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I.         Podstawy dialogu i jego
uwarunkowania

Dialog i motto united in diversity1  jest
podstaw¹ stosunków miêdzy pañstwami-
cz³onkami Unii Europejskiej, jak równie¿ miêdzy
nimi i jej ponadnarodowymi organami. Poniewa¿
te dwie warto�ci zdaj¹ siê sprawdzaæ w relacjach
wewnêtrznych, zaczynaj¹ siê przek³adaæ
równie¿ na zewnêtrzne stosunki z podmiotami
niewspólnotowymi. Szczególnie interesuj¹ce
i godne zbadania s¹ relacje instytucji wspólno-
towych i Ko�cio³a katolickiego. Oczywiste
wydaje siê stwierdzenie, ¿e takie zwi¹zki
przynosz¹ korzy�æ obu stronom.

 Zgodnie ze statystykami, oko³o jedna
trzecia mieszkañców Europy to katolicy2 .
Co wiêcej, wiele placówek o�wiatowych i nauko-
wych � pocz¹wszy od przedszkoli, a skoñczyw-
szy na uniwersytetach � jest nadzorowanych
przez podmioty powi¹zane ze strukturami
katolickimi. Spo³eczna nauka Magisterium
Ko�cio³a jest nie tylko wyznacznikiem systemu
warto�ci jednostek, ale stanowi fundament
ideologii wielu europejskich partii rz¹dz¹cych,
w tym równie¿ Europejskiej Partii Ludowej, która
stanowi najwiêksz¹ si³ê polityczn¹ w Parlamen-
cie Europejskim. Taki zakres oddzia³ywania
Ko�cio³a katolickiego na spo³eczeñstwo Starego
Kontynentu musi budziæ respekt instytucji
wspólnotowych, które zabiegaj¹ o poparcie
i rozpowszechnianie idei integracji i pokojowej
koegzystencji narodów, jak równie¿
kszta³towanie �wiadomo�ci europejskiej. Ko�ció³
wydaje siê �wietnym no�nikiem, choæby dlatego,
¿e by³ i jest bezpo�rednio i po�rednio zaanga¿o-

wany w tworzenie Wspólnoty Europejskiej.
Czynnik bezpo�redni jest szczególnie widoczny
w nauczaniu papie¿y, pocz¹wszy od Piusa XII,
przez Jana XXIII, Paw³a VI, a¿ do Jana Paw³a II.
Pierwszym aktem obecno�ci Stolicy Apostolskiej
w procesach integracyjnych w Europie by³o
wys³anie specjalnego przedstawiciela Piusa XII
na Kongres Europejski, który w Hadze w 1948
roku powo³a³ Radê Europy. Po�redni wymiar tej
aktywno�ci podkre�la fakt, i¿, po pierwsze,
�ojcowie za³o¿yciele� Unii wywodzili siê z partii
chadeckich i byli katolikami, jak Robert
Schuman, Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer,
lub okre�lali siê jako otwarci na chrze�cijañstwo
socjali�ci, w�ród nich Jean Monnet. Uwa¿ali oni,
¿e nowa Europa, odbudowana po latach straszli-
wej wojny, musi opieraæ siê na pojednaniu
i powszechnych warto�ciach, powsta³ych
z po³¹czenia niemieckiego federalizmu
chrze�cijañskiego, francuskiego personalizmu
i w³oskiego katolicyzmu spo³ecznego3 .
Te procesy etyczne mia³y i�æ w parze i stanowiæ
czê�æ mechanizmów integracji gospodarczej,
spo³ecznej i politycznej. Po drugie, wielu
cz³onków korpusu urzêdniczego, przy ci¹g³ym
wzro�cie wp³ywów biurokracji na dzia³anie
samych Wspólnot, deklaruje siê jako wyznawcy
katolicyzmu.

Ale Ko�ció³ katolicki ma jeszcze wiêcej do
zaoferowania Unii Europejskiej. Jak stwierdzi³
Jacques Delors, nikt nie zakocha siê w jedno-
litym rynku. W podobnym tonie wypowiada³ siê
Robert Schuman, mówi¹c: �Europa nie mo¿e
i nie powinna pozostaæ jedynie przedsiêwziê-
ciem ekonomicznym i technicznym. Potrzebuje
duszy, �wiadomo�ci swej historycznej wagi,
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1 Zjednoczeni w ró¿norodno�ci. Za: art. I-8 Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy.
2 Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Europe/
3 A. Koprowski SJ, Jedno�æ Europy, chrze�cijañskie korzenie,  w: Integracja europejska. Implikacje dla Polski, red. J.
Czaputowicz, Kraków 1999, s. 441.



63

swych obecnych i przysz³ych obowi¹zków, woli
politycznej w s³u¿bie wspólnych,
humanistycznych idea³ów�4 . I w³a�nie dzisiaj
wielu politologów i socjologów zwraca uwagê na
fakt, i¿ Unia musi nie�æ ze sob¹ równie¿ pewne
moralne i ideologiczne przes³anie, musi stanowiæ
system warto�ci wspólny mieszkañcom Starego
Kontynentu, gdy¿ jako organizacja czysto
gospodarcza i polityczna mo¿e byæ skazana na
powolny rozk³ad. W roli promotora i depozy-
tariusza tych warto�ci wielu uczonych widzi
Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe, w tym równie¿
Ko�ció³ katolicki. Zw³aszcza od kryzysu po
Traktacie z Maastricht nast¹pi³a intensyfikacja
kontaktów z podmiotami wyznaniowymi,
by u nich szukaæ przywrócenia aksjologicznego
i moralnego wymiaru integruj¹cego siê
kontynentu.

Wspomnieæ tutaj nale¿y, ¿e niektóre
�rodowiska europejskie wyra¿aj¹ potrzebê
wiêkszej legitymizacji polityki wspólnotowej, a co
za tym idzie, wzrostu demokratycznego
charakteru podejmowania decyzji przez jej
organy. £¹czy siê to nierozerwalnie z pe³nym
otwarciem na spo³eczeñstwo obywatelskie,
w tym równie¿ ró¿nego rodzaju organizacje
pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w rozmaitych
dziedzinach aktywno�ci ludzkiej. Tendencje te
obejmuj¹ równie¿ dialog z Ko�cio³ami i zwi¹zka-

mi wyznaniowymi, które odpowiedzialne s¹ za
duchowy i religijny wymiar ¿ycia cz³owieka.

Dialog z instytucjami wspólnotowymi jest
równie¿ wa¿ny dla Stolicy Apostolskiej.
Wprawdzie Pañstwo Watykañskie nie jest
formalnie w strukturach wspólnotowych, to jed-
nak jest z nimi stale zespolone. Ta symbioza
wynika przede wszystkim z geograficznego
po³o¿enia samego Watykanu, jego powi¹zañ
z Republik¹ W³osk¹ wskazanych w traktacie
laterañskim z 1929 roku, europejskich korzeni
Ko�cio³a katolickiego i jednocze�nie z faktu,
¿e Watykan chêtnie korzysta z przywilejów
wspólnotowych, jak choæby z mo¿liwo�ci
wybijania w³asnych monet Euro. Te liczne
powi¹zania wymuszaj¹ na Stolicy Apostolskiej
monitorowanie procesów zachodz¹cych
w instytucjach wspólnotowych i interwencje lub
negocjacje w kwestiach spornych.

Wskazane przeze mnie powy¿ej
przyczyny kontaktów Wspólnoty Europejskiej
i Ko�cio³a katolickiego oczywi�cie nie wyczer-
puj¹ tematu podstaw tego dialogu. S¹ tylko
przes³ank¹ do wskazania ró¿nego rodzaju
instytucji i p³aszczyzn porozumienia miêdzy tymi
dwoma podmiotami, jak i omówienia jego
przejawów w prawie wspólnotowym, co posta-
ram siê uczyniæ w dalszej czê�ci mojej pracy.

4 Cyt. za: A. Zwolan, Unia Europejska � wyzwanie dla wspó³czesnych chrze�cijan, w: Europa 2001. Zaproszeni do
odpowiedzialno�ci, http://www.seminarium.plock.opoka.org.pl/, stan na 4 maja 2007.

Tabela 1. Struktura dialogu z instytucjami wspólnotowymi ze strony Ko�cio³a katolickiego

COMECE

OCIPE
ESPACES

Caritas Europe

Pax Christi Europa

P³aszczyzna
niesformalizowana

Hierarchia centralna
(Stolica Apostolska)

P³aszczyzna
prawnomiêdzynarodowa

Hierarchia lokalna
(episkopaty)

Nuncjatura Apostolska
Przedstawiciel Zakonu Maltañskiego

Inicjatywy �wieckie

International Cooperation
for Development and Solidarity

Katolicki Komitet Migracji
Wewn¹trzeuropejskich

Miêdzynarodowe Chrze�cijañskie
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców
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II. Instytucje dialogu

Analizuj¹c strukturê i podstawy dialogu
tocz¹cego siê miêdzy Ko�cio³em katolickim
a Wspólnotami Europejskimi musimy zdaæ sobie
sprawê, ¿e odbywa siê on na dwóch niezale¿-
nych p³aszczyznach. Pierwsza z nich opiera siê
na normach prawa miêdzynarodowego, gdy¿
poprzez Stolicê Apostolsk¹ Ko�ció³ katolicki jako
jedyny podmiot wyznaniowy posiada ius
legationis i tym samym mo¿e wysy³aæ swych
przedstawicieli dyplomatycznych do pañstw
i organizacji miêdzynarodowych. Tym samym
kontakty z instytucjami wspólnotowymi
prowadzone s¹ na poziomie hierarchii centralnej
Ko�cio³a. W tym kontek�cie nadmieniæ nale¿y
równie¿ inny podmiot prawa miêdzynarodo-
wego, który jest osadzony w strukturach
Ko�cio³a katolickiego, a mianowicie Suwerenny
Zakon Kawalerów Maltañskich.

Druga p³aszczyzna dialogu przyjmuje
kszta³t nieformalnych kontaktów i mimo ¿e nie
jest osadzona w ramach norm prawnych, to
de facto odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê. Aktywno�æ
podmiotów wyznaniowych, skupionych wokó³
swych biur i przedstawicielstw przy Unii
Europejskiej, przypomina lobbying organizacji
pozarz¹dowych. G³ówne zadania tych church-
linked offices sprowadzaj¹ siê do monitorowania
dzia³alno�ci instytucji unijnych, prowadzenia
nieformalnej wspó³pracy, promowania dialogu
miêdzy religi¹ i polityk¹ oraz informowania
zainteresowanych podmiotów o kierunkach
i tendencjach prac poszczególnych organów
wspólnotowych i Unii jako ca³o�ci. Analizuj¹c tê
drug¹ p³aszczyznê, stwierdzimy, ¿e ta
wspó³praca ma dwa wymiary. Po pierwsze
odbywa siê ona na linii Unia Europejska �
przedstawicielstwo ko�cielnej hierarchii lokalnej
(przedstawiciele episkopatów krajów cz³onkow-
skich). W drugim wymiarze dominuj¹ inicjatywy
katolickiego laikatu b¹d� wspólne przedsiêwziê-
cia �wiecko-duchowne, ale przeprowadzane
niezale¿nie od hierarchii lokalnej. Przyjrzyjmy siê
wiêc teraz poszczególnym przejawom dialogu
Ko�cio³a katolickiego i Wspólnot Europejskich.

II.1. Nuncjatura Apostolska przy
Wspólnotach Europejskich

Pozycja personifikacji prawnej Ko�cio³a
katolickiego, tj. Stolicy Apostolskiej, jest
ugruntowana i tak praktyka, jak i dogmatyka
prawna przyznaje jej podmiotowo�æ prawnomiê-
dzynarodow¹. Wynika ona z suwerenno�ci
duchowej, która �jako nieod³¹czny atrybut natury
Ko�cio³a, zgodny z jego tradycj¹ i wymaganiami
jego misji w �wiecie� zosta³a potwierdzona przez
art. II Traktatu Laterañskiego z 1929 roku.
Co wiêcej, podmiotowo�æ ta zosta³a po�rednio
uznana przez sygnatariuszy Konwencji
Wiedeñskiej o stosunkach dyplomatycznych
z 1961 roku, gdzie w artykule 14, w�ród trzech
klas przedstawicieli dyplomatycznych, wymienia
siê równie¿ specyficzne stanowiska dyplomacji
watykañskiej oraz w artykule 16 przyznaje siê
przywilej precedencji przedstawicielowi Stolicy
Apostolskiej. Wielu dogmatyków prawa
wskazuje na zasadê kontynuacji, powo³uj¹c siê
na pe³niê atrybutów Pañstwa Ko�cielnego,
a nastêpnie w latach 1871-1929 na sytuacjê,
gdzie utrzymywa³o one stosunki dyplomatyczne
z 33 krajami.

Trzeba jednak zwróciæ uwagê na fakt,
¿e Stolica Apostolska nie jest pañstwem, a tym
samym jest pe³noprawnym pierwotnym pod-
miotem ius gentium o charakterze sui generis5 .
Praktyka stosunków miêdzynarodowych nie
pozostawia ¿adnych w¹tpliwo�ci. Watykan
utrzymuje obecnie stosunki z 172 krajami,
dodatkowo specjalne kontakty z Rosj¹
i Organizacj¹ Wyzwolenia Palestyny. Dzia³a
w 33 miêdzynarodowych miêdzyrz¹dowych
organizacjach oraz 10 cia³ach miêdzynarodo-
wych o zasiêgu regionalnym, jako cz³onek,
obserwator, nieoficjalny obserwator, delegat lub
go�æ honorowy6 . Wobec 7 z tych instytucji
dyplomacja watykañska reprezentuje Pañstwo-
Miasto Watykañskie.

Godna zauwa¿enia jest zmiana podej�cia
Stolicy Apostolskiej do organizacji miêdzy-
narodowych. Jej w³¹czenie siê w aktywno�æ
dyplomacji multilateralnej, ze zrozumia³ych
wzglêdów, nast¹pi³o dopiero po zawarciu Trak-
tatów Laterañskich z W³ochami, co ostatecznie

5 Wiêcej na temat statusu prawnomiêdzynarodowego Stolicy Apostolskiej i Pañstwa Watykañskiego czyt. w: J. Czaja,
Prawnomiêdzynarodowy Status Watykanu, Warszawa 1983.
6 Za: http://www.vatican.va/, stan na 1 lutego 2001.
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unormowa³o i ustabilizowa³o relacje z tym
pañstwem. Rozwój stosunków wielostronnych
w czasie miêdzywojnia nie zosta³ specjalnie
zauwa¿ony przez kierownictwo Ko�cio³a. W tym
okresie Pañstwo Watykañskie, a nie Stolica
Apostolska, by³o obecne tylko w dwóch
organizacjach miêdzynarodowych: UPU i ITU7,
co mia³o raczej charakter funkcjonalny a nie
polityczny. Prawdziwy zwrot nast¹pi³ za
pontyfikatu Jana XXIII. Dostrzeg³ on olbrzymie
znaczenie organizacji miêdzynarodowych dla
dialogu miêdzy pañstwami. Potwierdzi³ to
w encyklice Pacem in terris z 1963 roku, gdzie
umie�ci³ bezpo�rednie odwo³anie do
funkcjonowania ONZ i, chwal¹c jej znaczenie,
nie omieszka³ równie¿ poddaæ krytyce: �chocia¿
przywódcy poszczególnych pañstw odbywaj¹
coraz liczniejsze spotkania i rozwijaj¹ badania,
maj¹ce na celu znalezienie bardziej w³a�ciwych
�rodków prawnych [do zapewnienia bezpie-
czeñstwa i pokoju � przyp. aut.], nie osi¹gaj¹
tego w sposób zadowalaj¹cy�8 . Analizuj¹c tê
uwagê, musimy pamiêtaæ, ¿e encyklika powsta³a
w czasie najtrudniejszego kryzysu zimnej wojny,
gdy ca³y �wiat lêka³ siê konfliktu atomowego.
St¹d wielka troska Jana XXIII, by istnia³y
mechanizmy ogólno�wiatowe powstrzymuj¹ce
wojny i promuj¹ce pokój.

Olbrzymi krok zosta³ poczyniony
równie¿ na Soborze Watykañskim II. Jego
wielki dorobek w sferze spo³ecznej zosta³
zebrany w Konstytucji duszpasterskiej
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes z 1965 roku. Powsta³a ona w duchu
aggiornamento, pewnego otwarcia na �wiat
wspó³czesny, i dlatego rozpoznawa³a pluralizm
ustrojów spo³eczno-politycznych i gospodar-
czych, religii i ideologii. Spowodowa³o to
otwarcie na dialog z instytucjami �wiata
polityki i gospodarki, doprowadzi³o do nurtu
ekumenicznego i szukania cech wspólnych
miêdzy ró¿nymi systemami etyczno-
religijnymi. Konstytucja Gaudium et spes
szczególnie okre�la³a sferê kontaktów ze
wspólnotami politycznymi: �Wspólnoty
polityczne i Ko�ció³ s¹ w swych dziedzinach
od siebie niezale¿ne i autonomiczne. [�] Tym
skuteczniej bêd¹ wykonywaæ s³u¿bê dla dobra

wszystkich, im lepiej bêd¹ rozwijaæ miêdzy
sob¹ zdrow¹ wspó³pracê uwzglêdniaj¹c¹ tak¿e
okoliczno�ci miejsca i czasu � czytamy dalej
� Ko�ció³ winien mieæ jednak zawsze
i wszêdzie prawdziw¹ swobodê w g³oszeniu
wiary [�], a tak¿e w wydawaniu oceny
moralnej nawet w kwestiach dotycz¹cych
spraw politycznych, kiedy domagaj¹ siê tego
podstawowe prawa osoby lub zbawienie
dusz�9 .

Konsekwencj¹ przemian wewnêtrznych
w Ko�ciele, przeprowadzonych w imiê potrzeby
lepszego dialogu ze �wiatem i cz³owiekiem
wspó³czesnym, by³o otwarcie siê na now¹
rzeczywisto�æ sfery spo³eczno-politycznej, a tym
samym na wspó³pracê multilateraln¹.
Doprowadzi³o to do redefinicji celów dyplomacji
watykañskiej. Mia³a ona teraz za zadanie
konkretnie anga¿owaæ siê w utrzymanie pokoju
na �wiecie, a tym samym otwieraæ siê na
potrzeby nie tylko krajów zachodnich
i w wiêkszo�ci chrze�cijañskich, ale równie¿
rozwijaj¹cych siê, zarówno ateistycznych,
laickich, totalitarnych, jak i krajów z dominuj¹c¹
rol¹ religii niechrze�cijañskich, by dzia³aæ na
rzecz ludzko�ci. Nastêpnie, dyplomacja
papieska winna chroniæ interesy Ko�cio³a oraz
powstrzymywaæ procesy sprzyjaj¹ce kryzysom
i prowadz¹ce do izolacji miêdzynarodowej.
Przyk³adem tej aktywno�ci jest miêdzy innymi
wprowadzenie w 1965 roku dodatkowej kategorii
przedstawicieli pierwszej klasy � pronuncjusza
� by nie poruszaæ dra¿liwej w niektórych krajach
kwestii precedencji nuncjuszy apostolskich.
Wypadkow¹ tych dwóch celów jest, jak podaje
J. Czaja, prowadzenie polityki powszechnej
obecno�ci w �wiecie. By dialogowaæ z pañstwa-
mi, które nie podzielaj¹ systemu warto�ci Stolicy
Apostolskiej, musia³a siê ona otworzyæ na
dyplomacjê wielostronn¹ i uczestnictwo
w organizacjach i konferencjach miêdzynaro-
dowych. Symbolem tej aktywno�ci by³o
w³¹czenie siê Watykanu w kszta³towanie pokoju
i bezpieczeñstwa w ramach KBWE. Uczest-
nictwo Stolicy Apostolskiej ma te¿ wyd�wiêk
moralny, przyk³adem czego jest przyst¹pienie do
Uk³adu o Nierozprzestrzenianiu Broni J¹drowej
(NPT) z 1968 roku.

7 Powszechna Unia Pocztowa i Miêdzynarodowa Unia Telekomunikacyjna.
8 Jan XXIII, Pacem in terries, pkt. 134.
9 Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym, 7 grudnia 1965., pkt. 76.
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Obecno�æ Stolicy Apostolskiej
(Pañstwa Watykañskiego) w organizacjach
miêdzynaro-dowych cechuje siê równie¿
wzajemno�ci¹. Przejawem tego mo¿e byæ
choæby obecno�æ reprezentantów siedmiu tych
instytucji na uroczysto�ciach inauguruj¹cych
wspomniany ju¿ Sobór Watykañski II, tj. FAO,
UNESCO, OECD, EWG, EURATOMU i Rady
Europejskiej WWiS10 .

W nurcie tego otwarcia na �wiat
wspó³czesny, kontynuowanego przez Paw³a VI
i Jana Paw³a II, dosz³o do zainteresowania
Watykanu sprawami integracji kontynentu
europejskiego, gdy¿ widziano w tych zabiegach
politycznych podobieñstwo d¹¿eñ samego
Ko�cio³a do osi¹gniêcia jedno�ci i uniwersalizmu
w sferze duchowej. W wyniku tego zbli¿enia
zosta³y nawi¹zane stosunki dyplomatyczne ze
Wspólnotami Europejskimi11  przez akredyto-
wanie przy nich sta³ego obserwatora w randze
nuncjusza. Funkcjê tê obj¹³ arcybiskup I.
Cardinale, który 24 listopada 1970 r. z³o¿y³ listy
uwierzytelniaj¹ce na rêce przewodnicz¹cego
Rady Ministrów, Waltera Scheela, a 26 listopada
� przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej,
Franco M. Malfattiego12 . Do roku 1999 nuncjusz
apostolski przy dworze belgijskim by³
jednocze�nie akredytowany przy Wspólnotach
Europejskich. Od tego roku w Brukseli dzia³aj¹
dwie niezale¿ne nuncjatury. Obecnie funkcjê
szefa placówki dyplomatycznej Stolicy
Apostolskiej pe³ni arcybiskup André Pierre
L. Dupuy (od 2005 roku). Nuncjusz pe³ni równie¿
rolê dziekana korpusu dyplomatycznego
akredytowanego przy Wspólnotach.

Jan Czaja zwraca uwagê, ¿e tak wysoka
ranga placówki Stolicy Apostolskiej przy
organizacji miêdzynarodowej jest wyj¹tkiem13 .
Nuncjusze apostolscy s¹ przedstawicielami
pierwszej klasy przedstawicieli dyplomatycznych
i maj¹ rangê ambasadora nadzwyczajnego

i pe³nomocnego. Fakt ten po�wiadcza poparcie
i zaanga¿owanie Watykanu w tendencje
integracyjne w wymiarze politycznym,
gospodarczym i spo³ecznym, jakich scen¹ jest
wspó³czesna Europa.

Próbuj¹c dokonaæ typologii stosunków
Stolicy Apostolskiej ze Wspólnotami Europej-
skimi nale¿y wzi¹æ pod uwagê, po pierwsze,
formy obecno�ci Watykanu w organizacjach
miêdzynarodowych, a nastêpnie dokonaæ
rozró¿nieñ pod k¹tem reprezentacji pañstw przy
instytucjach wspólnotowych. A. Klafkowski
proponuje nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê aktywno�ci
Stolicy Apostolskiej przy cia³ach miêdzyrz¹-
dowych: a) sta³e cz³onkostwo, b) poprzez
obserwatora, c) poprzez sta³e misje
dyplomatyczne, oraz d) w charakterze wolnej
wspó³pracy14 . Bior¹c pod uwagê tê typologiê,
nale¿y wskazaæ, ¿e nuncjatura przy
Wspólnotach Europejskich ma charakter sta³ej
misji dyplomatycznej. Nastêpnie M. Rynkowski
wyró¿nia 4 rodzaje reprezentacji podmiotów
miêdzynarodowych przy Wspólnotach
Europejskich: a) �sta³e przedstawicielstwa�
pañstw cz³onkowskich, b) ambasady pañstw
trzecich, c) �przedstawicielstwa� pañstw stowa-
rzyszonych, terytoriów i krajów zamorskich15

oraz umów z Jaunde, Lomé i Cotonou, d) �sta³e
poselstwa� pañstw stowarzyszonych16 . Zgodnie
z t¹ klasyfikacj¹, placówka Stolicy Apostolskiej,
jako podmiotu sui generis, ma charakter
ambasady pañstwa trzeciego.

Okre�laj¹c charakter misji dyplomacji
watykañskiej przy Wspólnotach Europejskich,
pos³u¿ê siê wypowiedzi¹ Giovanniego Chelego,
sta³ego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy
ONZ:

Nasza obecno�æ jest sta³a i aktywna,
aczkolwiek dyskretna. Sta³a � poniewa¿

10 Za: J. Czaja, Watykan a organizacje miêdzynarodowe, �¯ycie i My�l�, nr 2/1980, s. 124.
11 Chcia³bym zwróciæ tutaj szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e nuncjusze s¹ akredytowani przy Wspólnotach Europejskich
(WE i EURATOM), a nie Unii Europejskiej. Wynika to z tego, ¿e Unia Europejska nie ma podmiotowo�ci
prawnomiêdzynarodowej, a tym samym nie mo¿e wykonywaæ czynnego i biernego prawa legacji. Wspólnoty Europejskie,
bêd¹ce podstaw¹ instytucjonaln¹ i kompetencyjn¹ UE, tak¹ podmiotowo�æ maj¹, a od traktatu fuzyjnego z 1967 roku
posiadaj¹ wspólne organy. Wiêcej na temat podmiotowo�ci prawnomiêdzynarodowej UE i WE czyt. w: Prawo
instytucjonalne Unii Europejskiej, pod red. M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2006. s. 29-40.
12 M. Rynkowski, Status prawny ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w Unii Europejskiej,  Warszawa 2004, s. 139.
13 J. Czaja, dz. cyt., s. 124.
14 A. Klafkowski, Stolica Apostolska a ONZ,  �Prawo Kanoniczne�, nr 1-2/1977, s. 96-97.
15 W rozumieniu art. 182 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.
16 M. Rynkowski, dz. cyt., s. 138-139.
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staramy siê uczestniczyæ we wszystkich
pracach licznych instytucji ONZ. Aktywna �
poniewa¿ nie ograni-czamy naszej roli do
uwa¿nego obserwowania, ale korzystamy
ze wszystkich mo¿liwych okazji do
nawi¹zania kontaktów osobistych oraz do
podkre�lenia naszego stanowiska. Staramy
siê zawsze ukazywaæ nasz pogl¹d na
doktrynê spo³eczn¹ i moraln¹ Ko�cio³a w
takich sprawach, jak obrona praw ludzkich,
rozbrojenie, rozwój nowego ³adu
ekonomicznego itp. Dyskretna � poniewa¿
nie szukamy korzy�ci materialnych i nie
nale¿ymy do ¿adnej z grup nacisku
ekonomicznego czy politycznego17 .

Mimo i¿ uwaga ta odnosi siê do aktywno�ci
dyplomacji watykañskiej w pracach organów
ONZ, równie dobrze oddaje jej charakter
w wymiarze kooperacji europejskiej.

Po krótkim omówieniu specyfiki,
skoncentrujmy siê teraz na celach, które stoj¹
przed nuncjatur¹ apostolsk¹ przy Wspólnotach
Europejskich. Przede wszystkim winna ona
rozwijaæ i zabiegaæ o dobre stosunki z organami
Wspólnot Europejskich oraz monitorowaæ stan
Ko�cio³a na terenie podleg³ym ich jurysdykcji.
Ponadto, zapewnia ona dogodny przep³yw
informacji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a insty-
tucjami unijnymi i kontrolowanie procesu decy-
zyjnego. Nuncjusz kontaktuje siê z wysokimi
przedstawicielami organów wspólnotowych, jak
równie¿ ma prawo uczestnictwa w posie-
dzeniach Parlamentu Europejskiego18 . Najwy¿si
przedstawiciele Ko�cio³a katolickiego, w osobie
papie¿a, kardyna³a sekretarza stanu i innych
dostojników Kurii Rzymskiej, s¹ zapraszani
i sk³adaj¹ wizyty w siedzibie Parlamentu
Europejskiego, Komisji i Rady.

II.2. Reprezentacja Suwerennego
Zakonu Kawalerów Maltañskich

Drugim, obok Stolicy Apostolskiej, pier-
wotnym podmiotem prawnomiêdzynarodowym
o charakterze sui generis jest Suwerenny Zakon

Kawalerów Maltañskich19 . Zakon ten powsta³
oko³o 1060 roku i naby³ podmiotowo�æ
ówczesnego ius gentium w po³owie XII wieku.
Przez prawie piêæset lat posiada³ on swoje
w³asne pañstwo na Rodos, a od roku 1530 na
Malcie. Mimo i¿ obecnie sw¹ g³ówn¹ siedzibê
ma w Rzymie przy Via Condotti, to nadal
zachowuje istotne cechy organizmu pañstwo-
wego. Instytucje i w³adze zakonu traktowane s¹
przez rz¹d w³oski jako nale¿¹ce do obcego
pañstwa. Jego nieruchomo�ci maj¹ charakter
eksterytorialny, a zakon wydaje w³asne
paszporty, dokumenty to¿samo�ci, odznaczenia,
bije w³asn¹ monetê (1 skud = 12 talarów = 240
granów), drukuje w³asne znaczki oraz posiada
odrêbn¹ rejestracjê samochodow¹. Co wiêcej,
posiada w³asn¹ ustawê zasadnicz¹ zwan¹
�Kart¹ Konstytucyjn¹�, odrêbny system prawa,
autonomiczne w³adze oraz ustrój w³adz
lokalnych pogrupowanych w przeorstwa
i stowarzyszenia narodowe.

Suwerenny Zakon Kawalerów Maltañ-
skich posiada dwoisty charakter. Z jednej strony,
jest on suwerennym podmiotem. Z drugiej,
maj¹c charakter religijny, jest zale¿ny od Stolicy
Apostolskiej. Co wiêcej, Wielki Mistrz,
posiadaj¹cy tytu³ Jego Najeminentniejszej
Wysoko�ci Ksiêcia i Wielkiego Mistrza, po
wyborze musi byæ zatwierdzony przez papie¿a
oraz posiada tytu³y i honory kardynalskie. To
osadzenie w strukturach Ko�cio³a katolickiego
nie narusza jednak jego podmiotowo�ci, o czym
�wiadcz¹ dwustronne kontakty dyplomatyczne
ze Stolic¹ Apostolsk¹.

Wiele czynników przemawia za
uznaniem podmiotowo�ci prawnomiêdzy-
narodowej Zakonu Maltañskiego. Po pierwsze,
jest on obecny w miêdzynarodowym obrocie
prawnym i wykonuje prawo legacji. Zgodnie
z Annual Report 2005 , Kawalerowie Maltañscy
utrzymywali stosunki dyplomatyczne z 94
krajami na wszystkich kontynentach. W przy-
padku 6 pañstw stosunki te by³y oficjalne,
aczkolwiek nieosadzone w normach prawa
miêdzynarodowego. Co wiêcej, Zakon posiada³
sta³e misje przedstawicielskie przy Organizacji

17 Cyt. za: J. Czaja, Formy i przejawy obecno�ci Stolicy Apostolskiej w procesie integracji europejskiej, w: Stolica
Apostolska wobec integracji europejskiej, AON, Warszawa 2000, s. 130-131.
18 M. Rynkowski, dz. cyt., s.141.
19 Oficjalna nazwa w jêzyku angielskim brzmi: Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes
and of Malta.
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Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku,
Genewie i Wiedniu, a ponadto przy 7 agencjach
wyspecjalizowanych ONZ oraz 10 innych
organizacjach miêdzynarodowych. Wielki
Mistrz i Wielki Kanclerz przyjmuj¹ i sk³adaj¹
oficjalne wizyty zgodnie z honorami nale¿nymi
g³owom pañstw i rz¹dów. Ponadto, korzysta on
efektywnie z ius contrahendi, a zawierane
przez niego umowy dotycz¹ g³ównie
stosunków dyplomatycznych i dzia³alno�ci
humanitarnej20 . Po drugie, J. Sozañski zwraca
uwagê, ¿e Zakon posiada suwerenn¹ w³adzê
najwy¿sz¹, w³asny system prawny, substytut
terytorium oraz podleg³ych Kawalerów i Damy.
Dodatkowo, w wypadku Zakonu Maltañskiego
mo¿na zastosowaæ zasadê kontynuacji
podmiotowo�ci miêdzynarodowej, wywodz¹cej
siê jeszcze z okresu, gdy posiada³ on w³asne
pañstwo.

Aktywno�æ miêdzynarodowa Zakonu
Kawalerów Maltañskich odnosi siê równie¿ do
Wspólnot Europejskich. Posiada on reprezen-
tacjê przy Komisji Europejskiej, a stanowisko to
piastuje od 1999 roku baron Phillippe de
Schoutheete de Tervarent. Wspó³praca z Uni¹
Europejsk¹ sprowadza siê g³ównie do dziedzin
pomocy humanitarnej i zagadnieñ rozwoju.
Ambasador Zakonu bierze udzia³ w corocznych
konferencjach organizowanych przez ECHO21

oraz ró¿nych grupach roboczych i seminariach
inicjowanych przez platformê wspó³pracy
organizacji pozarz¹dowych przy UE, zwan¹
VOICE22 . Dodatkowo przedstawiciel Zakonu
Maltañskiego wspiera te¿ starania dyplomacji
watykañskiej, co by³o widoczne przy okazji
propozycji umieszczenia odwo³ania do
chrze�cijañskich korzeni Europy w preambule
Traktatu Konstytucyjnego. Uczestniczy on
równie¿ w spotkaniach organizowanych przez
Biuro Europejskich Doradców Politycznych przy
Komisji Europejskiej23 .

Mimo umiarkowanego miêdzynarodowe-
go znaczenia, o ¿ywotno�ci stosunków miêdzy
Wspólnot¹ Europejsk¹ a Suwerennym
Zakonem Kawalerów Maltañskich �wiadczyæ
mo¿e wizyta Wielkiego Mistrza, brata Andrew
Bertie, w Brukseli w dniach od 29 stycznia do
1 lutego 2007 roku. Dosz³o wtedy do spotkania
z przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej, José
Manuelem Barroso, przewodnicz¹cym
Parlamentu Europejskiego, Hansem-Gertem
Pötteringiem, komisarzem odpowiedzialnym za
kwestie m³odzie¿y i kultury w zwi¹zku
z programem European Year of Intercultural
Dialogue 2008, Janem Figelem, oraz dyrektorem
generalnym ECHO, Antonio Cavaco.

II.3. Konferencja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej

Stosunek Wspólnot Europejskich do
Stolicy Apostolskiej i papie¿a, jako jej
najwy¿szego reprezentanta i suwerena Pañstwa
Watykañskiego, kszta³tuje siê � co by³o ju¿
wspominane � na p³aszczy�nie prawa
miêdzynarodowego. Inaczej mówi¹c, jest to
wzajemny stosunek dwóch równorzêdnych
podmiotów o statusie okre�lonym przez ius
gentium. Stwierdziæ trzeba jednocze�nie,
¿e podej�cie UE do Ko�cio³a katolickiego jest
jednak inaczej usystematyzowane i UE odnosi
siê do niego analogicznie jak do innych
podmiotów wyznaniowych.

Struktur¹ osadzon¹ w realiach Ko�cio³a
katolickiego a jednocze�nie najbardziej zbli¿on¹
struktur¹ cz³onkowsk¹ do charakteru Unii jest
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej,
znana równie¿ pod akronimem COMECE24 .
Instytucja ta nie ma podmiotowo�ci
prawnomiêdzynarodowej, a tym samym nie
utrzymuje formalnych stosunków z organami
wspólnotowymi. Jednak jej istnienie uznawane
jest de facto i jej dzia³alno�æ ma charakter
zarówno informacyjny, jak i lobbyingowy. Mimo

20 Dzia³alno�æ humanitarna stanowi podstawê wspó³czesnej aktywno�ci Zakonu. Prowadzi on ponad 420 w³asnych
o�rodków pomocy medycznej i charytatywnej, centrów kszta³cenia zawodowego, leprozariów i hospicjów. Dodatkowo,
kieruje misjami specjalnymi w ró¿nych punktach zapalnych �wiata. I w³a�nie w dziedzinie pomocy humanitarnej, choæby
w latach 1950-1966, przedstawiciele Zakonu zawarli umowy z 14 pañstwami.
21 European Community Humanitarian Office.
22 Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies.
23 Zob.: II.5.
24 Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis (³ac.) lub Commission des Épiscopats de la Communauté
Européenne (fr.).
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¿e brak jest oficjalnej hierarchii organizacji
katolickich, których g³ównym przedmiotem
zainteresowania jest integracja europejska
i które posiadaj¹ siedziby w Brukseli,
to niew¹tpliwie COMECE25  odgrywa w�ród nich
najwiêksz¹ rolê.

W dobie aggiornamento zapocz¹tkowa-
nego przez Sobór Watykañski II pojawi³a siê
potrzeba utworzenia biura ko�cielnego przy
Wspólnotach Europejskich. W 1976 roku,
z polecenia Nuncjatury Apostolskiej, powsta³a
wiêc Europejska Pastoralna S³u¿ba
Informacyjna26 . Jednak z powodu potrzeby
powo³ania organizmu ³¹cznikowego miêdzy
episkopatami krajów europejskich a Wspólnota-
mi Europejskimi oraz w zwi¹zku z do�wiad-
czeniem pierwszych bezpo�rednich wyborów do
Parlamentu Europejskiego, gdy dzia³alno�æ
s³u¿by informacyjnej okaza³a siê niedosta-
teczna, z pozwoleniem Stolicy Apostolskiej
utworzono 3 marca 1980 roku COMECE.

Komisja sk³ada siê z 1 biskupa
delegowanego na 3 lata przez konferencje
biskupów krajów nale¿¹cych do Unii
Europejskiej, z uwzglêdnieniem ich ró¿nic
w strukturach organizacyjnych. Obecnie sk³ada
siê ona z delegatów episkopatów: Anglii i Walii,
Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Malty,
Niemiec, Polski, Portugalii, S³owacji, S³owenii,
Szkocji i W³och27 . Dodatkowo status cz³onka
stowarzyszonego ma konferencja biskupów
Szwajcarii.

G³ównym organem Komisji Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej jest zgromadzenie
plenarne, które zbiera siê dwa razy do roku.
Wybiera ono przewodnicz¹cego Komisji, który
okre�lany jest jako moderator et promotor28 .
Funkcjê tê pe³ni obecnie biskup Rotterdamu,
ks. Adrianus van Luyn S.D.B. (wybrany w marcu

2006 roku). Komitet wykonawczy realizuje
postanowienia zgromadzenia i sk³ada siê
z przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodni-
cz¹cych29  oraz sekretarza generalnego. To
w³a�nie on odgrywa kluczow¹ rolê w COMECE.
Wybierany jest, przy akceptacji Stolicy
Apostolskiej, przez Komisjê na trzy lata. Do
jego g³ównych zadañ nale¿y reprezentowanie
Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej,
nawi¹zywanie i podtrzymywanie kontaktów
z instytucjami wspólnotowymi, przygotowy-
wanie o�wiadczeñ dla Komisji i komitetu
wykonawczego, monitorowanie procesów
wewn¹trz Unii Europejskiej, zapewnianie
administracyjno-logistycznego wsparcia
poprzez przygotowywanie posiedzeñ
i sporz¹dzanie z nich protoko³ów, jak równie¿
rocznego sprawozdania z aktywno�ci
COMECE. Funkcjê tê od 1993 roku sprawuje
ks. pra³at Noël Treanor z Irlandii. Sekretariat
sk³ada siê z grona ekspertów z episkopatów
krajowych i kompetentnych organizacji
katolickich, którzy dzia³aj¹ w 7 grupach
roboczych, zwanych równie¿ platformami lub
grupami refleksji. Zajmuj¹ siê one
nastêpuj¹cymi zagadnieniami: kwestie prawne,
sprawy socjalne, spo³eczeñ-stwo informacyjne
i polityka medialna, islam w Europie, kwestie
migracyjne, bioetyka oraz wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeñstwa. Tworzone s¹
te¿ platformy ad hoc. Do udzia³u w ich pracach
czêsto zapraszani s¹ deputowani PE,
urzêdnicy europejscy, dziennikarze, przed-
stawiciele innych podmiotów wyznaniowych
a nawet przedstawiciele NATO.

W celu wzmocnienia i pog³êbienia
dialogu miêdzy Komisj¹ Europejsk¹
a Ko�cio³ami, sekretariaty COMECE i KEK30

wyst¹pi³y w 1999 r. z ekumeniczn¹ propozycj¹,
która mia³aby nadaæ mu charakter strukturalny.

25  Inne funkcje sprawuje Rada Konferencji Biskupów Europejskich, która powsta³a w 1971 roku i zrzesza przedstawicieli
episkopatów z terenu ca³ego kontynentu, a nie tylko pañstw cz³onkowskich UE. Stwierdziæ wiêc mo¿na, ¿e stanowi ona
partnera Rady Europy.
26  T³umaczenie w³asne: The European Catholic Pastoral Information Service.
27  M. Rynkowski, dz. cyt., s. 141-142, uwzglêdnia równie¿ przedstawiciela Episkopatu Skandynawii i Danii, jednak nie
dodaje delegatów Episkopatów pañstw przyjêtych w 2004 roku, co wynika z faktu, ¿e publikacja powsta³a przed
rozszerzeniem UE. Lista zaprezentowana przeze mnie jest zgodna z list¹ cz³onków, któr¹ mo¿na znale�æ na oficjalnej
stronie internetowej COMECE.
28  Pkt. 10 Statutu COMECE z 3 marca 1980 r.
29  Od marca 2006 r. jednym z wiceprzewodnicz¹cych COMECE jest polski biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej,
ks. Piotr Jarecki.
30  Komisja ds. Ko�cio³a i Spo³eczeñstwa Konferencji Episkopatów Europejskich jest ekumenicznym organem grupuj¹cym
przedstawicieli ko�cio³ów chrze�cijañskich z nurtu niekatolickiego, w szczególno�ci protestanckich i prawos³awnych.
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Zosta³a ona przedstawiona przewodnicz¹cemu
Komisji J. Santerowi i pó�niej R. Prodiemu,
a w 2002 r. zosta³a w³¹czona do projektu
promowania idei konsultacji i dialogu. Inicjatywa
ta zawiera³a trzy elementy: a) prelegislacyjn¹
procedurê konsultacji31 , b) kontynuacjê dialogu
strukturalnego poprzez regularne seminaria
dialogu, sesje robocze dotycz¹ce projektów
uchwa³ z dziedzin bêd¹cych polem zaintere-
sowañ podmiotów wyznaniowych i spotkania na
najwy¿szym szczeblu przedstawicieli Ko�cio³ów
z przewodnicz¹cym Komisji, oraz c) biuro
³¹cznikowe ulokowane w systemie urzêdniczym
Komisji32 . Propozycja ta powsta³a w kontek�cie
szerokiej debaty na temat European Govern-
ance, która dotyczy³a równie¿ kwestii zasady
subsydiarno�ci w aspekcie horyzontalnym,
tak, aby powa¿ne problemy spo³eczne wspó³-
czesno�ci mog³y byæ efektywniej rozwi¹zywane
przez instytucje polityczne przy konsultacji
i pomocy organizacji spo³ecznych. Mimo
i¿ Ko�ció³ nie otrzyma³ odpowiedzi na swój
wniosek, który by³ wa¿nym g³osem w dyskusji
nad wzmocnieniem demokracji i legitymizacji
instytucji wspólnotowych, to jednak Bia³a Ksiêga
w sprawie European Governance wskazuje na
Ko�cio³y jako na szczególny czynnik w procesie
efektywnego zarz¹dzania: �Spo³eczeñstwo
obywatelskie spe³nia wa¿n¹ rolê w nag³a�nianiu
potrzeb obywateli i �wiadczeniu potrzebnych im
us³ug. Ko�cio³y i wspólnoty religijne maj¹ tu
szczególny wk³ad�33 .

Znaj¹c ju¿ strukturê i funkcjonowanie
COMECE, skupmy siê teraz na celach tej
organizacji. Przede wszystkim zajmuje siê ona
monitorowaniem procesów zachodz¹cych w Unii
Europejskiej, które mog¹ le¿eæ w krêgu
zainteresowañ Ko�cio³a, oraz dokonywaniem
analizy ogólnej polityki UE. Jest to mo¿liwe
dziêki regularnym kontaktom z cz³onkami

i liderami Parlamentu Europejskiego, osobami
z gabinetu przewodnicz¹cego Komisji
i poszczególnych komisarzy, wy¿szymi
urzêdnikami Dyrekcji Generalnych i S³u¿by
Prawniczej Komisji, jak równie¿ Biura
Europejskich Doradców Politycznych, którzy
dziêki temu maj¹ mo¿liwo�æ zapoznania siê
z obawami i stanowiskiem Ko�cio³a
katolickiego. Dodatkowo zwyczajem jest ju¿,
¿e rotacyjny przewodnicz¹cy Rady
Europejskiej spotyka siê z COMECE i KEK.
Nastêpnie Komisja Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej ma za zadanie informowanie
biskupów i spo³eczno�ci Ko�cio³ów lokalnych
o pracach Unii, jak równie¿ promowanie w�ród
nich idei integracji europejskiej. Dlatego
organizuje ona wizyty dla duchownych
i przedstawicieli organizacji Ko�cielnych
w poszczególnych instytucjach, wydaje
miesiêczny przegl¹d Europe Infos wraz
z OCIPE34  w 5 jêzykach europejskich,
prowadzi liczne konferencje naukowe,
kolokwia, kongresy i seminaria, z których
ukazuj¹ siê publikacje. Jednocze�nie
COMECE zabiega o utworzenie przy ka¿dej
krajowej Konferencji Biskupów biura ds. Unii
Europejskiej35 , które bêdzie zarówno
koordynowa³o dialog z samym COMECE, jak
i przybli¿a³o zagadnienia wspólnotowe
hierarchom lokalnym. Wspomnieæ nale¿y
równie¿, ¿e Rada Najwy¿sza Szkó³
Europejskich uznaje Komisjê Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej za reprezentanta
Ko�cio³a katolickiego w sprawach nauczania
katechezy w placówkach o�wiatowych.

Siedziba COMECE znajduje siê
w Brukseli przy rue Stevin  42 w dzielnicy
instytucji europejskich i jest po³o¿ona w pobli¿u
budynku Komisji i Rady oraz nieopodal PE.

31 Procedura konsultacji z szerokim spektrum organizacji spo³ecznych, NGOs i Ko�cio³ami oraz zwi¹zkami wyznaniowymi
zosta³a zaaprobowana przez Komisjê w komunikacie z 11 grudnia 2002 r. (COM (2002) 704 final): �The Commission
considers that the amended general principles and minimum standards, together with the set of implementing measures,
constitute a further important step in the process of improving its consultation mechanisms�.
32 N. Treanor, Ko�cio³y i proces konsultacyjny w Unii Europejskiej, w: Jedna czy dwie Europy? Rola Ko�cio³a katolickiego
w procesie integracji europejskiej, pod red. R. Budnik, M. Góra, Gliwice 2003, s. 123-124.
33 COM (2001) 428, Bruksela, 25 lipca 2001, s. 14.
34 Zob.: II.4.
35 Przy Konferencji Episkopatu Polski taka jednostka powsta³a i kieruje ni¹ ks. dr Jaros³aw Mrówczyñski.
36 Office Catholique d�Information et d�Initiative Pour l�Europe: Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.
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II.4. Inne podmioty Ko�cio³a
katolickiego

W Brukseli, oprócz wymienionych
powy¿ej, mocno osadzonych w strukturach
ko�cielnych, instytucji, dzia³aj¹ liczne
organizacje katolickie, które po�rednio wp³ywaj¹
na uwzglêdnienie warto�ci chrze�cijañskich
w dzia³alno�ci Unii Europejskiej. Czê�æ z nich
pe³ni rolê informacyjno-edukacyjn¹, jak choæby
prowadzony przez jezuitów OCIPE36 . Biuro
zosta³o za³o¿one w 1956 roku z inicjatywy osób
�wieckich przez arcybiskupa Strasburga.
Analizuje ono wydarzenia polityczne, kulturowe
i spo³eczne, organizuje szkolenia, warsztaty
i seminaria oraz wydaje wraz z COMECE
miesiêcznik �Europe Infos� w piêciu jêzykach:
francuskim, angielskim, polskim, niemieckim
i hiszpañskim, a tak¿e miesiêcznik �Ko�ció³
w Europie�. OCIPE posiada biura w Brukseli,
Strasburgu, Warszawie i Budapeszcie.

Inne organizacje koncentruj¹ siê na
pracach duszpasterskich, np. dominikañska
ESPACES, b¹d� charytatywnych, wspominaj¹c
tylko Caritas Europa i Eurodiaconia. Znacz¹cy
wk³ad maj¹ równie¿ stowarzyszenia �wieckich
przedstawicieli Ko�cio³a, jak choæby zwi¹zki
chrze�cijañskich przedsiêbiorców.

II.5. Biuro Europejskich Doradców
Politycznych i inne formy dialogu ze
strony instytucji wspólnotowych

W latach osiemdziesi¹tych we Wspól-
notach pojawi³a siê potrzeba aktywizacji kontak-
tów z Ko�cio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
która doprowadzi³a do zinstytucjonalizowania
tych stosunków w 1989 roku, gdy
przewodnicz¹cy Komisji Jacques Delors powo³a³
Cellule de prospective (Forward Studiem Unit)
i powierzy³ jej kierowanie Francuzowi, Jérôme
Vignon, osobie, która �czuje Europê i jej
problemy�37 . Jej rolê przejê³a utworzona w 2001
r. Grupa Doradców Politycznych, a nastêpnie
Biuro Europejskich Doradców Politycznych.

Biuro Europejskich Doradców Politycz-
nych (BEPA)38  jest dyrekcj¹ generaln¹
bezpo�rednio podleg³¹ przewodnicz¹cemu
Komisji. Jej zadaniem jest przede wszystkim
s³u¿enie rad¹ przewodnicz¹cemu i cz³onkom
Komisji oraz formu³owanie propozycji rozwi¹zañ
w sprawach dotycz¹cych polityki Unii Europej-
skiej. BEPA koncentruje siê na wczesnym,
strategicznym okresie cyklu politycznego,
co przyczynia siê do kszta³towania rozwi¹zañ
w �rednim i d³ugim okresie czasu. Biuro
wspó³pracuje równie¿ z intelektualistami
i naukowcami, instytutami badawczymi oraz
zewnêtrznymi specjalistami w celu wypraco-
wania najbardziej profesjonalnej i adekwatnej
do rzeczywisto�ci analizy stanu faktycznego.
Jego aktywno�æ jest szczególnie widoczna
w okre�laniu Rocznej Strategii Politycznej
(Annual Policy Strategy � APS ) oraz
Legislacyjnego i Roboczego Programu Komisji
(Commission Legislative and Work Programme
� CLWP ). Dodatkowo Biuro jest odpowiedzialne
za przygotowywanie raportów i przemówieñ
prezydenta Komisji, jak równie¿ organizacjê
debat, seminariów i wydarzeñ publicznych.

Dzia³alno�æ BEPA jest zorganizowana
na trzech g³ównych polach zainteresowañ Unii
Europejskiej. Na polu socjalnym Biuro zajmuje
siê monitorowaniem i formu³owaniem projektów
rozwi¹zañ w dziedzinie zatrudnienia, nauki,
nowych technologii, ró¿norodno�ci etnicznej,
edukacji, szkoleñ zawodowych, �rodowiska
naturalnego, energii, rozwoju, niedyskryminacji,
kultury, migracji, integracji, opinii publicznej,
trendów demograficznych, starzenia siê
spo³eczeñstwa i warto�ci europejskich. W sferze
gospodarczej BEPA analizuje i promuje wzrost
gospodarczy i zatrudnienia, sprawy bezpie-
czeñstwa energetycznego, reformy bud¿etowe
Unii, perspektywy finansowe i transformacje
ekonomiczne, konkurencyjno�æ rynków i prze-
mys³u wspólnotowego oraz kwestie zwi¹zane
z tematyk¹ wolnego handlu, wolnej konkurencji
i globalizacji ekonomicznej. Natomiast na
p³aszczy�nie polityczno-instytucjonalnej, Biuro
Europejskich Doradców Politycznych zajmuje
siê dialogiem z obywatelami Unii, polityk¹

37 Cyt. za: A. Koprowski SJ, dz. cyt., s. 445.
38 Bureau of European Policy Advisers; zastosowano w³asne t³umaczenie nazwy, gdy¿ nie pojawi³o siê ono jeszcze
w literaturze polskiej.
39 http://ec.europa.eu/
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s¹siedzk¹ i sprawami dalszego rozszerzenia,
wspó³prac¹ z krajami niebêd¹cymi cz³onkami
UE, problemem terroryzmu, polityk¹
zagraniczn¹, wyzwaniami bezpieczeñstwa
wewnêtrznego i kontaktami z podmiotami
wyznaniowymi39 .

BEPA, w ramach swych kompetencji,
zajmuje siê wiêc dialogiem z Ko�cio³ami, w tym
równie¿ Ko�cio³em katolickim. W strukturze
urzêdniczej Biura dzia³a specjalny doradca
odpowiedzialny za wspó³pracê z religiami
i organizacjami humanistycznymi. W tej chwili
funkcjê tê pe³ni dr Michael Weninger. Kontakty
te s¹ rozwijane w ramach wspólnych spotkañ
z przewodnicz¹cym Komisji, odbywaj¹cych
siê dwa razy do roku, oraz przeprowadzanych
cztery razy w ci¹gu roku sesji, podczas których
przedstawiciele podmiotów wyznaniowych mog¹
zadawaæ pytania i wyra¿aæ swoje opinie na
temat kwestii ich dotycz¹cych.

Oprócz BEPA, w gabinecie przewodni-
cz¹cego Komisji Europejskiej pracuje Pedro
Cymbrom, odpowiedzialny za dialog z Ko�cio-
³ami, religiami i organizacjami humanistycznymi.
To szczególne zaanga¿owanie obu stron
w podtrzymywanie wspólnych kontaktów
przyczyni³o siê do powstania inicjatywy �Dusza
dla Europy�. Po raz pierwszy has³o to pojawi³o
siê w wypowiedzi przewodnicz¹cego Komisji
J. Delorsa w 1992 roku: �Nie powiedzie siê nam
z Europ¹ wy³¹cznie na podstawie
ekspertyz prawniczych i gospodarczego know-
how. Je�li w przeci¹gu nastêpnych 10 lat nie uda
nam siê daæ Europie duszy, duchowo�ci
i znaczenia, zabawa bêdzie skoñczona�40 .
Inicjatywa �Dusza dla Europy� zosta³a oficjalnie
zapocz¹tkowana w 1994 roku. Jej g³ównym
celem jest zwiêkszenie wspó³pracy wspólnot
religijnych z instytucjami wspólnotowymi,
by budowaæ etyczny i duchowy wymiar integru-
j¹cej siê Europy. W sk³ad stowarzyszenia
wchodz¹ nastêpuj¹ce organizacje: Komisja
Episkopatów Wspólnoty Europejskiej
(COMECE), Konferencja Europejskich
Ko�cio³ów (CEC-KEK), Prawos³awne Biuro
£¹cznikowe, Konferencja Europejskich

Rabinów, Federacja Europejskich Humanistów
oraz Muzu³mañska Rada dla Wspó³pracy
w Europie. Projekty organizowane przez
�Dusze dla Europy� s¹ finansowane ze �rodków
Komisji Europejskiej. Dla przyk³adu, w 1999
roku zorganizowano 11 przedsiêwziêæ o ³¹cznej
warto�ci 155 tys. euro41 .

Oprócz wy¿ej wspomnianych struktur,
w ramach instytucjonalnych dzia³a równie¿
Europejska Grupa Etyki w Nauce i Nowych
Technologiach42 . Jest to neutralne, niezale¿ne
i pluralistyczne cia³o, którego 15 cz³onków
wybiera Komisja z uwagi na ich do�wiadczenie
i osobiste zalety. G³ównym zadaniem EGE jest
analiza kwestii zwi¹zanych z dylematami
etycznymi rodz¹cymi siê przy rozwoju nauki
i techniki. Grupa wydaje opinie dla Komisji
w toku przygotowania lub implementowania
polityki i prawodawstwa wspólnotowego. W�ród
specjalistów z dziedzin biologii, genetyki,
medycyny, farmakologii, rolnictwa, prawa, etyki
i teologii, znalaz³ siê równie¿ przedstawiciel
Polski, prof. Krzysztof Marczewski, szef departa-
mentu etyki medycznej Akademii Medycznej
w Lublinie i ordynator oddzia³u nefrologii,
endokrynologii i chorób metabolicznych
w szpitalu wojewódzkim w Zamo�ciu.

Co siê tyczy Parlamentu Europejskiego,
najszerszy dialog z religiami prowadzi maj¹ca
charakter chadecki Grupa Europejskiej Partii
Ludowej. Organizuje ona liczne seminaria
i kolokwia oraz sta³e formy wspó³pracy
z Ko�cio³ami Wschodnimi, Ko�cio³em katolickim
i islamem. Dodatkowo, jej przedstawiciele
spotykaj¹ siê z hierarchami i duchownymi
wymienionych religii, by promowaæ w�ród nich
ideê integracji. W marcu 2006 roku grupa
parlamentarzystów, wraz z liderem partii
i obecnym przewodnicz¹cym Parlamentu
Europejskiego, Hansem-Gertem Pötteringiem,
na czele, zosta³a przyjêta na audiencjê
u papie¿a Benedykta XVI, podczas której
rozmawiano o potrzebie reformy instytucjonalnej
Unii Europejskiej, projekcie Traktatu
ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy
i odniesienia w nim do Boga.

40  J. Delors, Wypowied� dla Ko�cio³ów, Bruksela, 4 lutego 1992.
41  M. Rynkowski, dz. cyt., s. 152.
42  European Group on Ethics in Science and New Technology (EGE).
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III. Podstawy dialogu w prawie
wspólnotowym

Prawo wspólnotowe lub szerzej: prawo
Unii Europejskiej pocz¹tkowo dotyczy³o tylko
spraw gospodarczych. W latach 50. taki stan
rzeczy wydawa³ siê wystarczaj¹cy,
a ograniczanie jurysdykcji wspólnotowej do
rynku i polityki ekonomicznej by³o zrozumia³e,
gdy¿ konstrukcje integracyjne i zjednoczeniowe
dopiero siê rodzi³y. Jasne jest wiêc, ¿e Traktat
o utworzeniu EWWiS z 1951 roku oraz Traktat
ustanawiaj¹cy EWEA z 1957 roku nie zawieraj¹
¿adnych specjalnych norm dla Ko�cio³ów, czy
zwi¹zków wyznaniowych.

Mimo wszystko z biegiem czasu,
prawodawstwo wspólnotowe zaczê³o regulowaæ
coraz wiêcej aspektów ¿ycia Europejczyków.
Ju¿ TWE, okre�laj¹c cele samej Wspólnoty
Europejskiej, zaczyna regulowaæ niektóre
kwestie socjalne. Jednak dopiero podpisany
w 1992 roku w Maastricht Traktat o Unii
Europejskiej, który w art. 6 ust. 2 podkre�la³
respektowanie praw zagwarantowanych
w europejskiej Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolno�ci z 1950 roku,
k³ad³ podwaliny pod prawo wyznaniowe Unii
Europejskiej, mimo ¿e ani Unia ani Wspólnoty
nie maj¹ kompetencji w dziedzinie praw
cz³owieka43  i nie s¹ stron¹ wspomnianej
Konwencji. Opracowywaniem katalogu praw
podstawowych zajmowa³ siê wiêc, do czasu
przyjêcia Karty Praw Podstawowych w 2000
roku, Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci, który
wskazywa³ na Konwencjê o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolno�ci jako na
wspólny standard wszystkich pañstw cz³onkow-
skich. Prof. Robbers stwierdza, ¿e w jego
orzecznictwie widoczne s¹ trzy fundamentalne
zasady niemieckiego prawa wyznaniowego
odnosz¹cego siê do relacji pañstwo-Ko�ció³:
neutralno�æ, tolerancja i równo�æ. Dodatkowo
wskaza³, i¿ aktywno�æ ETS w tym zakresie
ukazuje potrzebê ochrony wolno�ci religijnych
na poziomie wspólnotowym.

Katalog ten zawiera³ jednak tylko
wolno�ci sumienia i wyznania w wymiarze
indywidualnym, przemilczaj¹c aspekt korpora-
cyjny i kolektywny. Tym samym pewna �luka�
prawa wspólnotowego, która nie wystêpuje na
poziomie krajowym, a odnosi siê do statusu
Ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, by³a
widoczna i problemowa a¿ do Deklaracji 11
przyjêtej wraz z Traktatem Amsterdamskim.

Tak wiêc dzisiaj nie mo¿na zaprzeczyæ,
¿e Unia posiada pewne kompetencje w zakresie
regulowania tak¿e aktywno�ci podmiotów
wyznaniowych i relacji pañstwo-Ko�ció³. Dotyczy
to szczególnie norm wspólnotowych z zakresu
prawa do o�wiaty i kultury, prawa pracy, prawa
podatkowego i socjalnego, mass mediów, praw
autorskich, uboju zwierz¹t, op³at celnych
i niedyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ.

III.1. Charakterystyka prawa
wspólnotowego pod k¹tem
aktywno�ci podmiotów
wyznaniowych w okresie do Traktatu
Amsterdamskiego

Szczególnym wyznacznikiem
przedzia³u czasowego miêdzy Traktatem
Rzymskim z 1957 roku a Traktatem
Amsterdamskim z 1997 roku jest brak
jakiegokolwiek odniesienia we wspólnotowym
prawie pierwotnym do Ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych jako samodzielnych
i autonomicznych podmiotów. Mimo tego
nastêpowa³ powolny rozwój norm odnosz¹cych
siê do ich dzia³alno�ci, co zwi¹zane by³o
z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwo�ci. Zwi¹zki wyznaniowe by³y
wiêc postrzegane jako podmioty gospodarcze i
normy te regulowa³y tylko ten aspekt ich
aktywno�ci. Znamienna jest tutaj sprawa znana
jako Bhagwan. ETS wskaza³, ¿e �bior¹c pod
uwagê cele Wspólnot przynale¿no�æ do
zwi¹zku opieraj¹cego siê na religii lub na
�wiatopogl¹dzie tylko wtedy wchodzi w zakres
unormowania prawa Wspólnot, o ile mo¿e byæ

43  Jednoznacznie przedstawi³ to Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w opinii 2/94, w której czytamy, ¿e: �¿aden
przepis Traktatu nie upowa¿nia Wspólnoty do tworzenia przepisów lub zawierania umów w przedmiocie ochrony praw
cz³owieka�. Za: W. Czapliñski, R. Ostrihansky i in., Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, s. 352.
44  Spr. 196/87, Udo Steymann vs. Staatssecretaris van Justitie; cyt. za: M. Rynkowski, dz. cyt., s. 32.
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postrzegana jako czê�æ ¿ycia gospodarczego
w my�l art. 2 TWE� i jednocze�nie okre�li³, jak
nale¿y interpretowaæ tak¹ dzia³alno�æ44 .

Wspólnotowe prawo wyznaniowe
tworzy³o siê wiêc w procesie wyprowadzania
norm z innych uregulowañ, np. prawa do
o�wiaty lub ochrony socjalnej. Prof. G. Robbers
okre�li³ je jako: �prawo religijne ukryte
i nie�wiadome, prawo religijne bez religii,
rodzaj prawa pañstwowo-ko�cielnego bez
Ko�cio³ów�45 .

Przyk³adem takiego stanu rzeczy mo¿e
byæ projekt wspólnotowej dyrektywy o ochronie
danych osobowych, która okre�la³a, ¿e bez
zgody zainteresowanego nie mo¿na pytaæ siê
osoby o przynale¿no�æ wyznaniow¹. Bezpo-
�rednio zagrozi³aby ona systemowi podatku
ko�cielnego funkcjonuj¹cego w Niemczech.
Co wiêcej, przewidywa³a ona prawo dostêpu do
wszystkich danych osobowych instytucji
nadzoruj¹cych ich przetwarzanie, a tym samym
³ama³aby tajemnicê duszpastersk¹, gdy¿
umo¿liwia³aby wgl¹d do ksi¹g parafialnych
i archiwów ko�cielnych. W toku negocjacji uda³o
siê jednak zagwarantowaæ interesy podmiotów
wyznaniowych, powo³uj¹c siê na dobro
wspólne46 .

Sytuacja, w której brak jest bezpo-
�redniego odniesienia do pozycji Ko�cio³ów jako
instytucji publicznych, mog³a siê wydawaæ
szczególnie krzywdz¹ca, skoro prawo
wspólnotowe potwierdzi³o status zwi¹zków
zawodowych, partii politycznych i organizacji
pracodawców. Jak dodaje J. Czaja, równie¿
zawê¿enie interpretacji zasady pomocniczo�ci
przyczyni³o siê do izolacji podmiotów
wyznaniowych. Rada Europejska na szczycie
w Edynburgu w 1992 roku okre�li³a zakres
dziedzin, co do których ta podstawowa zasada
prawa wspólnotowego ma zastosowanie.
W wyliczeniu tym nie znajdujemy kwestii zwi¹-
zanych z religi¹ i relacjami pañstwo-Ko�cio³y,
co oznacza, ¿e regulacje w tym zakresie s¹
zastrze¿one dla pañstw cz³onkowskich.

III.2. Deklaracja nr 11 do Traktatu
Amsterdamskiego

11. Deklaracja w sprawie statusu
Ko�cio³ów i organizacji niewyznaniowych

Unia Europejska respektuje i nie narusza
przewidzianego prawem krajowym statusu
ko�cio³ów i stowarzyszeñ lub wspólnot
religijnych w Pañstwach Cz³onkowskich.
Unia Europejska w równym stopniu
respektuje status organizacji filozoficznych
i niewyznaniowych.

Sytuacja, gdy wolno�æ religijna jednostki
jest gwarantowana zarówno przez prawo pier-
wotne Wspólnot Europejskich, jak
i orzecznictwo ETS-u, natomiast zbiorowe
prawa wolno�ci religijnych i osobowo�æ prawna
instytucji wyznaniowych s¹ niedostrzegane,
stawa³a siê coraz bardziej problematyczna dla
obu stron. Wi¹za³o siê to z problemem ratyfikacji
Traktatu z Maastricht, który zacz¹³ wskazywaæ,
¿e inte-gracja europejska nie mo¿e dokonywaæ
siê tylko na p³aszczy�nie gospodarczej
i politycznej. Wspólnoty Europejskie winny mieæ
równie¿ podstawy ideowe, a ich regulacje
odnosiæ siê do sfery kulturalno-religijnej.
W³a�nie na ten okres datuje siê uaktywnienie
kontaktów na linii Unia-Ko�cio³y i zwi¹zki
wyznaniowe.

W nurcie tego zbli¿enia, Ko�cio³y
protestancki i katolicki zaczê³y prowadziæ prace
nad tzw. �artyku³em ko�cielnym�. Niemiecka
Konferencja Biskupów wraz z Ewangelickim
Ko�cio³em Niemieckim przy poparciu COMECE
we wspólnej uchwale postulowa³a, by do
Traktatu o Unii Europejskiej zosta³ dodany
specjalny zapis o tre�ci: �Unia przestrzega
konstytucyjnoprawn¹ pozycjê wspólnot
wyznaniowych w pañstwach cz³onkowskich jako
wyraz to¿samo�ci tych pañstw i ich kultur jak
równie¿ jako czê�æ wspólnego dziedzictwa�47 .
Propozycja ta spotka³a siê z przychylno�ci¹
i parlament niemiecki przyj¹³ j¹ w grudniu 1995

45 G. Robbers, W sprawie �artyku³u ko�cielnego� w Uk³adzie Europejskim � Maastricht II, w: Europa i Ko�ció³, pod red.
H. Juros,  Warszawa 1997, s. 114.
46 Tam¿e, s. 115.
47 Cyt. za: H. Juros, Klauzula o Ko�ciele w Uk³adzie Maastricht II, w: Europa i Ko�ció³, pod red. H. Juros,  Warszawa
1997, s. 116.
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roku jako postulat na konferencjê w sprawie
reform Traktatu z Maastricht. Inicjatywê,
by Ko�cio³y by³y postrzegane przez prawo
wspólnotowe jako samodzielne podmioty i aby
zachowaæ ich status gwarantowany przez
ustawodawstwo krajowe, popar³ równie¿ Urz¹d
Kanclerski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Republiki Federalnej.

Równie¿ Stolica Apostolska przygoto-
wa³a swoj¹ propozycjê. Jej projekt, w nieco
innej formie, uzupe³nia³by prawo wspólnotowe.
I tak w art. F Traktatu o Unii Europejskiej
znalaz³by siê ustêp 3 o tre�ci: �Unia Europejska
uznaje znaczenie Ko�cio³ów i innych wspólnot
religijnych dla to¿samo�ci i kultur pañstw
cz³onkowskich i dla wspólnego dziedzictwa
kulturowego narodów Europy�, a do Traktatu
o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej zosta³by
dodany art. 236 brzmi¹cy: �Wspólnota
Europejska przestrzega w³a�ciwej Ko�cio³om
i innym wspólnotom religijnym pozycji prawnej
w pañstwach cz³onkowskich oraz odrêbno�æ ich
wewnêtrznych struktur�48 . W odpowiedzi na ten
postulat wiele Ko�cio³ów europejskich wyrazi³o
swoj¹ aprobatê.

W czasie odbywaj¹cych siê za
prezydencji holenderskiej rokowañ pañstw
w sprawie reformy Traktatu z Maastricht podjêto
równie¿ kwestiê �artyku³u ko�cielnego�.
Podstaw¹ negocjacji by³a propozycja niemiecka,
szukano jednak kompromisu tak, by uwzglêdniæ
w szczególno�ci w¹tpliwo�ci Francji, która nie
wyra¿a³a zgody by podmioty religijne
wystêpowa³y w prawie publicznym. Równie¿
Belgia i Luksemburg wyra¿a³y pocz¹tkowo
swoj¹ niechêæ. Dodatkowo rz¹d Irlandii obawia³
siê, ¿e przyjêcie takiego zapisu pozwoli UE
ingerowaæ w wewnêtrzne krajowe prawo
wyznaniowe. Sceptycznie wobec propozycji
Niemiec odnosi³a siê Wielka Brytania, broni¹c
w³asnego modelu Ko�cio³a pañstwowego,
natomiast w pe³ni popiera³y j¹ Austria, W³ochy,
Portugalia i Hiszpania. Warto wspomnieæ,
¿e ostatecznie przed samym przyjêciem

deklaracji, Belgia zaproponowa³a, by
w �artykule ko�cielnym� zagwarantowane
zosta³y równie¿ prawa stowarzyszeñ
�wiatopogl¹dowych i niekonfesyjnych.
Powo³ywa³a siê przy tym na zapis swojej
konstytucji, gdzie prawa duchow-nych s¹ na
równi respektowane z prawami delegatów
organizacji opartych na filozofii49 . Stanowisko
to zosta³o przyjête.

Ostatecznie, na szczycie Unii
Europejskiej w Amsterdamie, dnia 18 czerwca
1997 roku, Rada Europejska uchwali³a
Deklaracjê 11 o statusie Ko�cio³ów i wspólnot
niewyznaniowych, która sta³a siê elementem
sk³adowym Aktu Koñcowego Traktatu Amster-
damskiego. Mimo ¿e forma o�wiadczenia
wskazuje tylko na wyd�wiêk polityczny, to jednak
po raz pierwszy we wspólnotowym prawie
pierwotnym znalaz³o siê odniesienie do relacji
Ko�cio³y-UE. Co wiêcej, charakter prawny samej
deklaracji mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci, gdy¿ nie
posiadaj¹c rangi choæby protoko³u nie sta³a siê
wprawdzie czê�ci¹ Traktatu Amsterdamskiego,
a tym samym nie ma mocy prawnej50 , lecz,
zgodnie z art. 31 Konwencji Wiedeñskiej
o prawie traktatowym, nale¿y do kontekstu
ca³ego dokumentu i musi byæ brana pod uwagê
przy dokonywaniu wyk³adni traktatowej.

W swej tre�ci przepisy te obejmuj¹
znaczeniowo wszystkie europejskie modele
relacji miêdzy pañstwem a Ko�cio³ami
i zwi¹zkami wyznaniowymi. Jak wskazuje
prof. M. Pietrzak, wszystkie te systemy s¹
zgodne z zasad¹ wolno�ci religijnej i zakazem
dyskryminacji 51 . Tym samym prawo unijne
sankcjonuje zarówno model, w którym istnieje
Ko�ció³ pañstwowy (jak choæby w Danii, Grecji,
Szwecji, Wielkiej Brytanii), w którym wystêpuj¹
�kulty uznane� (jak w Austrii, Belgii, Finlandii,
Hiszpanii, Luksemburgu, Niemczech) oraz
w których mamy do czynienia z równoupraw-
nieniem kultów (Polska, Irlandia, Holandia,
W³ochy, Portugalia) lub z pe³n¹ separacj¹
(Francja). Tym samym prawodawca wspólno-

48 G. Robbers, dz. cyt., s. 117.
49 �Art. 181 Ust. 1. Uposa¿enia i emerytury duchownych zapewnia pañstwo, niezbêdne w tym celu �rodki s¹ ustanawiane
corocznie w bud¿ecie. Ust. 2. Uposa¿enia i emerytury delegatów organizacji uznawanych przez prawo, które zapewniaj¹
wsparcie moralne wed³ug pozawyznaniowych koncepcji filozoficznych s¹ zapewniane przez pañstwo, a niezbêdne
w tym celu �rodki s¹ corocznie ustanawiane w bud¿ecie�. Za: Konstytucja Belgii. Tekst ujednolicony z 14 lutego
1994 r. , prze³. W. Skrzyd³o, Warszawa 1996.
50 Art. 311 TWE wskazuje, ¿e tylko protoko³y do³¹czone do traktatu staj¹ siê jego integraln¹ czê�ci¹.
51 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 292.
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towy uwzglêdni³ zró¿nicowania historyczne,
kulturowe i prawne pañstw cz³onkowskich,
zgodnie ze wspomnian¹ przeze mnie na
samym pocz¹tku zasad¹ united in diversity,
jak i zapewni³ status quo ante Ko�cio³ów.
Co wiêcej, przepisy deklaracji wyra¿aj¹
tre�ciowe granice kompetencji Wspólnoty.

Jednak czy tylko kwestie ideowe sta³y
za przyjêciem, i tak nie wi¹¿¹cej, deklaracji?
Prof. H. Juros wskazuje równie¿ na wymiar
praktyczny. Twierdzi on, ¿e prawo
wspólnotowe rozwija³o siê do Traktatu
Amsterdamskiego g³ównie jednostronnie, to
znaczy w kierunku gospodarczym, i tym
samym nie porusza³o kwestii religijnych
i kulturowych. Tak wiêc za ka¿dym razem
trzeba by³o interweniowaæ, przytaczaj¹c
choæby omówiony ju¿ wy¿ej przyk³ad
dyrektywy o ochronie danych osobowych i jej
wp³ywie na niemiecki system podatkowy. Prof.
Juros twierdzi, ¿e deklaracja nr 11 pozwoli
ukróciæ ten precedens i wp³ynie na rozwój
prawa wspólnotowego.

Tre�æ przepisów ma równie¿ charakter
funkcjonalny. Wskazuje ona jednoznacznie,
¿e unormowania pañstwowo-ko�cielne rozwija-
j¹ siê na p³aszczy�nie konstytucyjnej lub
ustawowej poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich. Zapis jest równie¿ na tyle otwarty, ¿e nie
stoi na przeszkodzie dynamicznego rozwoju
prawa wyznaniowego i umo¿liwia jego zmianê
lub wprowadzenie nowego sytemu w pañstwach
cz³onkowskich bez potrzeby zmian
traktatowych.

III.3. Traktat ustanawiaj¹cy
Konstytucjê dla Europy

Na koniec rozwa¿añ na temat podstaw
prawnych dialogu Ko�cio³a z instytucjami
wspólnotowymi odniosê siê jeszcze do bardzo
wa¿nego dla przysz³o�ci Unii Europejskiej

dokumentu, jakim jest Traktat ustanawiaj¹cy
Konstytucjê dla Europy. Potwierdzaj¹c wcze�-
niej ju¿ ujête wolno�ci religijne kolektywne
i korporacyjne, dodaje on kilka nowych elemen-
tów do wspólnotowego prawa wyznaniowego.
Mimo g³osów niektórych skrajnych i anty-
unijnych �rodowisk katolickich, traktat ten jest
niew¹tpliwie sukcesem dyplomacji watykañ-
skiej oraz ca³ego ruchu inicjatyw katolickich.
Dla potwierdzenia moich s³ów pragnê przyto-
czyæ s³owa rzecznika Stolicy Apostolskiej,
Joaquina Navarro Vallsa: �Stolica Apostolska
wyra¿a satysfakcjê z tego nowego i wa¿nego
etapu w procesie integracji europejskiej,
zawsze bêd¹cego pragnieniem i wspieranego
przez Ojca �wiêtego�52 . Te s³owa uznania
spotka³y siê równie¿ z ubolewaniem z powodu
braku odniesienia do Boga w preambule.

Na spór wokó³ Invocatio Dei  nale¿y
spojrzeæ w szerszym kontek�cie ca³ego tekstu
TK i etapów rozwoju prawa wspólnotowego.
Jak wspomnia³em wy¿ej, a¿ do �klauzuli
ko�cielnej� w Traktacie Amsterdamskim,
przepisy odnosz¹ce siê do Ko�cio³a lub innych
podmiotów wyznaniowych nie pojawia³y siê
w prawie pierwotnym. �Zatem je�li s³owo
«religia» zago�ci³o na dobre w preambule TK53

we wszystkich oryginalnych jêzykach, mo¿na
uznaæ to za korzystn¹ zmianê�54 . Dodatkowo
trzeba przyznaæ racjê niektórym europejskim
politykom chadeckim, którzy samo ustanowie-
nie religii i chrze�cijañstwa tematem publicznej
debaty w nurcie reform Unii uznaj¹ za z³amanie
swoistego tabu. Odniesienie do religii, na zna-
cz¹cym miejscu miedzy dziedzictwem kulturo-
wym i humanistycznym, mo¿e oznaczaæ
�nowy sposób obecno�ci sacrum w sferze
publicznej�55 . Jedynym mankamentem
preambu³y mo¿e wiêc byæ przemilczenie
chrze�cijañskich korzeni Europy, które stano-
wi¹ fakt historyczny. �Przyczyny tej odmowy,
w opinii Watykanu, by³y jedynie ideologiczne.

52 O�wiadczenie rzecznika Stolicy Apostolskiej Joaquina Navarro Vallsa w zwi¹zku z przyjêciem tekstu Traktatu
Konstytucyjnego Unii Europejskiej z dn. 19 czerwca 2004 r., �Biuletyn OCIPE�, nr 7/8/2004, s. 2.
53�INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikaj¹ powszechne
warto�ci, stanowi¹ce nienaruszalne i niezbywalne prawa cz³owieka, jak równie¿ wolno�æ, demokracja, równo�æ oraz
pañstwo prawne�.
54 P. Mazurkiewicz ks., Religia i warto�ci w Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy  [w:] �Wokó³
Wspó³czesno�ci�, nr 2(18)/2004, OCIPE, RHETOS, s. 106.
55 Tam¿e, s. 107.
56 Tam¿e, s. 122.
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Nie chodzi³o tu zatem o �wiat³¹ i tolerancyjn¹
laicko�æ, ale o wrogi chrze�cijañstwu i nietole-
rancyjny laicyzm. Deklarowana w preambule
otwarto�æ na kulturê, wiedzê i postêp spo³ecz-
ny, okazuje siê jedynie otwarto�ci¹ pó³przewod-
nika, dopuszczaj¹cego wprawdzie wp³ywy, ale
wy³¹cznie w jedn¹ stronê�56 .

Jednak najbardziej znamienny jest
artyku³ I-52 Konstytucji. Mimo i¿ wydawaæ by
siê mog³o, ¿e tylko powtarza Deklaracjê 11 do
Traktatu Amsterdamskiego, to trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e przepis zosta³ przeniesiony do korpusu
traktatu i tym samym nadano mu moc normy
prawnej. Oprócz wolno�ci religijnych w wymia-
rze publicznym i prywatnym, indywidualnym
i wspólnotowym, dosadnie podkre�lono instytu-
cjonalny charakter wspólnoty wiernych. Wpro-
wadzaj¹c przepis: �Uznaj¹c to¿samo�æ
i szczególny wk³ad tych ko�cio³ów i organizacji,
Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty
i regularny dialog�57 , Unia Europejska podkre�-
li³a odmienny charakter i to¿samo�æ podmiotów
wyznaniowych i jednocze�nie uzna³a Ko�cio³y
za równoprawnych partnerów zinstytucjonalizo-
wanego dialogu. Zosta³o im zagwarantowane
prawo samostanowienia oraz podkre�lono ich
odmienno�æ od innych stowarzyszeñ spo³ecz-
nych, przyznaj¹c uregulowaniom wyznaniowym
oddzielny artyku³ 58 . Co wiêcej, jak wskazuje
sekretariat COMECE, Traktat pos³uguje siê
chrze�cijañskim pojêciem Ko�cio³a i tym
samym explicite nawi¹zuje do chrze�cijañskie-
go dziedzictwa Europy. Dodatkowo �Traktat
Konstytucyjny dostrzega dwa aspekty cz³owie-
ka: indywidualno�æ i solidarno�æ. Dlatego
Traktat o Konstytucji dla Europy odpowiada
chrze�cijañskiemu obrazowi cz³owieka�59 .

IV. Zakoñczenie

Zjednoczona Europa chce byæ dzisiaj
czym� wiêcej ni¿ tylko siatk¹ wspólnych
powi¹zañ ekonomicznych i zbie¿nych instytucji
politycznych. Patrz¹c na historiê relacji
Ko�cio³y-Wspólnoty, które w swej pocz¹tkowej
fazie opiera³y siê na zasadzie ca³kowitego

rozdzia³u, mo¿emy teraz stwierdziæ, ¿e by³ to
model nieproduktywny równie¿ dla samej Unii
Europejskiej. Od pocz¹tku lat 90. zauwa¿alna
jest wiêc redefinicja powi¹zañ sacrum z polity-
k¹ pod wp³ywem prób zwiêkszenia legitymi-
zacji instytucji wspólnotowych, chêci otwarcia
na spo³eczeñstwo obywatelskie, zwiêkszenia
efektywno�ci i wydajno�ci zarz¹dzania Uni¹
oraz szerokiego dialogu z podmiotami repre-
zentuj¹cymi narody Europy. Jeste�my dzi�
�wiadkami dochodzenia instytucji politycznych
i ko�cielnych do modelu wzajemnej, przyjaznej
i naturalnej komplementarno�ci w s³u¿bie dobru
wspólnemu. St¹d taka mnogo�æ ró¿nego
rodzaju cia³ i organów dialogu, które stara³em
siê pokrótce opisaæ. Co wiêcej, ten rozwój
uzupe³niania siê prze�ledziæ mo¿na równie¿ na
przemianach wspólnotowego prawa wyznanio-
wego, a szczególnie norm odnosz¹cych siê do
korporacyjnego i kolektywnego aspektu wol-
no�ci religijnej. Zwieñczeniem dialogu i wspó³-
pracy jest dzisiaj Traktat ustanawiaj¹cy
Konstytucjê dla Europy. Mimo ¿e mo¿e budziæ
pewne zastrze¿enia strony ko�cielnej, to jed-
nak jest wyrazem prze³amania tabu i zbli¿enia
instytucjonalnego. Dokument ten tworzy ramy
kooperacji instytucji unijnych i wspólnot
religijnych, w tym Ko�cio³a katolickiego.
Musz¹ one teraz zostaæ wype³nione konkret-
nymi mechanizmami dialogu tak, by sta³ siê on
efektywny i przyniós³ pozytywne wyniki.

Mimo i¿ trudno jest dzisiaj przewidzieæ,
czy proces ten zakoñczy siê sukcesem,
szczególnie bior¹c pod uwagê fakt odrzucenia
Traktatu przez Francuzów i Holendrów, to jednak
wiêkszo�æ przedstawicieli pañstw Unii, w tym
najwiêksi gracze europejskiej sceny, chce nadal
pracowaæ nad tym projektem. Miejmy nadziejê,
¿e wkrótce zostanie wypracowane wspólne
stanowisko w tej sprawie, co musi i�æ w parze
z informowaniem spo³eczeñstw o toku prac i ich
znaczeniu dla przysz³o�ci kontynentu. I znowu,
zwi¹zki wyznaniowe wraz z Ko�cio³em katolic-
kim wydaj¹ siê odpowiednimi wykonawcami tych
zadañ i najlepszymi promotorami idei integracji.

57 Art. I-52., ust. 3 TK.
58  W artykule I-47 zosta³y zawarte przepisy odnosz¹ce siê do spo³eczeñstwa obywatelskiego i ró¿nego rodzaju form
stowarzyszeñ.
59  Studium sekretariatu COMECE nt. traktatu o ustanowieniu Konstytucji dla Europy � elementy oceny (cz.2),
�Ko�ció³ w Europie�, nr 6/2005, s. 5.
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