Art. 7. TUE [Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo
Członkowskie wartości Unii]
1.

Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu
Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech
piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może
stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo
Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego
stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z
tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.
Rada regularnie bada czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają
aktualne.
2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw
Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu
Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do
przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo
Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.
3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością
kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających
ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do
głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada
uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków
osób fizycznych i prawnych.
Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów,
pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.
4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o
zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku
zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.
5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Art. 50 TUE [wystąpienie z Unii]
1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi,
podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.
2. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój

zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi
negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia,
uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się
zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest
ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie
umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której
mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem
Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
4. Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący
występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w
podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa.
Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b)
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego
wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.
Art. 258. TFUE [Uchybienie przez Państwo Członkowskie zobowiązaniom Traktatu]
Jeśli Komisja uznaje, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na
nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po
uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.
Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona
wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 267. TFUE [Prejudycjalny tryb orzekania Trybunału Sprawiedliwości]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie
prejudycjalnym:
a) o wykładni Traktatów;
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki
organizacyjne Unii;
W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw
Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania
wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym,
którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest

zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej
osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Art. 279. TFUE [środki tymczasowe w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał
Sprawiedliwości]
W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zarządzić
niezbędne środki tymczasowe.

