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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się niestety do Komisji 
Spraw Zagranicznych o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Ze 
względu na pilny charakter sprawy koordynatorzy komisji AFET postanowili w dniu 4 
grudnia 2019 r. przesłać opinię w formie pisma i zwrócić się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, aby uwzględniła w swoim 
sprawozdaniu następujące wskazówki:

Z wyrazami szacunku,

David McAllister
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WSKAZÓWKI

– uwzględniając art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;

– uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 
zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, a także z dnia 3 października 2017 r., 13 
grudnia 2017 r. i 18 września 2019 r. w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem, 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej (art. 50) z posiedzenia w dniu 21 marca 2019 
r. (PE 639.609/CPG), z dnia 10 kwietnia 2019 r. (PE 639.538/CPG) i z dnia 17 
października 2019 r. (EUCO XT 20018/19);

– uwzględniając zmieniony tekst deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych 
stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, uzgodniony na 
szczeblu negocjatorów w dniu 17 października 2019 r. i opublikowany w Dz.U. UE seria 
C 384 I z 12.11.2019 r., zastępujący tekst opublikowany w Dz.U. C 66 z 19.2.2019 r.;

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 września 2019 r. finalizujący przygotowania 
do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 1 listopada 2019 r. 
(PE 639.554/CPG);

– uwzględniając art. 56 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

A. mając na uwadze, że art. 184 umowy o wystąpieniu wzywa Unię i Zjednoczone 
Królestwo do dołożenia wszelkich starań w celu podjęcia niezbędnych kroków z myślą o 
szybkim wynegocjowaniu porozumień regulujących wzajemne przyszłe stosunki; 

B. mając na uwadze, że zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego Komisja Spraw 
Zagranicznych „ma uprawnienia w zakresie wspierania, realizacji i monitorowania 
polityki zagranicznej Unii w odniesieniu do [między innymi] wzmocnienia stosunków 
politycznych z krajami trzecimi poprzez kompleksowe programy współpracy i pomocy 
lub poprzez porozumienia międzynarodowe, takie jak porozumienia stowarzyszeniowe i 
umowy o partnerstwie”; 

C. mając na uwadze, że – zgodnie ze stwierdzeniami zawartymi w rezolucji z 18 września 
2019 r. – PE odnotowuje, iż deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych 
stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem jest zgodna z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem, w której wzywa się do zawarcia układu o stowarzyszeniu, 
oraz ze szczegółowym wkładem komisji parlamentarnych; deklaracja ta odzwierciedla 
wybory dokonane przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do zakresu i stopnia jej 
przyszłych stosunków z UE;

D. mając na uwadze, że w art. 129 umowy o wystąpieniu zawarto „szczególne ustalenia 
dotyczące działań zewnętrznych Unii”, zgodnie z którymi – w szczególności – 
Zjednoczone Królestwo jest w okresie przejściowym związane zobowiązaniami 
wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez Unię; mając na uwadze, że 
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obowiązek ten zapewnia również jasność i przewidywalność zainteresowanym stronom, 
w tym partnerom międzynarodowym; mając na uwadze, że w okresie przejściowym 
Zjednoczone Królestwo nie może zostać związane w swoim imieniu nowymi umowami 
w dziedzinach podlegających wyłącznej kompetencji Unii, chyba że wyrazi na to zgodę 
UE; mając na uwadze, że w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo wdraża 
również unijne środki ograniczające stosowane lub ustanawiane w okresie przejściowym, 
wspiera oświadczenia i stanowiska UE w państwach trzecich i organizacjach 
międzynarodowych oraz bierze udział w indywidualnych przypadkach w operacjach 
wojskowych UE i misjach cywilnych ustanowionych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), ale bez żadnej wiodącej roli w ramach umowy w 
sprawie ram udziału; mając na uwadze, że taka umowa nie naruszałaby autonomii 
decyzyjnej Unii lub suwerenności Zjednoczonego Królestwa, a Zjednoczone Królestwo 
zachowa prawo do określenia, w jaki sposób będzie reagować na zaproszenie do udziału 
lub możliwość udziału w operacjach lub misjach. 

E. mając na uwadze, że umowa o wystąpieniu, w jej art. 127 ust. 2, zawiera postanowienie 
dotyczące wczesnego porozumienia w sprawie przyszłych stosunków między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie WPZiB i WPBiO; mając na uwadze, że przepis 
ten jest bardzo ważny i pozytywny, biorąc pod uwagę, że jest to obszar, w którym interesy 
UE i Zjednoczonego Królestwa są w dużej mierze zbieżne, a takie wczesne porozumienia 
zapewniłyby stabilne ramy współpracy Zjednoczonego Królestwa z UE w zakresie 
działań zewnętrznych; mając na uwadze, że umowy takie powinny jednak podlegać 
odpowiedniej kontroli parlamentarnej przewidzianej w art. 218 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym poprzez natychmiastowe i pełne informowanie 
Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach negocjacji i wniosków;

F. mając na uwadze, że umowa o wystąpieniu, o której mowa w jej art. 156, gwarantuje, że 
do dnia 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie brać udział w finansowaniu 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem 
oraz Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, a także kosztów operacji w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;

1. Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby 
udzielił zgody na wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.


