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Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner, System instytucjonalny
Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne,
Difin, Warszawa 2012, ss. 482.
Po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego
przez obywateli Holandii i Francji w referendum w 2005 roku, Unia Europejska musia³a
rozpocz¹æ prace nad nowym aktem prawno-politycznym porz¹dkuj¹cym struktury
wspólnoty. Konsekwencj¹ tych przedsiêwziêæ by³y cztery najwa¿niejsze etapy negocjacji nad nowym kszta³tem instytucjonalnym Unii Europejskiej, cztery spotkania,
które sprawi³y, ¿e rok 2007 sta³ siê w pewnym sensie prze³omowy we wspó³czesnej historii Europy. Pierwsze spotkanie to szczyt
Rady Europejskiej w Brukseli 21 i 22 czerwca. Kolejne to rozpoczêta 23 czerwca konferencja miêdzyrz¹dowa w Lizbonie. Trzeci
etap to uzgodnienie przez szefów pañstw
i rz¹dów krajów UE ostatecznego kszta³tu
nowego traktatu na szczycie UE w Lizbonie,
18 i 19 paŸdziernika. Negocjacje zosta³y zakoñczone podpisaniem 13 grudnia w Lizbonie dokumentu, który powszechnie nazwano
„traktatem z Lizbony”. Po wejœciu traktatu
w ¿ycie 1 grudnia 2009 roku Unia Europejska uzyska³a podmiotowoœæ prawnomiêdzynarodow¹.
Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy
Wspólnotê Europejsk¹ to niezwykle obszerny dokument, w którym odzwierciedlono
now¹ architekturê instytucjonaln¹ UE. Na
rynku wydawniczym niewiele jest ksi¹¿ek,
które jasno i przejrzyœcie prezentuj¹ informacje na temat systemu instytucjonalnego UE.
Brak niezbêdnej wiedzy bywa Ÿród³em wielu
obaw i nieporozumieñ, co utrudnia rzeczow¹
debatê publiczn¹. „Dyskurs europejski” toczy
siê na wielu poziomach i w licznych œrodowiskach, ale niemal wszêdzie brak merytorycznego rozeznania w niezwykle skomplikowanej problematyce politycznej i prawnej

utrudnia wymianê pogl¹dów i racji. Zadania
przystêpnej prezentacji niezwykle z³o¿onych
kwestii podjêli siê Marek Rewizorski oraz
Beata Przybylska-Maszner w ksi¹¿ce System
instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne,
wydanej przez wydawnictwo Difin w 2012
roku.
Autorzy, pos³uguj¹c siê metod¹ systemow¹, przedstawili sposób dzia³ania siedmiu instytucji UE. Ponadto starali siê odpowiedzieæ
na pytania o to, jaki wp³yw maj¹ zmiany
wprowadzone przez traktat z Lizbony na
funkcjonowanie zarówno pañstw cz³onkowskich UE, jak i samej organizacji miêdzynarodowej. Zwrócili te¿ uwagê na fakt, ¿e postanowienia traktatowe maj¹ istotny wp³yw
nie tylko na zachowania zbiorowoœci i struktury instytucji, ale równie¿ na ¿ycie jednostek.
W zwi¹zku z tym, przyk³adowo, w rozdziale 6.
poœwiêconym Trybuna³owi Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej podkreœlaj¹, analizuj¹c
jego dzia³alnoœæ, i¿ temida europejska z du¿ym dystansem przez wiele lat podchodzi³a
do spraw komunikacji z obywatelem, przez co
nie by³a znana jak i postrzegana jako instytucja dzia³aj¹ca na rzecz interesów obywatelskich. Jednak to Trybuna³ nale¿a³oby uznaæ
za instytucjê blisk¹ obywateli, gdy¿ ma on realny wp³yw na ich ¿ycie codzienne [...] Traktat lizboñski rozszerzy³ przedmiot orzecznictwa o nowe obszary polityk i zagadnienia
prawne (s. 367, 368).
Ksi¹¿ka sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów,
wprowadzenia oraz zakoñczenia. W pierwszym rozdziale Marek Rewizorski opisuje
system instytucjonalny Unii Europejskiej,
koncentruj¹c siê na definicjach, klasyfikacji
i zasadach. Autor sprawnie usystematyzowa³
podstawowe kwestie dotycz¹ce systemu in-
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stytucjonalnego UE, skupiaj¹c siê miêdzy innymi na wyjaœnieniu takich definicji, jak na
przyk³ad „system polityczny” czy „instytucja”. Rewizorski dokonuje równie¿ w³asnej
próby sklasyfikowania instytucji i organów
Unii Europejskiej, zauwa¿aj¹c jednoczeœnie
odmienne stanowiska innych autorów na temat systemu instytucjonalnego UE. Swoje
rozwa¿ania na ten temat podsumowuje
stwierdzeniem, ¿e po wejœciu w ¿ycie traktatu
z Lizbony struktura instytucjonalna Unii Europejskiej uleg³a znacznym przeobra¿eniom
w stosunku do stanu nicejskiego. W postlizboñskiej rzeczywistoœci instytucje wspólnotowe sta³y siê instytucjami Unii Europejskiej,
co znalaz³o wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (s. 56).
W rozdziale drugim Beata Przybylska-Maszner poddaje analizie funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, okreœlaj¹c tê
instytucjê mianem centrum demokratycznego Unii Europejskiej. Autorka systematyzuje
wiedzê o Parlamencie Europejskim podejmuj¹c m.in. takie szczegó³owe zagadnienia
i tematy jak: podstawy funkcjonowania, sk³ad,
struktura organizacyjna, siedziba Parlamentu
Europejskiego, jego funkcje na p³aszczyŸnie
instytucjonalnej, strategicznej i spo³ecznej.
Analizuje równie¿ wspó³pracê Parlamentu
Europejskiego z parlamentami narodowymi,
podkreœlaj¹c, i¿ traktat z Lizbony znacznie
wzmocni³ rolê parlamentów narodowych,
które maj¹ stanowiæ wa¿ny element kontroli
przestrzegania przez instytucje unijne zasady
pomocniczoœci (s. 120). Podsumowuj¹c, Przybylska-Maszner zwraca uwagê na paradoks
parlamentaryzmu europejskiego: im wiêcej
Unia siê demokratyzuje, tym bardziej roœnie
stopieñ jej zbiurokratyzowania i oddalenia
od obywateli, choæ zaznacza, ¿e bior¹c pod
uwagê badania, cieszy siê on [Parlament Europejski – M. M.] pozytywn¹ opini¹ obywateli (s. 127).
W rozdziale trzecim Autorka przygl¹da
siê Radzie Europejskiej jako zinstytucjonalizowanemu centrum politycznemu Unii Euro-
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pejskiej. Podkreœla, i¿ na mocy traktatu z Lizbony Rada Europejska uleg³a najwiêkszym
modyfikacjom w zakresie sk³adu, formu³y
dzia³ania, organizacji pracy, zakresu kompetencji (s. 165). Nastêpnie analizuje sk³ad, organizacjê pracy oraz funkcje Rady Europejskiej, stwierdzaj¹c na koñcu, i¿ w Radzie
Europejskiej nadal zauwa¿alna jest interakcja pomiêdzy wol¹ polityczn¹ pañstw cz³onkowskich a t³em agendy prac pozosta³ego
zaplecza instytucjonalnego UE. Miêdzyrz¹dowy uk³ad, którego podstaw¹ jest siatka interesów narodowych, nak³ada siê na miêdzyinstytucjonalny uk³ad si³. [...] Przysz³oœæ Rady
Europejskiej zale¿eæ bêdzie od determinacji
politycznej do dalszego rozwoju Unii (s. 204).
Rozdzia³ czwarty autorstwa Marka Rewizorskiego poœwiêcony jest funkcjonowaniu
Rady jako trzeciej najwa¿niejszej instytucji
Unii Europejskiej. Autor analizuje miêdzy
innymi sk³ad, strukturê wewnêtrzn¹, organizacjê pracy Rady, jej tryb dzia³ania, opisuje
równie¿ rolê tej instytucji. Podkreœla, i¿ Rada
jest instytucj¹, w której na mocy traktatu z Lizbony zosta³y wprowadzone szerokie zmiany
dotycz¹ce jej funkcjonowania.
W rozdziale pi¹tym Komisjê Europejsk¹
Autor ten okreœla jako biurokratyczne centrum egzekutywy Unii Europejskiej, jednoczeœnie zadaj¹c fundamentalne dla tematu
rozwa¿añ pytania: czy obecnie Komisja jest
na tyle silna, by uniezale¿niæ siê od kierowniczej roli pañstw cz³onkowskich? Czy mechanizmy kontrolne zapisane w traktatach
gwarantuj¹, ¿e Komisja dzia³aj¹c jako „egzekutywa unijna”, nie bêdzie wystêpowaæ
wbrew interesom pañstw cz³onkowskich?
(s. 267). Marek Rewizorski zaznacza, ¿e
w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania
niezbêdna jest analiza funkcjonowania Komisji Europejskiej, co czyni, dokonuj¹c
przegl¹du najwa¿niejszych kwestii formalnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ tego organu. Rozpoczyna od okreœlenia charakteru
i podstaw prawnych Komisji, koncentruj¹c
siê nastêpnie miêdzy innymi na trybie dzia³ania tego organu, roli oraz funkcjonowaniu
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komisarzy, na strukturze wewnêtrznej, a tak¿e funkcjach Komisji. Podsumowuj¹c swoje
rozwa¿ania, a jednoczeœnie odpowiadaj¹c na
zadane na pocz¹tku rozdzia³u pytania, Rewizorski stwierdza, i¿ w Komisji pracuje ponad
30 tys. osób, z których zapewne wiele silnie
identyfikuje siê ze swoim pañstwem. Na podstawie badañ, którymi pos³uguje siê w rozdziale pi¹tym Autor, mo¿na siê przekonaæ, i¿
„ponadnarodowy dryf” widoczny zw³aszcza
wœród wy¿szych rang¹ eurokratów wspó³wystêpuje z silnym zainteresowaniem skierowanym przez nich ku sprawom krajowym
(s. 323).
Marek Rewizorski oraz Beata Przybylska-Maszner skoncentrowali siê w rozdziale
szóstym na przeanalizowaniu funkcjonowania Trybuna³u Sprawiedliwoœci, okreœlaj¹c
go jako „centrum s¹downicze”. Autorzy zastanawiaj¹ siê nad rol¹ tej instytucji w procesie integracji europejskiej, podkreœlaj¹c we
wnioskach, i¿ jej rola by³a fundamentalna, bo
Trybuna³ zyska³ sobie wielki autorytet i spo³eczne zaufanie. Ponadto oprócz okreœlenia
funkcji Trybuna³u, dokonali doœæ wnikliwej
analizy procedur postêpowania przed wymienion¹ instytucj¹. W podsumowaniu swoich rozwa¿añ dotycz¹cych funkcjonowania
Trybuna³u autorzy podkreœlaj¹, ¿e jest to instytucja, która „nie lubi” gwa³townych zmian
i w zwi¹zku z tym jak do tej pory powoli bêdzie podlega³ ewolucji strukturalnej i funkcjonalnej (s. 369).
Szczególnie wa¿n¹ rolê w czasach gospodarczej niepewnoœci odgrywa Europejski
Bank Centralny. Najwa¿niejsz¹ cech¹ jego
funkcjonowania jest niezale¿noœæ oraz przejrzystoœæ podejmowanych dzia³añ. Marek Rewizorski opisuje rzetelnie owe zasady w rozdziale siódmym, okreœlaj¹c EBC jako centrum
stabilizacji gospodarczo-walutowej Unii Europejskiej. W swoich analizach podejmuje
te¿ kwestie zwi¹zane ze struktur¹ wewnêtrzn¹ i organizacj¹ pracy EBC, a tak¿e cele
i zadania EBC. Podsumowuj¹c, Autor zazna-
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cza, ¿e dla EBC trudnoœci gospodarcze
w strefie euro s¹ szans¹ na zwiêkszenie swoich uprawnieñ i przez to znaczenia w systemie
instytucjonalnym Unii Europejskiej. Bêdzie
to mo¿liwe wszak¿e tylko w razie utrzymania
wspólnej waluty – euro [...] (s. 406).
W ostatnim, ósmym rozdziale, Beata Przybylska-Maszner prezentuje najmniej znan¹
instytucjê – Trybuna³ Obrachunkowy, okreœlaj¹c j¹ jako centrum kontroli zewnêtrznej finansów Unii Europejskiej. Po wskazaniu na
istotn¹ rolê kontroln¹ TO, Autorka koncentruje siê miêdzy innymi na szczegó³owym okreœleniu jego funkcji oraz systematyzuje wiedzê na temat sk³adu, struktury i organizacji
pracy TO. We wnioskach Przybylska-Maszner stwierdza, ¿e traktat lizboñski nie wprowadza istotnych zmian w zakresie sk³adu,
b¹dŸ kompetencji Trybuna³u Obrachunkowego. To nie oznacza stagnacji jego struktur
(s. 432).
Nale¿y stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie
z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne ma
niew¹tpliwe walory poznawcze i bêd¹c adresowana do szerokiego krêgu czytelników
mo¿e s³u¿yæ zarówno jako podrêcznik, jak
i dobre wprowadzenie do zagadnieñ, które
interesuj¹ nie tylko akademików, bo instytucje opisywane przez autorów wywieraj¹ coraz wiêkszy wp³yw na nasze ¿ycie. Beata
Przybylska-Maszner i Marek Rewizorski do³o¿yli starañ, by wyj¹tkowo skomplikowan¹
problematykê polityczn¹ i prawn¹ przedstawiæ w sposób, który umo¿liwi³by dotarcie do
odbiorców spoza krêgów prawników i politologów. Tym samym wzbogacili nasz¹ wiedzê o Unii Europejskiej i przyczynili siê zapewne do podniesienia poziomu debaty
publicznej na temat miejsca Polski w Unii
i przysz³oœci Europy.
Maja MEGIER
Koszalin

