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Uprawnienia Senatu
a procedura „zielonej kartki”.
Analiza możliwości włączenia się Senatu RP
w procedurę
wzmocnionego dialogu politycznego,
w świetle obowiązującego w Polsce prawa
Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii („Opinia”) jest ocena prawna przeprowadzona na gruncie
obowiązującego w Polsce prawa (tj. prawa Unii Europejskiej i relewantnego prawa krajowego,
inicjatywy wprowadzenia „Zielonej kartki” (green card) w procedurze tworzenia i zmieniania
unijnego prawa pochodnego i możliwości uczestniczenia w niej Senatu RP, w związku z posiadanymi uprawnieniami.

Plan opinii
I. Uwagi ogólne o inicjatywie „zielonej kartki”
II. Uprawnienia Senatu w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej
III. Ocena inicjatywy na gruncie prawa UE
IV. Ocena inicjatywy na gruncie prawa polskiego

Konkluzje
I. Inicjatywa „zielona kartka” nawiązuje do już istniejących w prawie UE form prawnej
kontroli tj. do „żółtej i pomarańczowej kartki”, a jej charakter prawny zbliża ją do „inicjatywy obywatelskiej” (ludowej), tzn. pośredniej inicjatywy prawodawczej w UE. Wszystkie ww.
procedury mają zakotwiczenie w prawie traktatowym (i dodatkowo inicjatywa obywatelska
w pochodnym) UE. Dlatego wprowadzenie „zielonej kartki” w proponowanym kształcie wymaga zmian traktatów stanowiących UE (np. przez rozbudowanie art. 12 TUE lub protokołu
o roli parlamentów ewentualnie poprzez przyjęcie nowej regulacji w zakresie podmiotów wyposażonych w pośrednią inicjatywę prawodawczą w UE).
II. Rola parlamentów narodowych w sprawach związanych z integracją europejską jest sprecyzowana w prawie traktatowym UE i jest doprecyzowana w prawie krajowym (w konstytucji,
ustawach i regulaminach izb). W traktatach stanowiących UE nie zawarto prawa parlamentów do
pośredniej inicjatywy proponowanej w „zielonej kartce”. Dodatkowo – z systematyki traktatowej
dotyczącej zasady równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE) i podziału kompetencji
między instytucjami oraz instytucjami i państwami członkowskimi (art. 2 TFUE), wynika, że
takie uprawnienie wymaga bezpośredniej podstawy w traktatach.
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III. Procedura „zielonej kartki” nie ma także podstaw do podjęcia ww. działań w oparciu
o regulacje prawa polskiego. Podjęcie procedury „zielonej kartki” wymagałoby zmiany istniejących regulacji prawnych (ustawy z 2010 roku oraz Regulaminu Senatu RP). Na gruncie obowiązującego prawa krajowego, a zwłaszcza w świetle konstytucyjnej zasady podziału
i równowagi władz (art. 10 Konstytucji) będącej zasadą ustroju wewnętrznego RP oraz konstytucyjnego rozdzielenia kompetencji poszczególnym władzom, a także ustawy kooperacyjnej
z 2010 r. oraz postanowień Regulaminu Senatu RP (zwłaszcza działu VIIIa) nasuwa się poważna (ustrojowa) wątpliwość co do możliwości włączenia się Senatu RP w zaproponowaną
w ww. kształcie inicjatywę zinstytucjonalizowanej pośredniej inicjatywy prawodawczej.
IV. W mojej opinii inicjatywa taka naruszałaby zasadę równowagi władz, zwłaszcza w świetle interpretacji tej zasady, dokonanej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Zastrzeżenia
1. Nie wyrażam żadnej opinii co do faktów.
2. Opinia dotyczy tylko kwestii wskazanych powyżej w punkcie „Przedmiot opinii”.
3. Opinia odnosi się do stanu prawnego z dnia jej powstania.
4. Opinia dotyczy wyłącznie przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

Treść opinii
I. Uwagi ogólne o inicjatywie „zielonej kartki”
1. Koncepcję zielonej kartki podniosło kilka izb parlamentarnych, w tym brytyjska Izba
Lordów (IL), duński Folketinget i niderlandzka Izba Reprezentantów. Koncepcja dąży
w założeniach do powołania zinstytucjonalizowanej formy pośredniej inicjatywy parlamentarnej w procesie tworzenia prawa pochodnego, zarówno aktów ustawodawczych
i nieustawodawczych, jak również przeglądu i uchylania istniejących aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej. Nie jest to jednak wciąż wspólna i jednolita, a tym bardziej
w pełni zbudowana koncepcja. W dokumentach niderlandzkiej Tweede Kamer oraz Izby
Lordów przedstawiono ją jako międzyparlamentarną legislacyjną lub nielegislacyjną
inicjatywę. Podobnie została ona przedstawiona w raporcie Izby Lordów „Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej” (w marcu 2014 r.). Duński Folketinget stworzył, jak się wydaje, koncepcję mechanizmu pozwalającego parlamentom narodowym
na szersze i pozytywne w wymowie (nie tylko krytyczne jak ma to miejsce aktualnie,
w związku z badaniem zgodności wniosków ustawodawczych prawa UE) odniesienie
się do propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej („KE”). Generalnie – jest to propozycja wprowadzenia możliwości zgłoszenia uwag lub propozycji zmiany w treści
wniosków. Wszystkie te propozycje nazywane są „zieloną kartką” (green card). Poparły
ją, jak dotąd, w marcu 2015 roku poprzez rezolucję czeski Senat, a w drodze dialogu
politycznego, także litewski Seimas
2. Co do zasady - przewiduje ona, przyznanie parlamentom prawa wnoszenia propozycji inicjatyw ustawodawczych lub poprawek do już istniejących wniosków aktów. Wnioski te
kierowane byłyby do KE. Aby inicjatywa została uznana za formalny wniosek – w określonym terminie i z poparciem określonej minimalnej liczby popierających parlamentów
(zapewne z rozdzielonymi glosami na pojedyncze izby parlamentarne) – musi formalnie
zostać przekazana KE. Najczęściej wymienianym w ww. dokumentach parlamentów terminem na zebranie poparcia dla zainicjowanego przez dany parlament (izbę) wniosku jest
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12 tygodni. Dla uzyskania statusu „zielonej kartki” wniosek miałby zdobyć określoną liczbę głosów, proponuje się, aby było to np. ¼ głosów parlamentów narodowych.
3. Praktycznym punktem odniesienia dla zastosowania „zielonej kartki” jest inicjatywa ze
stycznia 2015 r. brytyjskiej Komisji ds. UE w Izbie Lordów. Przedstawiła ona w międzyczasie kilka propozycji tematów dla „zielonej kartki” do rozpatrzenia przez parlamenty narodowe. Dotyczą one utylizacji odpadów spożywczych i przekazywania żywności
osobom ubogim, opłat bankowych w transakcjach transgranicznych i utworzenia Europejskiego Forum Biznesu. Ta ostatnia wiąże się z pomysłem duńskiego Folketingetu,
stworzenia przy Komisji Europejskiej ciała doradczego pod tą właśnie nazwą. Zadaniem
forum byłoby opiniowanie propozycji KE pod względem ich wpływu na gospodarkę
i prowadzenie działalności gospodarczej. Komisja musiałaby dostosować się do rekomendacji Forum lub wyjaśnić dlaczego je odrzuciła.
4. Inicjatywa wydaje się nieść mieszane reakcje. Spadek poparcia obserwowalny jest zwłaszcza
w instytucjach unijnych (PE uznaje ją za niezgodną z traktatami, krytycznie wypowiada się
także KE), jak i w niektórych parlamentach narodowych. Szwedzki, fiński i niemiecki parlament wypracowały konsensus stanowiący co do zasady zgoła inny pogląd, a mianowicie że
parlamenty powinny nie tyle dążyć do emancypacji na szczeblu UE, lecz skoncentrować się
na efektywnej kontroli własnych rządów w związku z procesami integracji.

II. Uprawnienia Senatu w procesie tworzenia prawa UE
7. Nie jest w tym miejscu konieczne szczegółowe charakteryzowanie wszystkich uprawnień, niemniej dla uporządkowania wiedzy i odniesienia do tematu opinii, należy je
przedstawić. Szczegółowe regulacje dotyczące kompetencji parlamentów narodowych
znajdują się w TUE i TFUE oraz w dołączonych do nich protokołach, tj.: protokole nr 1
w sprawie roli parlamentów narodowych w UE i protokole nr 2 w sprawie stosowania
zasad pomocniczości i proporcjonalności. W efekcie do podstawowych uprawnień Senatu RP, w świetle ww. regulacji traktatowych, należą:
7.1. Prawo do otrzymywania informacji��������������������������������������������
od KE i innych organów UE������������������
– mechanizm przekazywania szeregu dokumentów i informacji przesyłanych bezpośrednio parlamentom. Są to zwłaszcza projekty aktów ustawodawczych, wnioski o przystąpienie do
UE, propozycje zmian traktatów, ale także plany legislacyjne KE, sprawozdania
i wiele innych.
7.2. Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości – z najważniejszym jej mechanizmem
wczesnego ostrzegania (ang. Early Warning System), włączającym Senat w sposób bezpośredni w proces tworzenia aktów ustawodawczych. Senat, jak każda z izb parlamentów
państw członkowskich, mogą doprowadzić do zmiany lub wycofania projektu legislacyjnego, który uznają za niezgodny z zasadą pomocniczości (tzw. żółta kartka), bądź też – do
przerwania zwykłej procedury prawodawczej w trybie uproszczonym albo przez PE albo
przez Radę (tzw. pomarańczowa kartka).
7.3. Monitorowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS) –
Senat bierze udział w mechanizmach oceniających wykonanie polityk UE w dziedzinie
PWBiS oraz w politycznej kontroli Europolu i ocenie działalności Eurojustu.
7.4. Prawo weta����������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������
– sprzeciw jednego nawet parlamentu skutkuje zablokowaniem niektórych procedur. Są to: generalna procedura kładki – czyli procedura uproszczonego trybu zmiany traktatów z art. 48 ust. 7 TUE lub sektorowa procedura kładki
– zmiana procedury przyjmowania aktu w zakresie prawa rodzinnego o skutkach
transgranicznych z art. 81 ust. 3 TFUE.
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7.5. Udział we współpracy międzyparlamentarnej – są to różnego rodzaju fora i debaty nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym wspólną polityką
bezpieczeństwa i obrony; udział w COSAC jako forum współpracy zwłaszcza dla
komisji ds. europejskich, jak również komisji branżowych.
8. W związku z tematem opinii szczególnie ważne jest uprawnienie parlamentów do kontroli
ex ante przestrzegania zasady pomocniczości to ww. mechanizm wczesnego ostrzegania,
który zmierza przede wszystkim do zwrócenia uwagi wnioskodawcy, zazwyczaj KE, na
ew. niezgodność aktu prawnego z zasadą pomocniczości. System obejmuje udzielanie
wspomnianych żółtych i pomarańczowych kartek. Parlamentarny mechanizm wczesnego ostrzegania jest ograniczony do aktów ustawodawczych. W efekcie parlamenty nie
kontrolują aktów delegowanych i wykonawczych wydawanych przez KE, aktów wydawanych we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i umów międzynarodowych zawieranych przez UE.
9. Każda izba może wysłać do KE, PE i Rady uzasadnioną opinię, w której przedstawi motywy, dla których w jej ocenie dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą
pomocniczości. Uzasadnione opinie parlamentów narodowych są traktowane jako ich głosy. Każdemu parlamentowi przysługują dwa głosy, przy czym parlament jednoizbowy dysponuje nimi oboma, natomiast w przypadku parlamentów dwuizbowych każda z izb ma
jeden głos. Izby są w swoich działaniach w tym przypadku niezależne. Opinie są wyrażane
na wczesnym etapie prac legislacyjnych. ośmiotygodniowy termin jest liczony od dnia
przedstawienia przez KE lub innego wnioskodawcę projektu aktu we wszystkich językach
urzędowych (UE). Procedura tzw. żółtej kartki jest uruchamiana w przypadku, gdy zbierze
się 1/3 głosów parlamentów. Wyjątek od tej zasady stanowią akty wydawane w ramach
PWBiS, gdzie wymagane minimum to 1/4 głosów. W efekcie wnioskodawca (zazwyczaj
KE) ma obowiązek ponownego przeanalizowania aktu pod względem jego zgodności z zasadą pomocniczości. Nie ma natomiast obowiązku wprowadzenia zmian w projekcie lub
jego wycofania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Protokołu nr 2 decyzję o podtrzymaniu, zmianie lub
wycofaniu projektu aktu ustawodawczego należy uzasadnić.
10. Nieco większe obowiązki pociąga za sobą tzw. pomarańczowa kartka. Procedura jest uruchamiana wówczas, gdy zbierze się „zwykła większość” głosów parlamentów narodowych. Po uzyskaniu wymaganej większości KE ponownie analizuje projekt aktu prawnego, a następnie przygotowuje na piśmie swoją uzasadnioną opinię. Należy zauważyć,
że inicjatywa zielonej kartki nie zachowuje tego podziału i odnosi się do wszystkich
aktów – ustawodawczych i nieustawodawczych.

II. Ocena inicjatywy na gruncie prawa Unii Europejskiej
11. Gdy skonfrontować powyższe informacje z koncepcją „zielonej kartki”, nasuwa się na
gruncie prawa Unii Europejskiej kilka zasadniczych wniosków.
11.1. Mechanizm „zielonej kartki” to inicjatywa dążąca do rozbudowania zinstytucjonalizowanego - ale pozatraktatowo - mechanizmu oddziaływania parlamentów na
proces legislacji UE. Punktem odniesienia dla procedowania tu jest funkcjonujący już
od lat nieformalny (tj. bez podstaw w prawie pierwotnym czy pochodnym UE) dialog
międzyinstytucjonalny polityczny (parlamentów i organów unijnych, z naciskiem na
dialog z KE). Omawiana tu koncepcja przypomina, w jej zrębowej wciąż konstrukcji,
europejską inicjatywę obywatelską. Jest to inicjatywa formalna. Podobnie w każdej
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z tych procedur to KE analizowałaby poszczególne „zielone kartki”, przyjmując
stanowisko, podejmując tym samym inicjatywę lub pozostawiając ją bez dalszego
biegu ale uzasadniając taką decyzję.
11.2. Co do zasady to KE, jako instytucja, która wspiera ogólny interes Unii, posiada
prawo do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w UE. Zgodnie z art. 17 ust. 2 TUE:
„o ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte
wyłącznie na wniosek Komisji”, a „pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Komisji, jeśli traktaty tak stanowią”. W szczególnych przypadkach przewidzianych
w traktatach akty ustawodawcze mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy państw
członkowskich lub PE, a także na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego
(EBC) lub na wniosek Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) lub Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI).
11.3. W prawie UE przewidziano mechanizm pośredniej inicjatywy ustawodawczej. Jest
to jednak mechanizm traktatowy, co zgodnie z logiką zasad regulacji, rezerwuje
wszelkie tego rodzaju dodatkowe inicjatywy na przyszłość (jak „zielona kartka”)
także dla regulacji traktatowej. W aktualnym stanie prawnym pośrednią inicjatywę
posiada (art. 225 TFUE) Parlament Europejski oraz (art. 241 TFUE) Rada. Dodatkowo, w art. 11 ust. 4 w zw. z art. 24 TUE, przewidziana została pośrednia inicjatywa legislacyjna, tzw. obywatelska (ludowa). Art. 11 ust. 4 TUE definiuje, że obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby
państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do KE o przedłożenie w ramach jej uprawnień wniosku w sprawach, w odniesieniu do których zdaniem obywateli stosowanie traktatów wymaga aktu regulacji. Szczegółowe warunki
inicjatywy obywatelskiej zostały ujęte w rozporządzeniu1.
11.4. Przewidziano ewentualność sytuacji, w których Komisja nie zainicjuje procedury
legislacyjnej, mimo że zachodzi potrzeba przyjęcia aktu prawnego w danym obszarze. Traktaty wyposażyły Radę (art. 241 TFUE) i PE (art. 225 TFUE) w prawo
pośredniej inicjatywy ustawodawczej. Polega ona na możliwości zażądania od KE
podjęcia inicjatywy w kwestiach, co do których uważają one, że akt unijny jest
niezbędny do zrealizowania celu traktatowego. Z tego uprawnienia najczęściej korzysta Rada i w swoich sugestiach ustala ramy rozwiązań prawnych, które następnie
Komisja wypełnia propozycjami szczegółowych rozwiązań legislacyjnych. Komisja zobowiązuje się do bezzwłocznego przyjęcia wystarczająco szczegółowej odpowiedzi na żądanie PE. Z kolei Rada Europejska, która nie tworzy prawa w sposób
bezpośredni, pomijając niektóre decyzje, to zgodnie z art. 15 TUE nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju oraz określa ogólne kierunki i priorytety polityczne
UE. Decyzje te są następnie wskazówką dla instytucji unijnych do uruchomienia
wymienionego procesu prawotwórczego.
12. ���������������������������������������������������������������������������������
Z ww. uwag wyłania się specyficzny i traktatowo dookreślony unijny układ instytucjonalny w procesie bezpośredniego i pośredniego inicjowania tworzenia prawa. Są to
silnie polityczne procedury inicjowania legislacji w UE. Oddają też cechę szczególną
UE tj. zasadę równowagi instytucjonalnej, która wyznacza ramy horyzontalnego podziału kompetencji między instytucjami UE. Zasada ta i związany z nią mechanizm
checks and balance pełni relewantne funkcje w systemie UE, do tych, które w systemach
państw członkowskich spełnia zasada podziału władzy. Zasada ta obejmuje wiele szczeRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
inicjatywy obywatelskiej, Dz.Urz. UE L 65/1 z dnia 11 marca 2011 r.
1
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gółowych postulatów. Wszystkie organy są zobowiązane przestrzegać przewidzianych
prawem procedur i każdy z nich może działać jedynie na podstawie upoważnienia wynikającego z Traktatów stanowiących UE i nie może zastępować innych organów w wykonywaniu ich kompetencji2.

III. Ocena inicjatywy na gruncie prawa polskiego
13. Prawną konsekwencją art. 9 Konstytucji jest przyjęcie, że na terytorium RP, obok norm stanowionych przez krajowego legislatora, obowiązuje prawo kreowane poza systemem krajowych organów prawodawczych. „Ustrojodawca konstytucyjny przyjął, że system prawa
obowiązującego na terytorium RP mieć będzie charakter wieloskładnikowy. „(…) Konstytucja (...) uznaje tę wieloskładnikową strukturę …”3. Prawo polskie, podobnie do pozostałych
porządków krajowych państw członkowskich, a regulujące pozycję parlamentu w polityce
integracyjnej, jest związane w swoich zasadniczych rozwiązaniach z prawem UE. Natomiast prawodawstwa poszczególnych państw w tym zakresie różnią się w pewnych tylko
szczegółowych, co do zasady, rozwiązaniach.
14. Zgodnie z art. 146 ust 1 Konstytucji RP politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi Rada Ministrów. Zgodnie z systematyką Konstytucji, która
wciąż nie przewiduje odrębnych postanowień dotyczących Unii Europejskiej, działania
Polski na forum UE należy zaliczyć do polityki zagranicznej. Oczywiście nie wyklucza
to wykonywania przez Sejm i Senat funkcji wynikających bezpośrednio z umowy międzynarodowej (m.in. z TUE i TFUE oraz dołączonych do nich protokołów) oraz ustaw,
w szczególności Ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej (ustawa kooperacyjna). Akty te nie przewidują jednak proponowania wniosków prawodawczych ani opiniowania propozycji takich wniosków innych
parlamentów narodowych. Dlatego takie działania Senatu, w aktualnym stanie prawnym, wykraczałyby poza posiadane kompetencje.
15. Zgodnie z art. 146 ust. 2 Konstytucji do Rady Ministrów należą zatem wszystkie sprawy
reprezentacji państwa, z wyjątkiem tych, które w wyraźny sposób zostały – w zakresie
art. 133 ust. 1 i 2 – zastrzeżone na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej. Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej określonych w art. 133 ust. 1
wymaga współdziałania z Prezesem Rady Ministrów, ministrem spraw zagranicznych,
a nadto – w zakresie art. 133 ust. 1 pkt 1 – z Sejmem i Senatem. Wyrażenie stanowiska
w sprawie dotyczącej funkcjonowania UE (propozycji podjęcia regulacji) należałoby
zakwalifikować jako „prowadzenie polityki zagranicznej” – wydaje się, że należy to do
kompetencji rządu. Sejm i Senat – nie posiadają wynikających wprost z Konstytucji RP
uprawnień służących samodzielnemu prowadzeniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Nie są też upoważnione do samodzielnego prowadzenia polityki zagranicznej ani
do sprawowania kierownictwa w dziedzinie stosunków z organizacjami międzynarodowymi.
16. Państwa członkowskie, uwzględniając ogólne regulacje prawa UE, dookreśliły zasady
współpracy rządu i parlamentu w sprawach integracyjnych. Ustawodawca doprecyzował ramowe regulacje prawa traktatowego w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o współpracy
Por. wyrok TSUE z 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06 Parlament Europejski p. Radzie,
ECLI:EU:C:2008:257.
3
Orzeczenie TK z 11 maja 2005 r., K 18/04 (Z.U. 2005/5A/49).
2
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Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (dalej: „ustawa kooperacyjna”) oraz w regulaminach Sejmu i Senatu. Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do współpracy z Sejmem
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE (art. 2), określa zasady
współpracy w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, obowiązek informowania parlamentu o udziale Polski w pracach UE, zasady współpracy w zakresie tworzenia prawa
polskiego wykonującego prawo unijne, a także zasady wnoszenia przez Sejm lub Senat
skarg do TSUE i współpracę w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska w UE.
17. Ustawa ta zakłada kooperacyjny model udziału Sejmu i Senatu w procesie ustalania stanowiska RP w odniesieniu do aktów ustawodawczych rozpatrywanych na forum Rady
Europejskiej i Rady. Rada Ministrów przed przedstawieniem stanowiska na forum Rady
zobowiązana jest, co do zasady, do zasięgnięcia niewiążących opinii właściwych komisji Sejmu i Senatu. Prezes Rady Ministrów albo Rada Ministrów, mają obowiązek zasięgania opinii Sejmu, Senatu albo organów właściwych na podstawie regulaminów Sejmu
i Senatu, w związku zajmowanymi na forum UE stanowiskami, m.in. przed rozpatrzeniem w Radzie Europejskiej projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w art. 48
ust. 7 TUE (zmiana trybu głosowania z jednomyślności na większość kwalifikowaną
albo ze specjalnej procedury ustawodawczej na zwykłą procedurę ustawodawczą), przed
rozpatrzeniem w Radzie projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w art. 81 ust.
3 TFUE (wprowadzenie zwykłej, zamiast specjalnej procedury przyjmowania aktów
ustawodawczych w określonych aspektach prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne), w sprawach wykorzystania tzw. mechanizmu z Ioanniny. Wskazane stanowiska dotyczą zmian trybu stanowienia prawa UE. W przypadku niektórych decyzji Rady
Europejskiej stanowisko RP określa ustawa, a następnie będzie ono zatwierdzane przez
Prezydenta RP. Konstrukcja taka dotyczy trybu określania stanowiska RP w odniesieniu
do projektów aktów prawnych, o których mowa w kilku przepisach TUE i TFUE.
18. Jak wynika z powyższego – Traktaty stanowiące UE przewidują możliwość zgłaszania
przez parlamenty narodowe sprzeciwów wobec przyjęcia aktów wymienionych powyżej, a precyzuje to ustawa krajowa. Rozwiązania te uzupełniają – na forum krajowym
– przewidziane traktatowo możliwości oddziaływania przez parlamenty narodowe na
tryb stanowienia prawa Unii Europejskiej.
19. Wprowadzenie pośredniej inicjatywy ustawodawczej Senatu (i generalnie parlamentu)
na forum UE jest wątpliwe ustrojowo – w świetle zasady podziału władzy. Zasada ta
jest koncepcją ustrojową polegającą na rozdzieleniu trzech funkcji państwa, tj. ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Sam układ stosunków pomiędzy legislatywą
i egzekutywą kształtuje bowiem podstawy systemu rządów w państwie. Zasada ta jest
sposobem wykonywania władzy politycznej, innymi słowy jest rozdziałem określonych
funkcji państwa pomiędzy różne organy państwowe, a punktem odniesienia jest konstytucja.
20. Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, m.in. w wyroku w sprawie Traktatu akcesyjnego, że zasada podziału i równowagi władz zawarta w art. 10 Konstytucji jest zasadą ustroju wewnętrznego RP. Trybunał nie przekreślił możliwości udzielania przez
parlament rządowi mandatu opatrzonego szczegółową instrukcją, w miejsce dotychczasowego modelu kooperacyjnego, uznając, że w obu wypadkach „cel pozostaje ten
sam”. Celem tym jest wypracowanie – w ramach wykonywania władzy ustawodawczej
– „stanowiska, które w najwyższym stopniu odpowiadałoby racji stanu, czyli dobru
Rzeczypospolitej” (K 24/04, uzasadnienie p II.8). Po akcesji Polski do UE, kompe-
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tencje ustawodawcze muszą być pojmowane z uwzględnieniem zasadniczo nowych
warunków tworzenia prawa. Współpraca parlamentu z rządem w zakresie działalności
prawodawczej UE jest w istocie wykonywaniem kompetencji władzy ustawodawczej
(postanowienie z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08).

10

Wyzwania stojące przed polskim wyższym szkolnictwem wojskowym w XXI w.
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Uprawnienia Senatu
a procedura „zielonej kartki”.
Analiza możliwości włączenia się Senatu RP
w procedurę
wzmocnionego dialogu politycznego
w świetle obowiązującego w Polsce prawa
Przedmiotem opinii jest ocena zgodności tzw. procedury „zielonej kartki” czyli powierzenia parlamentom narodowym inicjatywy prelegislacyjnej w Unii Europejskiej, która mieściłaby
się w ramach dialogu politycznego i nie wymagałaby zmian traktatów, z regulacją kompetencji
i trybu działania Senatu RP w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (dalej: Konstytucja),
w ustawie z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (dalej:
ustawa kooperacyjna) oraz z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990
roku – Regulamin Senatu (dalej: Regulamin). Jednocześnie wzorcem oceny legalności i celowości propozycji „zielonej kartki” musi być także wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo unijne,
zwłaszcza Traktat o Unii Europejskiej (dalej: TUE) oraz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) wraz z dołączonymi protokołami, zwłaszcza Protokołem nr 1 w sprawie
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz Protokołem nr 2 w sprawie stosowania
zasad pomocniczości oraz proporcjonalności. Ratyfikując traktat, Rzeczpospolita zgodziła się
bowiem na unormowaną w nim architekturę instytucjonalną, kompetencje instytucji unijnych
oraz – w bardzo ograniczonym zakresie – organów krajowych w relacjach z Unią Europejską.
Według przyjętej za punkt wyjścia do dyskusji propozycji Izby Lordów, grupa parlamentów miałaby zwracać się do Komisji Europejskiej z inicjatywą przyjęcia nowego bądź zmiany obowiązującego aktu prawnego. Podstawą do takiej inicjatywy miałaby być dobrowolna
zgoda Komisji na rozpatrywanie projektów przedłożonych przez określoną ilościowo część
parlamentów. Wstępna propozycja mówi przykładowo o ¼ ich ogólnej liczby. Projekt nowej regulacji mógłby zgłaszać każdy z parlamentów, a warunkiem jego przedłożenia Komisji
byłoby uzyskanie poparcia przez odpowiednią liczbę pozostałych parlamentów w ustalonym
terminie (np. 12 tygodni). Procedura „zielonej kartki” jest w fazie dyskusji, zarówno w gronie
parlamentów narodowych państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi a instytucjami Unii
Europejskiej. Konferencja komisji europejskich parlamentów narodowych COSAC nie zajęła
jeszcze oficjalnego stanowiska wobec niej. Dotychczas poparła ją nieformalna grupa przedstawicieli 14 izb parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Znalazła ona wsparcie
w stanowisku Lolity Čigāne, przewodniczącej Komisji Europejskiej parlamentu Republiki Łotwy, która obecnie przewodniczy COSAC. Przewodnicząca nakreśliła podstawowe założenia
procedury „zielonej kartki” i zapowiedziała dalsze prace nad nią w liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, odpowiedzialnego za obszary lepszej
regulacji, relacji międzyinstytucjonalnych, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych, w tym
za stosunki z parlamentami narodowymi. W cytowanym liście procedura „zielonej kartki”

11

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

określana jest jako instrument „wzmocnionego dialogu politycznego” i jako taka uznana zostaje za mieszczącą się w ramach relacji instytucji Unii Europejskiej z parlamentami narodowymi, ustanowionych w Traktacie z Lizbony.
Wobec powyższego, niniejsza opinia musi się opierać na zarysie koncepcji „zielonej kartki”
z cytowanego dokumentu wobec braku dotychczas sformalizowanego projektu. Materiałami
uzupełniającymi wiedzę o ocenianej propozycji są dokumenty Izby Lordów – list przewodniczącego izby, Lorda Boswella of Aynho do przewodniczących komisji europejskich parlamentów narodowych w sprawie ustaleń nieformalnego spotkania grupy ze stycznia 2015
roku, zatytułowany „Towards a «green card»” oraz raport zatytułowany „The Role of National
Parliaments in the European Union” z sesji odbytej w marcu 2014 roku, a także stanowiska
zajęte w tej materii przez Senat Republiki Czeskiej (rezolucja z dnia 18 marca 2015 roku) oraz
Komisję Spraw Europejskich Sejmu Republiki Litwy (opinia z 18 marca 2015 roku).
Na etapie wstępnych prac nad koncepcją, podstawowym kryterium oceny będzie zatem
zgodność proponowanego instrumentu z rolą ustrojową parlamentów krajowych, wyznaczoną im przez prawo unijne – z jednej strony oraz zgodność ewentualnego udziału Senatu RP
w nim z rolą ustrojową izby wyznaczoną przez prawo polskie – z drugiej strony. Przedwczesne
byłoby natomiast ustosunkowywanie się do szczegółowych kwestii proceduralnych przyszłej
i niepewnej procedury „zielonej kartki” w sytuacji, gdy nie ma jeszcze ustalonego spójnego
stanowiska reprezentacji parlamentów krajowych w tym względzie.
Propozycja wprowadzenia procedury „zielonej kartki” motywowana jest intencją realizacji
postanowień Traktatu z Lizbony w sprawie wzmocnienia roli parlamentów krajowych, wyrażonego zwłaszcza w artykule 12 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokole w sprawie roli
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Artykuł, w istotnej mierze rozbudowujący zakres oddziaływania parlamentów w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, sformułowany jest jednoznacznie – „Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania Unii (…)” poprzez enumeratywnie wymienione formy oddziaływania, pośród
których brak jest inicjatywy „prelegislacyjnej”. Zgodnie z cytowanym artykułem parlamenty
wywierają wpływ na Unię,
„a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów ustawodawczych Unii
zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;
b) czuwając nad poszanowaniem zasady pomocniczości zgodnie z procedurami przewidzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;
c) uczestnicząc, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w mechanizmach oceniających wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie, zgodnie z artykułem 70
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz włączając się w polityczną kontrolę Europolu i ocenę działalności Eurojustu, zgodnie z artykułami 88 i 85 tego Traktatu;
d) uczestnicząc w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z artykułem 48 niniejszego
Traktatu;
e) otrzymując informacje na temat wniosków o przystąpienie do Unii, zgodnie z artykułem
49 niniejszego Traktatu;
f) uczestnicząc we współpracy międzyparlamentarnej między parlamentami narodowymi
i z Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych
w Unii Europejskiej”.
Wynikająca z powyższego wyliczenia koncepcja współdziałania parlamentów narodowych
z instytucjami Unii Europejskiej sprowadza je do roli „reaktywnej” bardziej niż „aktywnej”,
a na pewno nie można im przypisać funkcji „inicjatywnej”. Wprawdzie pierwsze słowa artykułu 12 wskazują na „aktywne przyczynianie się do funkcjonowania Unii”, ale chodzi tu,
jak się wydaje, o nowe uprawnienia parlamentów, znacząco szersze niż poprzednio, a także
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intencję ich aktywizacji i – nolens volens – rozciągnięcia na nie odpowiedzialności politycznej za działania Unii, a tym samym wzmocnienia jej demokratycznej legitymacji. Intencją
projektodawców „zielonej kartki”, potwierdzoną w dokumencie końcowym posiedzenia LII
COSAC w Rzymie w grudniu 2014 roku i powołaną w cytowanym liście przewodniczącej
Lolity Čigāne, jest stworzenie nowych instrumentów „promujących aktywniejszy wpływ
parlamentów narodowych na proces decyzyjny w Unii Europejskiej”.
Rodzi się wątpliwość, czy rozszerzenie form oddziaływania parlamentów na prace Unii
Europejskiej poza enumeratywnie wymienione w artykule 12 TUE i w protokole jest zgodny
z prawem. Po pierwsze, jak głosi artykuł 2 TUE, Unia opiera się m. in. na wartościach państwa
prawnego, a zatem także na zasadzie legalizmu, nakazującej działanie jedynie w granicach
i na podstawie prawa, by użyć definicji z artykułu 7 Konstytucji RP, zaś włączenie parlamentów narodowych do procedur prawodawczych przewidzianych w Traktacie jest wyjątkiem od
reguły, który nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Artykuł 10 ust. 2 TUE nie pozostawia wątpliwości, że zgodnie z zasadą demokracji przedstawicielskiej, jako podstawą funkcjonowania Unii, obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie
Europejskim, a państwa członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej przez swoich
szefów państw lub rządów, a w Radzie przez swoje rządy; szefowie państw lub rządów i rządy
odpowiadają demokratycznie przed parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami. Przepis ten wyznacza podstawową, właściwą rolę parlamentów w konstrukcji europejskiej.
Nie zmienia tego zasada lojalnej współpracy z artykułu 4 ust. 3, nakazująca państwom
członkowskim ułatwianie wypełniania przez Unię jej zadań i udzielanie wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Wstępna inicjatywa prawodawcza w dyspozycji
parlamentów narodowych, nawet realizowana w interesie Unii, byłaby nie tylko niespójna ze
ściśle traktatowo określoną ich rolą, ale oznaczałaby też naruszenie tożsamości konstytucyjnej
państw członkowskich (art. 4 ust. 2 TUE), gdyż byłaby instrumentem wzmacniającym rolę
organów władzy ustawodawczej względem egzekutywy w zakresie realizacji polityki zagranicznej w krajowych systemach ustrojowych.
Za podstawę zmiany postrzegania roli parlamentów względem Unii i podjęcia, co podkreślić należy, na drodze uzgodnień politycznych i na zasadzie dobrowolności inicjatywy jej
wzmocnienia może natomiast służyć jedynie ostatni spośród punktów artykułu 12 TUE, najmniej precyzyjny i określający tryb działania parlamentów (we współdziałaniu, a nie indywidualnie) oraz odsyłający do szczegółowych regulacji w Protokole w sprawie roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej. W świetle nowych – wprowadzonych do Protokołu (art. 1)
na mocy Traktatu z Lizbony – uprawnień parlamentów ich prawo do bycia informowanymi
uległo znacznemu rozszerzeniu (przesyłanie nie tylko dokumentów konsultacyjnych i projektów aktów prawnych UE, ale także planów legislacyjnych Komisji i wszelkich dokumentów
dotyczących planowania legislacyjnego i strategii politycznej. Ponadto, i co ważniejsze, artykuł 10 Protokołu uprawnia COSAC do przedkładania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Komisji stanowiska w sprawach, które uzna za stosowne (bez dotychczasowych ograniczeń
co do materii tych wystąpień). Jest to wyraźna zachęta dla parlamentów narodowych do podjęcia „dialogu politycznego” w ramach Unii, a inicjatorzy nowego mechanizmu określają go
jako instrument „wzmocnionego dialogu politycznego”. Przy istnieniu zatem podstawy prawnej do kierowania sugestii legislacyjnych do Komisji Europejskiej, pozostaje wątpliwa kwestia spójności systemowej proponowanej procedury, tak z punktu widzenia podstaw instytucjonalnych Unii Europejskiej, jak i zasad ustroju państw członkowskich.
Przedmiotowa inicjatywa „zielonej kartki” przedstawiana jest jako mechanizm niewymagający zmian w przepisach traktatowych, opierający się na miękkich, politycznych
środkach oddziaływania, a w szczególności na dobrowolnej jego akceptacji ze strony Komisji
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Europejskiej, która miałaby de facto rozszerzyć przewidziany prawem traktatowym krąg podmiotów uprawnionych do inicjowania nowych i zmiany obowiązujących aktów prawodawczych. Mimo iż „zielona kartka” w dyspozycji parlamentów narodowych oznaczałaby jedynie
możliwość zwrócenia uwagi Komisji na potrzebę przyjęcia nowej bądź korekty aktualnie obowiązującej regulacji prawnej, nie wydaje się to zgodne z intencjami państw – stron Traktatu
o Unii Europejskiej. Krąg podmiotów uprawnionych do inicjowania aktów ustawodawczych
został ściśle określony, a w Traktacie z Lizbony wprowadzono ludową inicjatywę prawodawczą, która nie tylko została formalnie uregulowana, ale odpowiedziała, jak się wydaje, na potrzebę uspołecznienia tworzenia prawa unijnego, a ponadto gwarantuje w większym stopniu
szeroki, unijny zakres zainteresowania nowym aktem. Odrębny, niepoparty regulacją traktatową instrument inicjowania projektów ustawodawczych przez krajowe organy przedstawicielskie wydaje się zbędny. Zakres materii, podlegających unormowaniu aktami prawa unijnego,
jest zdeterminowany traktatowo i oddolna inicjatywa przyjmowania nowych aktów, pochodząca od krajowych organów władzy ustawodawczej jest konstrukcją sztuczną. Byłby to tryb
poniekąd odwrotny od mechanizmu parlamentarnego sygnalizowania zagrożeń w zakresie naruszenia zasady pomocniczości przez projektowane akty unijne, gdyż jej przedmiotem jest
ochrona kompetencji prawotwórczych państw członkowskich, a w szczególności ich parlamentów. Tematyka projektów aktów, które miałyby posłużyć jako test mechanizmu „zielonej
kartki”, zdają się potwierdzać relatywnie umiarkowaną wagę inicjatyw podnoszonych przez
parlamenty. Ponadto skuteczność obowiązujących od dawna procedur żółtej i pomarańczowej kartki w odniesieniu do czuwania nad przestrzeganiem zasady pomocniczości w tworzeniu prawa unijnego także nie wróży proponowanemu mechanizmowi sukcesu. Zastrzeżenie
autorów koncepcji, iż „zielona kartka” nie musi sprzyjać rozrostowi legislacji unijnej, gdyż
parlamenty mogą również inicjować uchylenie aktów, wydaje się nierealistyczne. Argument
o braku obciążeń instytucjonalnych i finansowych przez procedurę „zielonej kartki” także jest
wątpliwy, bowiem akceptując ją, Komisja zobowiązywałaby się do rozpatrzenia składanego
projektu, co wiązałoby się z nakładem sił i środków.
Jak wyżej wspomniano, proponowana procedura „zielonej kartki” zakłada uprawnienie izb
parlamentów krajowych do sporządzania, uzgadniania między sobą oraz przedkładania projektów aktów prawnych Unii Europejskiej. Jak wyżej wspomniano, prawidłowość systemowa
takiej nowej kompetencji powinna być oceniana odrębnie w świetle norm prawa konstytucyjnego poszczególnych państw członkowskich i to osobno w odniesieniu do poszczególnych izb
w wypadku bikameralizmu.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie reguluje kompetencji organów władz państwowych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem definicji i trybu zawierania
umów międzynarodowych – aktów prawa pierwotnego oraz miejsca w systemie źródeł prawa
owych umów, a także aktów prawa pochodnego. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji, złożony do laski marszałkowskiej przez Prezydenta RP w 2010 roku i wprowadzający nowy, „unijny” rozdział, ułatwiający stosowanie postanowień Traktatu z Lizbony, nie został uchwalony
przez Sejm przed końcem kadencji.
Punktem odniesienia w ocenie spójności systemowej ewentualnego przystąpienia izb polskiego parlamentu do procedury „zielonej kartki” jest ich pozycja ustrojowa w świetle postanowień Konstytucji RP, w odniesieniu do relacji z Unią Europejską - uzupełniona ustawą
kooperacyjną. Konstytucja klasyfikuje Sejm i Senat jako organy władzy ustawodawczej (art.
10 ust. 2 oraz 95 ust. 1), zaś jako organ prowadzący politykę zagraniczną (także wewnętrzną)
wskazuje Radę Ministrów (art. 146 ust. 1), przy czym ustawa kooperacyjna w artykule 2 nakłada na nią obowiązek współpracy z izbami „w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Co oczywiste, podejmowanie inicjatywy legislacyj-
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nej w odniesieniu do aktów prawnych Unii Europejskiej nie należy wprost do żadnej z owych
funkcji ustrojowych, zaś zbyt daleko posuniętym wnioskiem wydaje się wywodzenie kompetencji izb parlamentu w tym zakresie zarówno z określenia ich jako organy legislatywy, posiadania prawa inicjatywy ustawodawczej (w przypadku Senatu, a tym bardziej w przypadku Sejmu, gdzie krąg uprawnionych podmiotów „wewnątrzsejmowych” jest szerszy), jak zwłaszcza
z miejsca aktów prawa stanowionego przez UE w krajowym porządku prawnym. Pod rządami
wcześniejszej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
Trybunał Konstytucyjny w wyroku w dnia 12 stycznia 2005 roku, sygnatura akt K 24/04, utożsamił realizację prawa Senatu do opiniowania projektów aktów prawnych UE z jego funkcją
ustawodawczą. Bardziej przekonujące są jednak zdania odrębne do wyroku, gdzie wskazuje
się m.in. na zbliżony do funkcji kontrolnej charakter tego uprawnienia oraz nieprzystawalność
uprawnienia wynikającego z prawa unijnego do klasyfikacji funkcji ustrojowych w porządku wewnętrznym. Ponadto ustawa kooperacyjna, regulująca wewnętrzne procedury realizacji
postanowień traktatów, wskazuje na Radę Ministrów jako organ powołany do składania do
Sejmu projektów ustaw wykonujących prawo UE, co także należy brać pod uwagę, rozpatrując prawnie określoną rolę naczelnych organów państwa (rozdział IV , zwłaszcza art. 18 ust.
1) w relacjach z Unią Europejską.
W związku w projektem procedury „zielonej kartki” pojawia się pytanie o ryzyko niespójnego stanowiska organów państwa w odniesieniu do działań Unii Europejskiej, co może
osłabiać jego politykę. Odnosi się to zwłaszcza do drugich izb parlamentów, niepowiązanych
z rządem relacją zaufania. Obawa ta, pozostając teoretycznie aktualną, nie znalazła urzeczywistnienia w praktyce stosowania mechanizmu wczesnego ostrzegania przed naruszeniami
zasady pomocniczości. Na obecnym etapie ewolucji Unii Europejskiej przywiązuje się dużą
wagę do udziału krajowych organów przedstawicielskich w pracach Unii i przypisuje im rolę
znaczących i - w ramach regulacji traktatowych - samodzielnych partnerów dialogu politycznego. W tym kontekście należy postrzegać propozycję procedury „zielonej kartki”, która,
zainicjowana przez same parlamenty, wpisuje się w logikę demokratyzacji procesu tworzenia
prawa unijnego, wykorzystując istniejące i potwierdzone traktatowo mechanizmy współpracy
międzyparlamentarnej. Wprowadzenie „zielonej kartki”, jako próby oddziaływania na prawo
unijne in statu nascendi, przy tym bez gwarancji nadania inicjatywom parlamentarnym biegu przez Komisję, nie burzy równowagi instytucjonalnej ani wewnętrznej, ani tym bardziej
unijnej, jeśli uzna się ją przede wszystkim za formę niewiążącej współpracy parlamentarnej
w ramach dialogu politycznego z Komisją. Celowość wprowadzenia procedury jest wątpliwa,
podobnie jak potencjalne jej negatywne konsekwencje. Jednak za uzasadnione i słuszne uznać
trzeba sugestie sformułowane w stanowisku Komisji Spraw Europejskich Sejmu Republiki
Litwy, która zwraca uwagę na potrzebę objęcia procedurą spraw wykraczających poza wymiar
regionalny i postuluje podwyższyć procent wymaganych akcesów do projektu do 1/3 głosów
w gestii parlamentów i izb, by wyraźniejszym poparciem wzmocnić pozycję parlamentów
względem Komisji. Byłaby to jednocześnie tama wobec projektów chybionych czy niepotrzebnych.
Reasumując, nie widzę zarówno istotniejszych przeszkód, jak też przekonującej racji, by
poprzeć propozycję ustanowienia na drodze politycznych uzgodnień procedury „zielonej kartki” w dostępnej obecnie wersji. W przypadku jej dojścia do skutku i woli wzięcia w niej
udziału przez Senat RP, nie ma potrzeby nowelizować Regulaminu Senatu, gdyż właściwe
w tej materii będą postanowienia odnoszące się ogólnie do uchwał, które zgodnie z artykułem 45 punkt 2 mogą być przedmiotem obrad Senatu. W szczególności zastosowanie miałyby
przepisy rozdziału IX Regulaminu Senatu, regulującego postępowanie w sprawie inicjatyw
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ustawodawczych Senatu i innych uchwał oraz artykuł 75 c, głoszący, iż „jeżeli organem właściwym do wydania opinii jest Senat, komisja po rozpatrzeniu sprawy składa Marszałkowi Senatu, w terminie przez niego wyznaczonym, wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
wraz z projektem opinii Senatu. Marszałek Senatu kieruje projekt opinii Senatu do właściwych komisji w tym do Komisji Spraw Unii Europejskiej”.
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