RZYMSKA DROGA EUROPY
WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA –
TO JUŻ RZECZYWISTOŚĆ

Deklaracja rzymska:
Będziemy działać wspólnie – w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem – podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak czyniliśmy to w przeszłości, zgodnie z Traktatami, nie odmawiając tym,
którzy zechcą przyłączyć się później. Nasza Unia jest niepodzielona i niepodzielna.

„W białej księdze stwierdzono, że punktem wyjścia dla poszczególnych
scenariuszy jest założenie, że 27 państw członkowskich nadal tworzy Unię
– to jest podstawowa zasada. Istnieje też możliwość, że ci, którzy chcą
więcej, będą robić więcej. Takie są fakty na podstawie obowiązujących
Traktatów. Dzisiejsze Traktaty będą traktatami na przyszłość, na dłuższy
czas. Wzmocniona współpraca jest już rzeczywistością. Obejmuje ona nie
tylko euro i Schengen, ale także podatek od transakcji finansowych, patent
europejski o jednolitym skutku czy Prokuraturę Europejską”.
Przewodniczący Jean-Claude Juncker (po posiedzeniu Rady Europejskiej, 10 marca 2017 r.)

Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich zastosowanie środków, co
do których wszystkie państwa członkowskie nie zdołały się porozumieć. Pozostałym państwom UE przysługuje prawo
przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie. Celem tej procedury jest uniknięcie paraliżu w przypadku,
gdyby propozycja została zablokowana przez jedno państwo lub małą grupę państw, które nie chcą uczestniczyć w
inicjatywie. Nie umożliwia ona jednak rozszerzenia zakresu uprawnień istniejących na mocy unijnych traktatów. Możliwość tę wprowadzono po raz pierwszy w 1999 r. traktatem z Amsterdamu. W 2009 r. traktat lizboński sformalizował
tę procedurę i rozszerzył możliwość zastosowania wzmocnionej współpracy, obejmując nią obszar obrony.

PROCEDURAE
Przyjęcie decyzji upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy wymaga kwalifikowanej większości
państw członkowskich w Radzie i zgody Parlamentu Europejskiego. Przyjęcie nowych zasad wymaga następnie jednomyślności państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy oraz konsultacji z
Parlamentem Europejskim. Pozostałe państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie dołączyć do wzmocnionej współpracy.
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JUŻ UZGODNIONO
PATENT EUROPEJSKI O JEDNOLITYM
SKUTKU
Instytucja wyspecjalizowanego sądu patentowego umożliwi rozpatrywanie spraw przez
sędziów posiadających najwyższej rangi fachową wiedzę prawną i techniczną w dziedzinie
patentów. Ustanowienie jednolitego sądu oznacza także, że strony nie będą zmuszone do
uczestniczenia w kilku postępowaniach równoległych w różnych państwach, co wiąże
się ze znacznymi kosztami.
26 państw członkowskich
Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Włochy,
Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo
PRAWO ROZWODOWE
Międzynarodowe pary małżeńskie będą mogły uzgodnić, które prawo będzie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji prawnej. Na wypadek gdyby małżonkowie nie mogli się
porozumieć, sądy będą miały do dyspozycji wspólną formułę ustalania prawa właściwego.
17 państw członkowskich
Belgia, Bułgaria, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg,
Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia i Słowenia
W TRAKCIE
PROKURATURA EUROPEJSKA
Zadaniem Prokuratury Europejskiej będzie dopilnowanie, aby każdy przypadek, w
którym zachodzi podejrzenie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE, prowadził
do wszczęcia i zakończenia odpowiedniego postępowania, tak aby przestępcy mieli
świadomość, że będą ścigani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Wywoła
to silny efekt odstraszający.
20 państw członkowskich
Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja,
Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Austria, Portugalia, Rumunia,
Słowenia, Słowacja i Finlandia
PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH (PTF)
Podatek od transakcji finansowych wzmocni jednolity rynek poprzez ograniczenie liczby odbiegających od siebie podejść krajowych do opodatkowania transakcji
finansowych, gwarantując tym samym sprawiedliwy i istotny wkład sektora
finansowego w dochody publiczne.
10 państw członkowskich
Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria, Portugalia, Słowenia i
Słowacja
ZASADY USTROJÓW MAJĄTKOWYCH
Przepisy regulujące ustroje majątkowe międzynarodowych par małżeńskich
stworzą jasne zasady postępowania w przypadku rozwodu lub śmierci, kładąc kres
równoległym i potencjalnie rozbieżnym postępowaniom w różnych państwach
członkowskich np. w odniesieniu do nieruchomości czy rachunków bankowych.
17 państw członkowskich
Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,
Włochy, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia i
Szwecja
ISBN 978-92-79-67095-4
doi:10.2775/6615

