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Krytyka Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
Hans-Gert Pöttering: „Nie należy narażać na szwank europejskiej wspólnoty prawa” 

 

Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i obecny przewodniczący Stowarzyszenia 

Byłych Posłów do Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział, odnosząc się do 

orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego skupu obligacji przez Europejski Bank 

Centralny (EBC): 

 

 

Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego może rozsadzić Unię Europejską (UE). 

Jeżeli przestaniemy akceptować pierwszeństwo prawa europejskiego przed prawem 

krajowym, zakwestionujemy podstawy UE i tym samym jedność Europy. Jeżeli trybunały 

konstytucyjne innych państw UE i ich rządy pójdą za przykładem Niemiec i zaczną przyznawać 

pierwszeństwo własnym przepisom krajowym lub decyzjom polityczno-prawnym, uderzy to w 

jednolitość prawa UE. Już teraz widać, że kraje, które nie traktują poważnie podziału władzy, 

są bardzo zadowolone z decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Nie uznają bowiem 

uprawnień TSUE do nadzorowania podziału władzy w państwach członkowskich. Poza tym w 

przyszłości państwa członkowskie UE mogą zacząć kwestionować prawo konkurencji lub 

swobodny przepływ na rynku wewnętrznym. Miałoby to katastrofalne skutki prawne, 

polityczne, psychologiczne i gospodarcze dla UE. Jak na ironię, największe szkody poniosłyby 

przy tym Niemcy. 

 

Nie możemy narażać na szwank europejskiej wspólnoty prawa. Komisja Europejska jako 

„strażniczka Traktatów” zasługuje na wszelkie wsparcie w obronie tej wspólnoty. 

 

Z drugiej strony instytucje europejskie, a także EBC i TSUE mogłyby lepiej uzasadniać 

podejmowane decyzje. To samo odnosi się jednak do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 

i jego orzeczeń, które dotyczą jedynie prawa krajowego, ale zasługują na krytykę i mimo to 

trzeba ich przestrzegać. To samo dotyczy wyroków TSUE. Również ich należy przestrzegać. 

 

 

Hans-Gert Pöttering,  

Przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Posłów do Parlamentu Europejskiego 

Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
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About the FMA 

Dr. Hans-Gert Pöttering is the current President of the European Parliament Former Members 

Association. He is a German politician (CDU) and was the only Member of the European Parliament 

who has served continuously from the first direct election in 1979 until July 1st 2014 – with 35 

years of uninterrupted membership. He held a number of leading positions in the EP and European 

People’s Party throughout his political career. From 2007 until 2009 he was President of the 

European Parliament. He initiated the House of European History which was opened in Brussels in 

May 2017.  

The FMA is involved in a wide range of activities including seminars, the spreading of information 

about the European Parliament and EU policies, and promoting political dialogue and democracy 

building. In addition to that, FMA members are engaged in Democracy Support and Election 

Observation missions as well as fostering the co-operation with universities by participating pro-

bono in the educational FMA programme “EP to Campus”. 

 

For further information, please contact Lisseth BRAVO RUEDA at: 

formermembers@europarl.europa.eu  

Tel. +32 (0)2 284 07 03  

http://www.formermembers.eu/ 

Facebook: EuroparlFMA 

Twitter: Europarl_FMA 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1253/HANS-GERT_POTTERING/history/7
http://www.formermembers.eu/Default.asp?X=DF94BA254165707862617460660B03070736
mailto:formermembers@europarl.europa.eu
http://www.formermembers.eu/
https://www.facebook.com/EuroparlFMA/
https://twitter.com/Europarl_FMA

