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Jednym z elementów przyjętego w lutym 2016 nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii 

Europejskiej jest mechanizm „czerwonej kartki” pozwalający zatrzymać prace nad projektem aktu ustawodawczego 

w Radzie ze względu na jego niezgodność z zasadą pomocniczości. W informacji przedstawiono dokumenty i 

publikacje dotyczące zarówno przyjętej koncepcji „czerwonej kartki”, jak i postulaty innych rozwiązań, do których 

stosowano tę samą nazwę. 
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WPROWADZENIE 
 

Procedura „czerwonej kartki” została uzgodniona w  decyzji dotyczącej nowego porozumienia dla Zjednoczonego 

Królestwa w ramach Unii Europejskiej, załączonej do Konkluzji Rady Europejskiej z 18-19 lutego 2016 (pkt 1). 

Określono w niej zasady funkcjonowania mechanizmu, który ma pozwolić parlamentom narodowym na zatrzymanie 

– w określonych warunkach – rozpatrywania w Radzie UE projektów aktów ustawodawczych niezgodnych z zasadą 

pomocniczości: 

 jeżeli uzasadnione opinie dotyczące niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą 

pomocniczości, przesłane do instytucji UE w ciągu 12 tygodni od przekazania takiego projektu, stanowią 

ponad 55% głosów przyznanych parlamentom, to informacja o „czerwonej kartce” zostanie włączona do 

porządku obrad Rady, która przeprowadzi kompleksową dyskusję nad tymi opiniami; 

 Rada nie będzie dalej rozpatrywać danego projektu aktu ustawodawczego, chyba że projekt zostanie 

zmieniony w sposób, który uwzględni zastrzeżenia parlamentów narodowych;  

 głosy są liczone zgodnie z art. 7 ust. 2 Protokołu nr 2, czyli każdemu parlamentowi przysługują dwa głosy, 

a w parlamentach dwuizbowych każda izba dysponuje jednym głosem. Nie wlicza się głosów parlamentów 

narodowych nie uczestniczących w przyjmowaniu danego aktu. 

 

Opisany mechanizm nazwano „czerwoną kartką”1 w nawiązaniu do wcześniejszych postulatów dotyczących 

możliwości zablokowania projektu aktu ustawodawczego, w stosunku do którego parlamenty narodowe osiągnęły 

pewien próg uzasadnionych opinii w sprawie jego niezgodności z zasadą pomocniczości. W debacie na ten temat 

pojawiały się też opinie, że parlamenty narodowe powinny mieć możliwość zablokowania projektów aktów 

ustawodawczych nie tylko z powodu ich niezgodności z zasadą pomocniczości, ale też z zasadą proporcjonalności 

czy nawet z dowolnego powodu (pkt 2, s. 4). Rozważano także możliwość rozszerzenia zakresu czerwonej kartki 

o prawodawstwo już obowiązujące (pkt 15, s. 86; pkt 11, s. 17-19), obniżenie progu wymaganej liczby 

uzasadnionych opinii (pkt 4, s. 14), czy wydłużenie czasu na wystosowanie uzasadnionej opinii (pkt 4, s. 14, pkt 

11, s. 17).  

 

                                                           
1 Termin „czerwona kartka” był też używany w literaturze na określenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE wnoszonej przez 
parlament narodowy (izbę parlamentu), za pośrednictwem własnego rządu, w sprawie aktu ustawodawczego naruszającego 
zasadę pomocniczości, zgodnie z art. 8 Protokołu [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, por.: 
Ninth Report: The Role of National Parliaments in the European Union, House of Lords 151, 24 March 2014, s. 21-22; Mik C. i 
inn.: Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, "Prace Studialne", Biuro 
Analiz Sejmowych, Warszawa 2015, s. 52. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldselect/ldeucom/151/151.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/LiczOpen?OpenAgent&DA2934F5B0C605DBC1257DB200459923


Mechanizm „czerwonej kartki” zawarty w decyzji dotyczącej nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa, 

tak jak cała decyzja, stanie się skuteczny w dniu, w którym sekretarz generalny Rady UE zostanie poinformowany, 

że Zjednoczone Królestwo pozostaje członkiem Unii Europejskiej. Referendum w Wielkiej Brytanii zaplanowano na 

23 czerwca 2016 roku.  
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