
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia: 7  kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 262

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia:  1. Spotkanie z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski oraz Jacek Swakoń

− zaproszeni goście:
− Agencja Praw Podstawowych:

− dyrektor Morten Kjaerum,
− asystent Martin Botta,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− radca w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi

Organami Ochrony Praw Człowieka Renata Kowalska,
− główny specjalista w Departamencie ds. Postępowań przed

Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Zuzanna
Kulińska,

− tłumacz Anna Młokosiewicz,
− Kancelaria Senatu:

− przedstawiciel Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Leszek

Kieniewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Agencji Praw Podstawowych dokonał prezentacji Agencji oraz zaprosił senatorów na

planowaną na listopad br. konferencję na temat praw podstawowych.
Przypomniał, że unijna Agencja Praw Podstawowych została  powołana w 2007 r., a swoją siedzibę
ma w Wiedniu. Do jej zadań należy doradzanie UE i krajom członkowskim w sprawach dotyczących
praw człowieka.
Podczas spotkania mowa była m.in. o przestrzeganiu w krajach członkowskich praw Romów. Jak
poinformował M. Kjaerum, agencja przeprowadziła szeroko zakrojone badanie, w którym wzięło
udział 27 tys. Romów. Dyrektor zapewnił, że agencja będzie monitorować przestrzeganie prawa
wobec mniejszości romskiej, a także służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów i upowszechniać
dobre praktyki.
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Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski podkreślił wysokie standardy w przestrzeganiu praw
człowieka przez kraje skandynawskie (M. Kjaerum jest Duńczykiem). Jak mówił m.in.
wicemarszałek, w Unii Europejskiej jest nadmiar regulacji prawnych, za którym nie nadążają
obywatele. Jednocześnie odchodzi się od prawa zwyczajowego, czyli zdrowego rozsądku.
Wicemarszałek zwrócił także uwagę na problem, przed którym niedługo stanie Europa, a więc
problem "wędrówki ludów", na co nie jesteśmy, jego zdaniem, przygotowani.
Senator Jan Rulewski poruszył natomiast problem zastępowania demokracji przez media - władzę
bezmandatową. W tym kontekście senator Stanisław Piotrowicz mówił o medialnym "totalitaryzmie",
pozostającym bez żadnej kontroli.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


