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Uwagi wstępne
• Ochrona praw mniejszości – kompetencja Państw
Członkowskich
• UE - brak kompetencji prawnych do opracowania jednej
nadrzędnej polityki „ochrony mniejszości“
• Zasady UE UE w zakresie działań antydyskryminacyjnych,
rozwoju regionalnego, imigracji i integracji – jest to istotne
również mniejszościom narodowym

Niedyskryminacja
• Walka z dyskryminacją w Unii ze względu na pochodzenie etniczne
nie ogranicza się do obywateli UE!

Mniejszości narodowe w UE
• Uznanie statusu mniejszości jest kompetencją wyłącznie Państw
Członkowskich
• Wdrażanie Unijnej zasady antydyskryminacyjnej nie zależy od
uznania statusu mniejszości
• W niektórych przypadkach UE wyraźnie uwzględnia potrzeby
osób należących do mniejszości narodowych
• np. tzw. Protokół Saami z roku 1994

Ochrona mniejszości w kontekście ekspansji
UE
• 1993 r. - kryteria kopenhaskie
• kryteria polityczne: stabilność instytucji gwarantujących demokrację,
rządy prawa, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę
mniejszości
• zastosowanie przed wstąpieniem

Przed Traktatem lizbońskim
Od czasu Traktatu amsterdamskiego (który wszedł w życie w maju 1999
r.) UE miała szerokie kompetencje ustawodawcze – „zwalczanie
dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne,
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną“.
Artykuł 13
TSUE: „ochrona mniejszości (narodowych) była zgodnym z prawem celem
państwa członkowskiego i ich polityk“ (TSUE C-274/96 Bickel i Franz,
wyrok z dnia 24 listopada 1998 r.)
TSUE C-379/87, Groener, wyrok z dnia 28 Listopada 1989 r.

Innowacje wprowadzone przez Traktat
lizboński
• Wprowadzono w życie w dniu 1 grudnia 2009 r.
• „mniejszości“ w prawie pierwotnym

Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej:
• Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących
do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w
społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.
• Zasada z Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (Art. I-2).

Artykuł 3
 Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz
czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
• Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej została ustanowiona w 2007 r.
w celu zapewnienia pomocy i porad ekspertów w dziedzinie praw
podstawowych instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE oraz krajom
UE w momencie wdrażania prawa.
• W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła strategię monitorowania i
zapewnienia skutecznej realizacji praw i wolności zapisanych w Karcie.
Strategia ma 3 główne cele:
• zagwarantowanie, że prawa i zasady karty są prawidłowo
uwzględniane na każdym etapie procesu legislacyjnego;
• poprawa zrozumienia kwestii ochrony praw postawowych UE przez
obywateli Unii;
• monitoring postępów w stosowaniu Karty za pomocą corocznych
raportów.

Zastosowanie Karty
• Karta ma zastosowanie przede wszystkim do instytucji i organów Unii
(Art. 51 ust. 1 Karty). Dotyczy to w szczególności prac legislacyjnych i
decyzyjnych Komisji, Parlamentu i Rady, których akty prawne muszą
być w pełnej zgodności z Kartą.
• Artykuł 51 ust. 1 karty stanowi również, że Karta ma zastosowanie do
państw członkowskich tylko wtedy, gdy wdrażają one prawo Unii. Nie
ma zastosowania w sytuacjach, w których nie ma związku z prawem
Unii.

Ograniczenia stosowania
• „Lista“ praw podstawowych:
1. Jakie prawa podstawowe zostały dotknięte?
2. Czy przedmiotowe prawa stanowią prawa absolutne (które nie mogą
podlegać ograniczeniom, np. godność ludzka i zakaz tortur)?
3. Jaki wpływ mają różne rozważane warianty strategiczne na prawa
podstawowe? Czy wpływ jest korzystny (promocja praw podstawowych) lub
negatywny (ograniczenie praw podstawowych)?
4. Czy opcje mają zarówno korzystny, jak i negatywny wpływ, w zależności
od danych praw podstawowych (na przykład negatywny wpływ na wolność
słowa i korzystny wpływ na własność intelektualną)?
5. Czy jakiekolwiek ograniczenie praw podstawowych zostanie
sformułowane w jasny i przewidywalny sposób?
6. Czy jakiekolwiek ograniczenie praw podstawowych: - byłoby konieczne dla
osiągnięcia celu leżącego w interesie ogólnym lub dla ochrony praw i wolności
innych osób (które)? - być proporcjonalne do pożądanego celu? - zachowanie
istoty danych praw podstawowych?

Karta Praw Podstawowych
•
•
•
•

Wiążący dokument prawny
Art. 21
Niedyskryminacja
1. Każda dyskryminacja oparta na jakiejkolwiek podstawie, takiej jak: płeć, rasa,
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia
lub przekonania, opinia polityczna lub jakakolwiek inna, przynależność do
mniejszości narodowej, własność, narodziny, niepełnosprawność, wiek lub
orientacja seksualna jest zabroniona.
• 2. W zakresie stosowania traktatów i bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów
szczegółowych, wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową jest
zakazana.
• Art. 22
• Różnorodność kulturowa, religijna i językowa
• Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.

Źródła praw z artykułu 21
• ECHR – Art. 14
• Traktaty ONZ - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) – Art.
2
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) –
Art. 2 itp.
• Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych (1995)
– Art. 4

Orzecznictwo powiązane
• TSUE - C-122/15, 02/06/2016 (niedyskryminacja ze względu na wiek)
• Co się tyczy w szczególności postanowień Karty, które sąd krajowy zwraca się do Trybunału o
dokonanie wykładni, wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 51 ust. 1 karty jej postanowienia są
skierowane do państw członkowskich tylko wtedy, gdy wdrażają prawo UE.
• Wiadomo jest, że ustawa 1992/1535 nie wprowadza żadnego przepisu prawa Unii, a żadna dyrektywa
w sprawie opodatkowania nie znajduje zastosowania w sytuacji będącej przedmiotem postępowania
przed sądem krajowym. Ponadto, jak wynika z pkt 27 niniejszego wyroku, spór przed sądem krajowym
nie jest objęty zakresem stosowania dyrektywy 2000/78. W związku z tym postanowienia Karty, których
wykładnia znajduje się w niniejszym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, nie mogą
zostać skutecznie uwzględnione w ramach tego sporu.
• Mając na uwadze powyższe rozważania, na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1

lit. (c) dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe, takie jak
rozpatrywane w sprawie przed sądem krajowym, dotyczące dodatkowy podatek od dochodów
emerytalnych, nie wchodzi w zakres przedmiotowy przedmiotowej dyrektywy, a zatem nie jest
objęty art. 21 ust. 1 Karty.

Wyrok TSUE - C 391/09/ Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł
Wardyn v Administracja Samorządu miasta Wilna, Ministerstwo
Sprawiedliwości Republiki Litewskiej, Państwowa Komisja Języka
Litewskiego, Urząd Stanu Cywilnego Wydziału Prawnego Samorządu
Miasta Wilna
• Art. 21 TFEU należy zinterpretować w następujący sposób:
• niewykluczanie odmowy udzielenia zgody przez właściwe organy państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami
krajowymi, które przewidują, że nazwisko i imię osoby może być wpisane na świadectwie stanu cywilnego tego
państwa jedynie w formie, która jest zgodna z przepisami regulującymi pisownię oficjalny język narodowy, w celu
zmiany, w akcie urodzenia i świadectwie ślubu jednego z jego obywateli, nazwiska i imienia tej osoby, zgodnie z
zasadami pisowni w innym państwie członkowskim;
• właściwe organy państwa członkowskiego mogą odmówić, w okolicznościach takich jak będące przedmiotem
postępowania przed sądem krajowym i na podstawie tych samych zasad, zmiany wspólnego nazwiska małżonków
będących obywatelami UE, świadectwa stanu cywilnego wydane przez państwo członkowskie pochodzenia jednego
z tych obywateli, w formie, która jest zgodna z zasadami pisowni tego ostatniego państwa, pod warunkiem że
odmowa ta nie wywoła poważnych niedogodności tym obywatelom UE; na poziomie administracyjnym,
zawodowym i prywatnym, o czym decyduje sąd krajowy. Jeżeli okaże się, że tak jest, to również do tego sądu
należy ustalenie, czy odmowa dokonania zmiany jest konieczna dla ochrony interesów, które przepisy krajowe
mają na celu zabezpieczyć, i jest proporcjonalna do uzasadnionego zamierzonego celu;
• właściwe organy Państwa Członkowskiego mogą odmówić, w okolicznościach takich jak będące przedmiotem
postępowania przed sądem krajowym i na podstawie tych samych zasad, zmiany aktu małżeństwa obywatela Unii,
który jest obywatelem innego Państwa w taki sposób, że imiona tego obywatela są wpisane do tego zaświadczenia
ze znakami diakrytycznymi, tak jak zostały wpisane na świadectwach stanu cywilnego wydanych przez jego
państwo członkowskie pochodzenia oraz w formie, która jest zgodna z przepisami regulującymi pisownię
urzędowego język tego ostatniego państwa.

Prawo wtórne
• Dyrektywy równości
• Decyzja ramowa w sprawie zwalczania niektórych form i przejawów
rasizmu i ksenofobii za pomocą prawa karnego

Dyrektywy
• Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe
lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej)
• Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i
pracy. (dyrektywa o równym traktowaniu)
• Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania
się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG,68/360/EWG,72/194 / EWG,
73/148/EWG,75/34 /EWG, 75/35/ EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96 / EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (dyrektywa o prawach obywatelskich)
• Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (dyrektywa
o rezydentach długoterminowych)

Dyrektywa o równości rasowej
• Zakaz zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej dyskryminacji ze
względu na grupy rasowe lub etniczne
• Art. 8 Dyrektywy wymaga, aby Państwa Członkowskie dopuszczały
podział ciężaru dowodu pomiędzy powodem a pozwanym w
sprawach o dyskryminację, z wyjątkiem Państw Członkowskich, w
których do sądu lub właściwego organu należy badanie faktów.

Dyrektywa o równym traktowaniu
• Rozległe orzecznictwo TSUE w sprawie wieku i niepełnosprawności
• np. C-303/06 Coleman v. Attridge Law
• C-157/15 Achibita, 14 marca 2017 r.

Dyrektywa o prawach obywatelskich
• (Preambuła 31) niniejsza dyrektywa nie narusza podstawowych praw
i wolności oraz jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z zakazem
dyskryminacji zawartym w Karcie, Państwa Członkowskie powinny
wdrożyć niniejszą dyrektywę bez dyskryminacji pomiędzy
beneficjentami niniejszej dyrektywy z przyczyn takich jak płeć, rasa,
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne,
język, religia lub przekonania, opinia polityczna lub inna,
przynależność do mniejszości etnicznej, własność, narodziny,
niepełnosprawność,
wiek
lub
orientację
seksualną,

Dyrektywa o długoterminowych rezydentach
• (Preambuła 5) Państwa Członkowskie powinny wdrożyć przepisy
niniejszej dyrektywy bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
religię lub przekonania, opinie polityczne lub inne, przynależność do
mniejszości narodowej, majątek, narodziny, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną.

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania niektórych
form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą
prawa karnego
• Celem niniejszej decyzji ramowej jest zapewnienie, aby niektóre
poważne przejawy rasizmu i ksenofobii podlegały skutecznym,
proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym w całej Unii
Europejskiej (UE). Ponadto ma na celu poprawę i wspieranie
współpracy sądowej w tej dziedzinie.
• stosuje się do wszystkich popełnionych przestępstw:
- na terytorium Unii Europejskiej (UE), w tym za pośrednictwem
systemu informacyjnego;
- przez obywatela państwa UE lub na korzyść osoby prawnej
mającej siedzibę w kraju UE. W tym celu decyzja ramowa zawiera
kryteria określające odpowiedzialność osób prawnych.

Petycje do Parlamentu Europejskiego
• Art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Każdy obywatel, działający indywidualnie lub wspólnie z innymi,
może w dowolnym momencie skierować petycję do Parlamentu
Europejskiego
• Komisja Petycji i rozpatrywanie petycji
• Proces składania petycji jest ogólnie otwarty i przejrzysty.
Składający petycje są informowani o każdym etapie procedury
składania petycji i otrzymują od przewodniczącego pismo
informujące ich o wyniku.

• Decyzja w sprawie dopuszczalności petycji podejmowana jest przez
Komisję Petycji (PETI), która decyduje, jaki rodzaj działań powinien
następnie postępować zgodnie z regulaminem wewnętrznym (Art.
216 regulaminu).

Inne dokumenty, zasady, inicjatywy
• Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów z dnia 1 czerwca 2005 r. – Niedyskryminacja i równe
szanse dla wszystkich – strategia ramowa [COM (2005)224 – Dz.U.
C 236 z 24.9.2005].
• Inicjatywa „Minority SafePack“
• Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji

• https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/con
tent/0193%252F2017/html/Petition-No-0193%252F2017-byRafa%25C5%2582-Kampa-%2528Polish%2529-on-the-alleged-violationof-the-principle-of-cultural%252C-religious-and-language-diversity-dueto-the-introduction-of-a-new-administrative-division-of-Poland
• https://www.youtube.com/watch?v=v7mSDtcz3i4
• http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/21-non-discrimination#
• http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?refere
nce=IPOL_STU%282017%29596802 (W kierunku kompleksowego
unijnego systemu ochrony mniejszości)

Dziękuję za uwagę!

