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Szanowny Panie Przewodniczący!

Z przyjemnością informuję, że w następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących Komisji 
z dnia 12 lutego 2019 r., zatwierdzonej przez Konferencję Przewodniczących w dniu 14 lutego 
2019 r., komisja LIBE postanowiła w dniu 26 lutego 2019 r. zwrócić się do komisji AFCO o 
możliwość przedstawienia opinii w formie pisma dla komisji AFCO w związku z przywołaną 
powyżej procedurą i zgodnie z art. 56 ust. 1 Regulaminu.

Nasza komisja przyjęła tę opinię na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie zalecenia przedstawionych poniżej 
wskazówek.

W związku z tym niniejszym przekazuję opinię komisji LIBE, która składa się z dwóch części, 
a mianowicie części A (Uwagi ogólne) i części B (Uwagi tematyczne według dziedziny 
kompetencji LIBE). W opinii poruszono te kwestie, które wchodzą w zakres kompetencji 
komisji LIBE i mają zasadnicze znaczenie dla uporządkowanego i odpowiednio 
przygotowanego procesu wystąpienia, a mianowicie sytuację i prawa obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa, ochronę danych osobowych, azyl, migrację i zarządzanie granicami, 
jak również bezpieczeństwo, współpracę organów ścigania i współpracę wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych. W tym celu komisja zgłasza uwagi jedynie do tekstu 
projektu umowy o wystąpieniu, w tym w perspektywie przyszłej współpracy między UE a 
Zjednoczonym Królestwem.
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Z wyrazami szacunku
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WSKAZÓWKI

A. Uwagi ogólne

Komisja LIBE podkreśla potrzebę zadbania o to, by skutki wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE były jak najbardziej ograniczone. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
spraw wchodzących w zakres kompetencji komisji LIBE, o których mowa powyżej, ponieważ 
dotyczą one podstawowych aspektów życia obywateli.  

Komisja LIBE uważa, że umowa o wystąpieniu ma na celu zapewnienie ram 
uporządkowanego wystąpienia, które zmniejsza w największym możliwym stopniu 
negatywne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. 

Wreszcie nasza komisja jest zdania, że przyszła współpraca międzynarodowa między UE a 
Zjednoczonym Królestwem powinna nadal odzwierciedlać wspólne poszanowanie prawa 
międzynarodowego, praw człowieka i praworządności.

B. Uwagi tematyczne

1. Prawa obywateli

Zgodnie z rezolucją PE z dnia 14 maja 2018 r.1 należy zadbać o to, „aby prawa obywateli UE 
legalnie zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa 
legalnie zamieszkujących w UE-27 nie ucierpiały z powodu brexitu”, a nasza komisja z 
zadowoleniem przyjmuje umowę o wystąpieniu uwzględniającą dążenie do urzeczywistnienia 
tego kluczowego postulatu Parlamentu. Pozytywne jest również, że zobowiązania 
Zjednoczonego Królestwa i UE w tym zakresie opierają się na zasadzie wzajemności. 

W związku z tym kluczowe znaczenie dla komisji LIBE ma to, że na mocy umowy o 
wystąpieniu prawa obywateli, w tym ich wykładnia sądowa, zostaną utrzymane w okresie 
przejściowym, co również stworzy obywatelom po obu stronach niezbędne warunki i da czas 
na zaplanowanie życia. „Ochrona na całe życie” jest również zagwarantowana na mocy art. 
39 umowy, pozytywne w tym zakresie jest także przedłużenie jurysdykcji Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) również po wystąpieniu i wiążący charakter 
orzecznictwa wydanego przed zakończeniem okresu przejściowego. Ponadto nasza komisja z 
zadowoleniem przyjmuje ogólne objęcie obecnych członków rodziny i przyszłych dzieci 
umową o wystąpieniu i związanymi z nią gwarancjami w zakresie łączenia rodzin, ochroną 
przed wydaleniem, gwarancjami dotyczącymi obowiązku udowodnienia prawa do pobytu 
oraz odpowiednimi prawami proceduralnymi, a także powiązanym z tym zapewnieniem ze 
strony rządu Zjednoczonego Królestwa, że w okresie przejściowym i w przeciwieństwie do 
niedawnej praktyki nie będzie stosować do obywateli Unii, którzy ubiegają się o status osoby 
wstępnie osiedlonej lub osiedlonej, wymogu posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Umowa o wystąpieniu zawiera również pewne zastrzeżenia, ponieważ na przykład niektóre 
kategorie obywateli objęte obecnie prawem UE zgodnie z wykładnią TSUE nie będą objęte 
jej przepisami (np. obywatele Zjednoczonego Królestwa powracający do Zjednoczonego 

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem (2018/2573(RSP))
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Królestwa z członkami rodziny spoza UE, osoby z niepełnosprawnościami i opiekunowie, 
obywatele państw trzecich mieszkający w Zjednoczonym Królestwie, którzy mają silne więzi 
prawne z państwami członkowskimi, tacy jak obywatele państw trzecich, którzy urodzili się 
w UE, osoby uznane za uchodźców i bezpaństwowców). Ogólnie rzecz biorąc, w 
postanowieniach umowy o wystąpieniu określono jednak system, który zapewni przynajmniej 
jakąś pewność i przewidywalność prawa oraz ochroni w dużym stopniu prawa tych obywateli 
UE i Zjednoczonego Królestwa, którzy skorzystali ze swoich praw wynikających z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i obywatelstwa Unii.

Komisja LIBE jest zaniepokojona faktem, że obywatele Irlandii Północnej będą korzystać z 
różnych praw w zależności od ich narodowości; wzywa władze Zjednoczonego Królestwa, 
aby dopilnowały, żeby nie doszło do ograniczenia praw obywateli Irlandii Północnej, oraz 
aby w pełni przestrzegały wszystkie części porozumienia wielkopiątkowego.

W obecnej sytuacji po zakończeniu okresu przejściowego obywatele Zjednoczonego 
Królestwa nie będą już mieli żadnych praw do swobodnego przemieszczania się z państwa 
członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, do innego państwa członkowskiego, a 
żeby dalej korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, mogliby ubiegać się 
jedynie o obywatelstwo państwa członkowskiego na mocy stosownego prawa krajowego lub 
statusu rezydenta długoterminowego na mocy prawa Unii. Komisja LIBE uważa, że przyszłe 
porozumienie międzynarodowe powinno zawierać pełną kontynuację praw obywateli 
gwarantowanych na mocy umowy o wystąpieniu zarówno dla obywateli UE, jak i obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, również po zakończeniu okresu przejściowego. Ponadto dla 
komisji LIBE istotne jest, by dalsza konkretyzacja praw obywateli – w tym swoboda 
przemieszczania się obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE oparta na zasadzie 
wzajemności – stanowiła podstawowy i niepodzielny element przyszłego porozumienia 
międzynarodowego między UE a Zjednoczonym Królestwem. Istotne jest również, aby 
państwa członkowskie UE-27 uściśliły ramy, które mają być stosowane przez każde z nich 
wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy pragną uzyskać status rezydenta. Aby 
ułatwić ten proces, takie środki powinny być przyjazne dla użytkownika i przejrzyste, a także 
nieodpłatne.

Ponadto komisja LIBE jest zaniepokojona obecnym systemem przyznawania statusu osoby 
osiedlonej wprowadzonym przez władze Zjednoczonego Królestwa, umożliwiającym 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin ubieganie się o status osoby osiedlonej i wstępny 
status osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie. W szczególności należy jak najszybciej 
zająć się następującymi kwestiami, najpóźniej do końca okresu przejściowego: 

(i)  należy zapewnić, by problemy pojawiające się w związku z elektronicznym formatem 
wniosku (trudności pewnych kategorii obywateli Unii w zakresie dostępu do wniosku, 
niewłaściwe automatyczne przypisanie wstępnego statusu osoby osiedlonej, niemożność 
przedłożenia wersji papierowej różnych dokumentów), jak również inne wyzwania związane 
z dostępem do wniosku, były rozwiązywane przez władze Zjednoczonego Królestwa za 
pomocą konkretnych środków; 

(ii) należy zapewnić pełną niezawisłość niezależnego organu monitorującego w zakresie 
przeglądu i nadzoru funkcjonowania systemu oraz szybkie działania w odpowiedzi na skargi 
obywateli Unii i członków ich rodzin;
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(iii) należy zapewnić, by przedsięwzięto środki mające na celu dotarcie do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji i zajęcie się ich sytuacją przed upływem terminu i po jego 
upływie, oraz złagodzenie konsekwencji dla tych obywateli Unii, którzy nie z własnej winy 
nie złożą wniosku do systemu przyznawania statusu osoby osiedlonej przed upływem terminu 
składania wniosków; należy unikać kryminalizacji, dyskryminacji, zatrzymania i deportacji 
obywateli, którzy w normalnych warunkach byliby uprawnieni do pobytu.

2. Ochrona danych osobowych

Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, komisja LIBE zgadza się z celem umowy o 
wystąpieniu, jakim jest zapewnienie ciągłości ochrony zapewnianej w Unii osobom 
fizycznym, których dane osobowe będą przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie po dacie 
wystąpienia. Artykuły 70–71 umowy stanowią ramy, które pozwalają na osiągnięcie tego celu 
w okresie przejściowym i po nim. W związku z tym istotne jest, aby Komisja rozpoczęła 
niezwłocznie ocenę adekwatności ram prawnych ochrony danych w Zjednoczonym 
Królestwie. 

Chociaż postanowienia umowy jasno określają ten obowiązek zapewnienia ochrony osób 
fizycznych po brexicie, konieczne jest jednak, by praktyczne zasady, które zostaną 
wprowadzone w życie, były w pełni zgodne z tym celem. Komisja LIBE podkreśla potrzebę 
przeprowadzenia dokładnej i szczegółowej analizy ram prawnych ochrony danych w 
Zjednoczonym Królestwie w celu wykazania, że wszystkie warunki wymagane na mocy 
unijnych przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności rozporządzeń (UE) 
2016/679 i 2018/1725 oraz dyrektywy (UE) 2016/680, a także orzecznictwa TSUE, są 
spełnione, aby zapewnić poziom ochrony zasadniczo równoważny z poziomem zapewnianym 
przez Unię Europejską. Komisja LIBE odnotowuje, że Zjednoczone Królestwo wdrożyło do 
swojego prawa krajowego unijny pakiet dotyczący ochrony danych. Byłaby to podstawa 
oceny adekwatności. Komisja LIBE uważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na ramy 
prawne obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego 
lub przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania lub kwestie związane z migracją. 
Przypomina, że programy masowego nadzoru, takie jak Tempora, mogą nie być równoważne 
z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i zdecydowanie zachęca do 
uwzględnienia orzecznictwa w tej dziedzinie, takiego jak sprawa Schrems2.

Jeżeli ramy prawne dotyczące ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie nie zostaną 
zakwalifikowane do decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, wówczas Unia 
Europejska powinna podkreślić konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych 
dotyczących transferów międzynarodowych w celu zapewnienia wymaganej ciągłości 
ochrony przewidzianej przez unijne przepisy o ochronie danych. 

2Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14, Maximillian Schrems 
przeciwko Data Protection Commissioner
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Komisja LIBE wzywa również organy ochrony danych w państwach członkowskich do 
proaktywnego śledzenia całego procesu wystąpienia, aby przyczynić się do udanego i 
uporządkowanego wystąpienia bez szkody dla praw osób, których dane dotyczą.  

3. Współpraca organów bezpieczeństwa, ścigania i wymiarów sprawiedliwości w 
sprawach karnych

W obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych umowa o 
wystąpieniu przewiduje jasne i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do wszystkich toczących 
się postępowań karnych. Istnienie okresu przejściowego, w którym odpowiednie, wyraźnie 
wskazane przepisy unijne będą nadal stosowane, pozwoli na zakończenie tych postępowań 
zgodnie z zasadą pewności prawa – nadrzędną zasadą w prawie karnym i procedurze karnej.

W odniesieniu do egzekwowania prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, zgodnie z umową o 
wystąpieniu, Zjednoczone Królestwo przestanie mieć dostęp do wszelkich unijnych systemów 
informacyjnych, w tym do najważniejszego z nich, tj. systemu informacyjnego Schengen, 
który zawiera informacje na temat obywateli zarówno państw trzecich, jak i UE. W umowie o 
wystąpieniu określono zasady dotyczące środków w okresie przejściowym, które umożliwią 
Zjednoczonemu Królestwu dalszą wymianę informacji za pośrednictwem systemów do końca 
tego okresu przejściowego. W odniesieniu do kilku ważnych systemów, takich jak SIS i 
SIENA, umowa przewiduje możliwość, pod pewnymi warunkami, wymiany informacji 
operacyjnych przez ograniczony czas po zakończeniu okresu przejściowego w celu 
zapewnienia, aby wartość operacyjna informacji zawartych w systemach na koniec okresu 
przejściowego nie została utracona. Uzgodnienia te powinny złagodzić skutki gwałtownego 
odłączenia od unijnych systemów informacyjnych. Warto zauważyć, że w przypadku 
niektórych systemów UE, takich jak dane PNR, zapewni to czas niezbędny do 
wynegocjowania przyszłych uzgodnień w sprawie wymiany danych PNR między 
Zjednoczonym Królestwem a UE, co również powinno zostać ocenione przez TSUE. 

Jeżeli chodzi o przyszłe stosunki ze Zjednoczonym Królestwem, Parlament przypomina, że 
deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem odnosi się do szeroko zakrojonego, kompleksowego i 
zrównoważonego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa, które zapewni wzajemne 
uzgodnienia dotyczące terminowej, skutecznej i sprawnej wymiany danych dotyczących 
przelotu pasażera (PNR) i wyników przetwarzania takich danych, które będą przechowywane 
w odpowiednich krajowych systemach przetwarzania danych PNR, oraz uzgodnienia na 
potrzeby przetwarzania danych DNA, odcisków palców i danych rejestracyjnych pojazdów 
(Prüm), a także współpracy operacyjnej za pośrednictwem Europolu i Eurojustu. Należy 
jednak przypomnieć, że chociaż Zjednoczone Królestwo nie było już zobowiązane do 
uczestnictwa w instrumentach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych na mocy mechanizmu opt-out przewidzianego w Traktacie z Lizbony, to 
opowiedziało się za środkami ustawodawczymi w konkretnych przypadkach, a mimo 
głosowania w 2016 r. za wystąpieniem z Unii wydaje się, że Zjednoczone Królestwo nadal 
chce być częścią niektórych obszarów współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
po opuszczeniu Unii. Muszą istnieć jasne i stałe ramy udziału Zjednoczonego Królestwa we 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, a nie decyzje ad hoc.  Konstruktywne 
poszanowanie praw podstawowych osób fizycznych, w tym stałe przestrzeganie EKPC i 
stosowanie jej, oraz odpowiednia ochrona danych osobowych, a także prawdziwe gwarancje 
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prawne to niezbędne warunki prowadzenia tej współpracy. Komisja LIBE uważa, że 
współpraca ta musi być w pełni uwarunkowana przestrzeganiem tych zasad. Parlament 
przypomina, że władze Zjednoczonego Królestwa kopiowały dane osobowe przetwarzane w 
systemie informacyjnym Schengen z poważnym naruszeniem unijnych przepisów o ochronie 
danych oraz że do chwili obecnej naruszenie to nie zostało uregulowane; w związku z tym, 
zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, Parlament wzywa Radę i Komisję do 
naprawienia tego poważnego naruszenia i innych poważnych naruszeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek negocjacji dotyczących warunków współpracy po przeprowadzeniu szybkiej i 
szczegółowej oceny sytuacji i odpowiednim poinformowaniu Parlamentu.

4. Azyl, migracja i zarządzanie granicami

Co do zasady przyszła współpraca w dziedzinie azylu, migracji i zarządzania granicami jest 
zaledwie wspomniana w umowie o wystąpieniu. 

W tym kontekście należałoby wyjaśnić, w jakim stopniu Zjednoczone Królestwo chciałoby 
kontynuować współpracę z UE w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego, w szczególności w ramach systemu dublińskiego, ponieważ Zjednoczone 
Królestwo uczestniczy obecnie w kilku instrumentach.  Podobnie w dziedzinie migracji, w 
tym współpracy międzynarodowej, potrzebne byłyby odnośne uściślenia dotyczące przyszłej 
współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem. W zależności od stałego udziału w 
programach unijnych w przyszłej umowie należy również uwzględnić uzgodnienia dotyczące 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, ponieważ Zjednoczone Królestwo otrzymuje obecnie 
najwyższą kwotę (na środki w dziedzinie powrotów). 

Jeśli chodzi o zarządzanie granicami, obecnie Zjednoczone Królestwo nie może zostać 
pełnoprawnym członkiem agencji Frontex z uwagi na fakt, że nie zdecydowało się na udział 
w odnośnych częściach dorobku Schengen. Współpracuje jednak z Fronteksem na wiele 
sposobów, łącznie ze wsparciem operacyjnym w dziedzinie powrotów i zarządzania 
granicami oraz reprezentacją w charakterze obserwatora w zarządzie. Ważne byłoby 
wyjaśnienie w przyszłości stosunków między Fronteksem a Zjednoczonym Królestwem jako 
państwem trzecim. Ten sam wniosek odnosi się do konieczności określenia przyszłych 
stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem w zakresie wymiany informacji i 
korzystania z wielkoskalowych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami, w 
szczególności uściślenia nowych warunków dotyczących zarządzania i pewności prawa.

Komisja LIBE zwraca się zatem do komisji AFCO, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
aby zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie 
zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2018/0427(NLE)).


