radę skarg o unieważnienie decyzji lub zaleceń Komisji, z 
powodu braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia niniejszego 
Traktatu lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z jego stosowaniem lub nadużycia władzy. Trybunał 
Sprawiedliwości nie może jednak dokonać kontroli oceny sytuacji, będącej wynikiem zdarzeń lub 
okoliczności gospodarczych, w świetle której Komisja podjęła decyzje lub wydała zalecenia, chyba, że na 
Komisji ciąży zarzut nadużycia władzy, rażącego naruszenia niniejszego Traktatu lub jakiejkolwiek reguły 
prawnej związanej z jego stosowaniem.” 

b) czwarty akapit otrzymuje brzmienie: 

„Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg 
wniesionych przez Trybunał Obrachunkowy, zmierzających do zapewnienia ochrony jego prerogatyw.” 

16. Artykuł 45 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 45 

Statut Trybunału Sprawiedliwości jest określony w odrębnym protokole. 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na żądanie Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Komisją, bądź na żądanie Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Trybunałem Sprawiedliwości, może zmienić postanowienia Statutu.” 



 

17. W artykule 45b wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego.”; 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat. Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje listę członków, 
sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. Mandat członków Trybunału 
Obrachunkowego jest odnawialny. 

Wybierają oni spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Trybunału Obrachunkowego. Jego mandat jest 
odnawialny.” 

18. W artykule 45c wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty. 
Kontroluje również rachunki wszystkich dochodów i wydatków wszystkich organów stworzonych przez 
Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli. 

Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności 
rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione 
przez szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Wspólnoty.”; 

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Trybunał Obrachunkowy sporządza roczne sprawozdanie po zamknięciu każdego roku budżetowego. 
Sprawozdanie to jest przesyłane innym instytucjom Wspólnoty i publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego. 

Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie 
sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z 
pozostałych instytucji Wspólnoty. 

Przyjmuje on swoje sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne lub opinie większością członków 
wchodzących w jego skład. Jednakże, może on ustanowić wewnętrzne izby, w celu przyjmowania 
pewnych kategorii sprawozdań lub opinii, na warunkach określonych w jego regulaminie proceduralnym. 

Pomaga on Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie 
wykonania budżetu. 

Trybunał Obrachunkowy uchwala swój regulamin proceduralny. Wymaga on zatwierdzenia przez Radę, 
stanowiącą większością kwalifikowaną.” 

19. W artykule 96 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ustępie 1 wyrazy „artykuł F.1 ustęp 2” zastępuje się wyrazami „artykuł 7 ustęp 3”; 

b) w ustępie 2 wyrazy „artykuł F ustęp 1” zastępuje się wyrazami „artykuł 6 ustęp 1”, a wyrazy „artykuł 
F.1 ustęp 1” zastępuje się wyrazami „artykuł 7 ustęp 2”. 



 

Artykuł 5 

Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
zostaje zmieniony zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. 

W artykule 10 dodaje się następujący ustęp: 

„10.6. Artykuł 10.2 może zostać zmieniony przez Radę zebraną w składzie szefów państw lub rządów, 
stanowiącą jednomyślnie na zalecenie EBC po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, bądź na 
zalecenie Komisji oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim i EBC. Rada zaleca przyjęcie tych zmian 
Państwom Członkowskim. Zmiany te wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa 
Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 

Wydanie zalecenia przez EBC na mocy niniejszego ustępu wymaga decyzji Rady Prezesów, stanowiącej 
jednomyślnie.” 

Artykuł 6 

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich zostaje zmieniony zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu. 

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 21 

Artykuły 12-15 i artykuł 18 stosuje się wobec sędziów, rzeczników generalnych, sekretarza i sprawozdawców 
pomocniczych Trybunału Sprawiedliwości oraz do członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji, bez 
uszczerbku dla postanowień artykułu 3 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących 
immunitetu jurysdykcyjnego sędziów i rzeczników generalnych.” 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Artykuł 7 

Uchyla się Protokoły w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości załączone do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i zastępuje 
Protokołem w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości załączonym na mocy niniejszego Traktatu do 
Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i do Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 

Artykuł 8 

Uchyla się artykuły 1-20, artykuł 44, artykuł 45, artykuł 46 akapity drugi i trzeci, artykuły 47-49 oraz artykuły 
51, 52, 54 i 55 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

Artykuł 9 

Bez uszczerbku dla pozostających w mocy artykułów Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 
załączonego na mocy niniejszego Traktatu do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, stosują się 
wtedy, gdy Trybunał Sprawiedliwości wykonuje swoją właściwość na mocy postanowień Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. 



 

Artykuł 10 
Uchyla się decyzję Rady 88/591/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 24 października 1988 r. ustanawiającą Sąd 
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, w jej zmienionej formie, z wyjątkiem artykułu 3 w zakresie, w jakim 
na mocy tego artykułu Sąd Pierwszej Instancji wykonuje właściwość przyznaną Trybunałowi Sprawiedliwości 
przez Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. 

Artykuł 11 

Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony. 

Artykuł 12 

1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu rządowi Republiki 
Włoskiej. 

2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono do depozytu dokument ratyfikacyjny przez Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni tę 
formalność. 

Artykuł 13 

Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, duńskim, fińskim, 
francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim 
przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony do depozytu w archiwum 
Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-
Sygnatariuszy. 

 

W dowód czego niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem. 

[cześć wielojęzyczna]  

 

Sporządzono w Nicei, dwudziestego szóstego lutego roku dwa tysiące pierwszego. 

[cześć wielojęzyczna]  

 

Pour Sa Majesté le Roi des Belges 
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen 
Für Seine Majestät den König der Belgier 

Louis MICHEL 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté 
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die 
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 



 

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning 

Mogens LYKKETOFT 

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland 

Joseph FISCHER 

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

Georgios PAPANDREOU 

Por Su Majestad el Rey de España 

Josep PIQUÉ I CAMPS 

Pour le Président de la République française 

Hubert VÉDRINE 

Thar ceann Uachtarán na hÉireann 
For the President of Ireland 

Brian COWEN 

Per il Presidente della Repubblica italiana 

Lamberto DINI 

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg 

Lydie POLFER 

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

Jozias Johannes VAN AARTSENI 

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich 

Benita FERRERO-WALDNER 

Pelo Presidente da República Portuguesa 

Jaime GAMA 

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta 
För Republiken Finlands President 

Erkki TUOMIOJA 

För Hans Majestät Konungen av Sverige 

Anna LINDH 

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Robin COOK 


