
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do wersji skonsolidowanych Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r.) 

(2016/C 400/01) 

1. Strona 2 okładki, informację dla czytelnika zastępuje się tekstem w brzmieniu: 

„INFORMACJA DLA CZYTELNIKA 

Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji 
uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 
2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje 
załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. 

Ponadto niniejsza publikacja zawiera zmiany wprowadzone Protokołem zmieniającym Protokół 
w sprawie postanowień przejściowych dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniającym Protokół w sprawie Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu, jak również zmiany wprowa
dzone decyzjami Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. oraz 
2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu wysp Saint-Barthélemy oraz 
Majotty wobec Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja zawiera też nowy ustęp 3 dodany do artykułu 
136 TFUE decyzją Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla 
państw członkowskich, których walutą jest euro, w związku z zakończeniem procesu ratyfikacji 
przez państwa członkowskie. Niniejsza publikacja obejmuje również zmiany wprowadzone aktem 
przystąpienia Republiki Chorwacji oraz Protokołem w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do 
Traktatu z Lizbony, który został ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie. Zawiera ona 
również zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Jak wskazano w informacji dla czytelnika zawartej w poprzedniej publikacji wersji skonsolidowa
nych (Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 1), w niniejszej publikacji uwzględniono sprostowania zatwier
dzone do marca 2016 r. 

Niniejsza publikacja obejmuje również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną 
w Strasburgu dnia 12 grudnia 2007 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję (Dz.U. C 303 
z 14.12.2007, s. 1). Niniejszy tekst przejmuje dostosowane brzmienie karty ogłoszone dnia 
7 grudnia 2000 r. i zastępuje je od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony, czyli od 1 grudnia 
2009 r. Na mocy art. 6 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, Karta praw podsta
wowych ogłoszona w 2007 r. ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
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Niniejsza publikacja jest źródłem informacji, za które instytucje europejskie nie ponoszą odpowie
dzialności.” 

2. Strona 9, spis treści, po tytule protokołu (nr 37) dodaje się tytuł kolejnego protokołu: 

„Protokół (nr 38) w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony . . . . . 328” 

3. Strona 54, art. 15: 

zamiast: 

„Artykuł 15 

(dawny artykuł 255 TWE) 

1. W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady 
otwartości. 

2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obradującej i głosującej nad projektem aktu 
ustawodawczego są jawne. 

3. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 
siedzibę statutową w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy, z zastrzeżeniem zasad 
i warunków określonych zgodnie z niniejszym ustępem. 

Zasady ogólne i ograniczenia, które z uwagi na interes publiczny lub prywatny regulują korzystanie 
z tego prawa dostępu do dokumentów, są określane w drodze rozporządzeń przez Parlament 
Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

Każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zapewnia przejrzystość swoich prac i opracowuje 
w swoim regulaminie wewnętrznym przepisy szczególne dotyczące dostępu do jej dokumentów, 
zgodnie z rozporządzeniami, o których mowa w akapicie drugim. 

4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank 
Inwestycyjny podlegają niniejszemu ustępowi jedynie w wykonywaniu swoich funkcji administracyj
nych. 

5. Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur usta
wodawczych na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie 
drugim.”, 

powinno być: 

„Artykuł 15 

(dawny artykuł 255 TWE) 

1. W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady 
otwartości.
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2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obradującej i głosującej nad projektem aktu 
ustawodawczego są jawne. 

3. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub 
siedzibę statutową w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy, z zastrzeżeniem zasad 
i warunków określonych zgodnie z niniejszym ustępem. 

Zasady ogólne i ograniczenia, które z uwagi na interes publiczny lub prywatny regulują korzystanie 
z tego prawa dostępu do dokumentów, są określane w drodze rozporządzeń przez Parlament 
Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

Każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zapewnia przejrzystość swoich prac i opracowuje 
w swoim regulaminie wewnętrznym przepisy szczególne dotyczące dostępu do jej dokumentów, 
zgodnie z rozporządzeniami, o których mowa w akapicie drugim. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwesty
cyjny podlegają niniejszemu ustępowi jedynie w wykonywaniu swoich funkcji administracyjnych. 

Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur ustawodaw
czych na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.”. 

4. Strona 328, dodaje się protokół w brzmieniu: 

„PROTOKÓŁ (NR 38) 
W SPRAWIE OBAW NARODU IRLANDZKIEGO CO DO TRAKTATU 

Z LIZBONY 

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, 

PRZYPOMINAJĄC decyzję szefów państw lub rządów 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw 
narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony; 

PRZYPOMINAJĄC oświadczenie szefów państw lub rządów zebranych na posiedzeniu Rady Europej
skiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r. głoszące, że w momencie zawierania kolejnego traktatu 
o przystąpieniu zamieszczą oni przepisy tej decyzji w protokole, który zostanie dołączony – 
zgodnie z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi reprezentowanych przez nich państw – do 
Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

ODNOTOWUJĄC podpisanie przez Wysokie Umawiające się Strony Traktatu między Wysokimi 
Umawiającymi się Stronami a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji 
do Unii Europejskiej;
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UZGODNIŁY następujące postanowienia, które zostają dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej 
i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 

TYTUŁ I 

PRAWO DO ŻYCIA, RODZINA I EDUKACJA 

Artykuł 1 

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony nadających moc prawną Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej ani żadne z postanowień tego Traktatu dotyczących obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości w żaden sposób nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania postanowień 
konstytucji Irlandii dotyczących ochrony prawa do życia zawartych w artykułach 40.3.1, 40.3.2 
i 40.3.3, dotyczących ochrony rodziny zawartych w artykule 41 oraz dotyczących ochrony praw 
w zakresie edukacji zawartych w artykułach 42, 44.2.4 i 44.2.5. 

TYTUŁ II 

PODATKI 

Artykuł 2 

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony w żaden sposób nie zmienia – w odniesieniu do 
żadnego Państwa Członkowskiego – zakresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodatko
wania ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji. 

TYTUŁ III 

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA 

Artykuł 3 

W swoich działaniach na arenie międzynarodowej Unia kieruje się zasadami demokracji, państwa 
prawa, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektuje zasady Karty Narodów Zjednoczonych 
i prawa międzynarodowego. 

Unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest integralną częścią wspólnej polityki zagra
nicznej i bezpieczeństwa i zapewnia Unii zdolność operacyjną do podejmowania misji poza Unią 
w celu utrzymywania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpie
czeństwa zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. 

Pozostaje ona bez uszczerbku dla polityki bezpieczeństwa i obrony każdego z Państw Członkow
skich, w tym Irlandii, oraz nie narusza zobowiązań żadnego z Państw Członkowskich. 

Traktat z Lizbony nie wpływa na tradycyjną irlandzką politykę neutralności wojskowej ani jej nie 
narusza.
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Od Państw Członkowskich – w tym Irlandii, działającej w duchu solidarności i bez uszczerbku dla 
jej tradycyjnej polityki neutralności wojskowej – zależeć będzie, jak określą charakter pomocy lub 
wsparcia dla Państwa Członkowskiego, będącego przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą 
agresji zbrojnej na swoim terytorium. 

Wszelkie decyzje o zorganizowaniu wspólnej obrony będą wymagać jednomyślnej decyzji Rady 
Europejskiej. Państwa Członkowskie, w tym Irlandia, podejmą decyzję – zgodnie z postanowieniami 
Traktatu z Lizbony i z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi – czy stworzyć wspólną obronę. 

Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie wpływa na stanowisko ani politykę żadnego innego 
Państwa Członkowskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, ani takiego stanowiska i takiej 
polityki nie narusza. 

Każde Państwo Członkowskie podejmie decyzję – zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony 
i z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestniczyć w stałej współpracy strukturalnej lub 
w pracach Europejskiej Agencji Obrony. 

Traktat z Lizbony nie przewiduje utworzenia armii europejskiej ani poboru do jakiejkolwiek formacji 
wojskowej. 

Nie wpływa on na prawo Irlandii ani żadnego innego Państwa Członkowskiego do określenia 
charakteru i zakresu swoich wydatków na obronę i bezpieczeństwo oraz do określenia charakteru 
swoich zdolności obronnych. 

Irlandia lub każde inne Państwo Członkowskie podejmą decyzję – zgodnie z krajowymi wymogami 
prawnymi – czy uczestniczyć w określonej operacji wojskowej. 

TYTUŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 4 

Niniejszy Protokół pozostaje otwarty do podpisu przez Wysokie Umawiające się Strony do dnia 
30 czerwca 2012 roku. 

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony oraz – w przypadku 
gdy nie wejdzie on w życie przed datą przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej – 
przez Republikę Chorwacji, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty 
ratyfikacyjne zostaną złożone Rządowi Republiki Włoskiej. 

Niniejszy Protokół wchodzi w życie, o ile to możliwe, w dniu 30 czerwca 2013 roku, pod 
warunkiem że złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub, jeżeli nie zostaną one 
złożone w tym terminie, pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfika
cyjnego przez Państwo Członkowskie, które jako ostatnie dopełni tej formalności.
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Artykuł 5 

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, 
bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, 
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, 
słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych 
języków są na równi autentyczne. Zostaje on złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który 
przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem każdemu z rządów pozostałych Państw 
Członkowskich. 

Gdy niniejszy Protokół stanie się wiążący dla Republiki Chorwacji zgodnie z artykułem 2 Aktu 
dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji, tekst niniejszego Protokołu w języku 
chorwackim, który będzie na równi autentyczny, jak teksty w językach, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zostanie złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże kopię poświad
czoną za zgodność z oryginałem każdemu z rządów pozostałych Państw Członkowskich.”
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