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Pismo z dnia 22 stycznia 2014 r. skierowane przez przewodniczącego Komisji Prawnej Klausa-
Heinera Lehnego do przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych Carla Casiniego

Tłumaczenie

Przedmiot: Opinia w sprawie art. 90 ust. 5 Regulaminu PE

Szanowny Panie Przewodniczący!

W piśmie z dnia 27 listopada 2013 r.1 przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych 
zaproponował, aby Komisja Prawna wydała opinię w sprawie zmiany art. 90 ust. 5 Regulaminu PE. 
Ze względu na ograniczenia czasowe opinia ta zostaje wydana w formie pisma.

Komisja Prawna rozważyła tę kwestię na posiedzeniu w dniu 21 stycznia i przyjęła następującą 
opinię jednogłośnie, 22 głosami za2.

I. Zmiana obecnego tekstu art. 90 ust. 5 Regulaminu PE

Idea zmiany art. 90 ust. 5 Regulaminu została wysunięta w piśmie przewodniczącego Komisji 
Handlu Międzynarodowego do przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 13 lutego 
2013 r.3, ponieważ Komisja Handlu Międzynarodowego zauważyła niespójność między art. 90 ust. 5 
Regulaminu a art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Art. 90 ust. 5 Regulaminu, należący do przepisów regulujących zawieranie umów 
międzynarodowych, brzmi:

5. Po zakończeniu negocjacji, lecz przed podpisaniem umowy, projekt umowy jest 
przekazywany Parlamentowi w celu wydania opinii lub wyrażenia zgody. Do procedury 
wyrażania zgody stosuje się art. 81.

Art. 218 ust. 5 TFUE brzmi:

5. Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzję upoważniającą do podpisania umowy 
a, w stosownych przypadkach, do tymczasowego jej stosowania przed jej wejściem w życie.

W ustępie tym nie wspomina się o udziale Parlamentu Europejskiego. Jednakże w ust. 6, który 

                                               
1 D(2013)59655.
2 W chwili głosowania końcowego obecni byli następujący członkowie komisji: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin 
Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
3 D(2013)5817.
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dotyczy decyzji w sprawie zawarcia umowy, mówi się o zgodzie Parlamentu Europejskiego lub 
konsultacji z nim.

Zważywszy, że Regulamin podlega postanowieniom traktatów1, Komisja Prawna proponuje, aby 
w celu zapewnienia zgodności z traktatami centralny przepis art. 90 ust. 5 został przeformułowany,
jak następuje:

5. Po zakończeniu negocjacji projekt decyzji o zawarciu umowy jest przekazywany 
Parlamentowi w celu wydania opinii lub wyrażenia zgody. Do procedury wyrażania zgody 
stosuje się art. 81.

II. Zapewnienie kontroli parlamentarnej nad umowami międzynarodowymi w przypadku 
stosowania tymczasowego oraz umów mieszanych

Kwestia zgody Parlamentu (lub konsultacji z Parlamentem) w odniesieniu do umów 
międzynarodowych jest jednak bardziej złożona. Jak zauważyła Komisja Handlu 
Międzynarodowego, nawet jeżeli uzna się za pewne, że zgoda Parlamentu (lub konsultacja 
z Parlamentem) zbiega się w czasie z zawarciem umowy, tj. ma miejsce na etapie jej podpisywania, 
w dwóch sytuacjach pojawiają się problemy związane z legitymacją demokratyczną (które mogą 
również wystąpić łącznie):

1. gdy umowa międzynarodowa zostaje podpisana i jest tymczasowo stosowana na mocy art. 218 
ust. 5, lecz Parlament nie zostaje w racjonalnym terminie poproszony o wyrażenie zgody (lub 
opinii);

2. gdy umowa międzynarodowa jest umową mieszaną – tj. umową, którą podpisuje zarówno Unia, 
jak i państwa członkowskie, gdyż dotyczy ona zarówno dziedzin podlegających wyłącznej 
kompetencji Unii, jak i dziedzin podlegających kompetencji państw członkowskich – zaś Parlament 
nie zostaje poproszony o wyrażenie zgody (lub opinii), dopóki większość lub ogół państw 
członkowskich nie zakończy wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych.

W pierwszym przypadku występuje problem legitymacji demokratycznej, gdyż umowę 
międzynarodową stosuje się tymczasowo przez dłuższy czas bez zgody Parlamentu. W drugim 
przypadku problem polega na tym, że rola Parlamentu Europejskiego zostaje osłabiona, gdyż 
instytucje zabierają głos jako pierwsze. Jest to szczególny problem, gdyż umowy mieszane zwykle 
dotyczą przede wszystkim spraw, w których Unia Europejska ma wyłączne kompetencje 
zewnętrzne, a jedynie w ograniczonym zakresie dotyczą spraw, w których kompetencje częściowo 
przysługują państwom członkowskim.

a) Tymczasowe stosowanie

W związku z powyższym Komisja Prawna zwraca uwagę na art. 25 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej 

                                               
1 Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z dnia 21 października 2008 r., Alfonso Luigi Marra vs Eduardo De Gregorio 
i Antonio Clemente, połączone sprawy C-200/07 i C-201/07, pkt 39.
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o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r.1, który brzmi:

2. Jeżeli traktat nie postanawia inaczej lub jeżeli państwa negocjujące inaczej nie uzgodniły, 
tymczasowe stosowanie traktatu lub części traktatu w odniesieniu do danego państwa 
powinno ustać, gdy państwo to notyfikuje innym państwom, między którymi traktat jest 
stosowany prowizorycznie, że nie zamierza zostać stroną traktatu.

Zgodnie z art. 218 ust. 5 i 6 TFUE Rada istotnie może zadecydować o tymczasowym stosowaniu 
umowy międzynarodowej, zanim Parlament wyrazi zgodę. Jednakże jeżeli odczytywać to w związku 
z art. 25 ust. 2 konwencji wiedeńskiej, jasne staje się, że tymczasowe stosowanie nie może trwać, 
gdy Parlament Europejski wyraził sprzeciw wobec umowy międzynarodowej, gdyż w myśl prawa 
międzynarodowego sprzeciw ten musi być rozumiany jako oświadczenie przez Unię Europejską, że 
nie zamierza ona zostać stroną umowy2.

Aby chronić rolę Parlamentu w procedurach, rozsądnie byłoby zatem włączyć do art. 90 przepis 
zapewniający zajmowanie przez Parlament stanowiska w sprawie wszelkich umów 
międzynarodowych, które są stosowane tymczasowo, lecz przez pewien okres nie zostały 
przedłożone Parlamentowi celem wydania przez niego zgody (lub opinii). Długość tego okresu 
pozostaje tematem do dyskusji, jednak Komisja Prawna sugeruje, że właściwy mógłby być okres 
1 roku.

Nowy ustęp w art. 90, służący realizacji tej zasady, mógłby brzmieć:

Gdy w ciągu 1 roku po podjęciu przez Radę decyzji na mocy art. 218 ust. 5 TFUE 
o podpisaniu i tymczasowym stosowaniu umowy międzynarodowej Rada nie zwróci się do 
Parlamentu o wyrażenie zgody ani nie skonsultuje się z nim na mocy art. 218 ust. 6 TFUE, 
Parlament z własnej inicjatywy zajmuje stanowisko w sprawie rzeczonej umowy na 
podstawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej.

Rozwiązanie to miałoby tę zaletę, iż kładłoby kres tymczasowemu stosowaniu umów, których 
Parlament nie zamierza poprzeć, i zniechęcałoby do opóźnień w angażowaniu Parlamentu.

b) Umowy mieszane

Aby zabezpieczyć stanowisko Parlamentu również w przypadku umów mieszanych oraz 
zważywszy, że w większości przypadków umowy mieszane dotyczą spraw, w których kompetencje 
ma przede wszystkim Unia Europejska, a państwom członkowskim przysługują jedynie kompetencje
częściowe, można by dodać analogiczny przepis obejmujący takie przypadki. Taki przepis byłby 
korzystny, gdyż gwarantowałby, że Parlament nie znajdzie się na ostatnim miejscu, gdy chodzi 
o wyrażanie zgody na mieszane umowy międzynarodowe.

Nowy ustęp w art. 90, służący realizacji tej zasady, mógłby brzmieć:

                                               
1 Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 23 maja 1969 r., t. 1155, s. 331.
2 Jak zdarzyło się w przypadku ACTA (umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami 
Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki).
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Gdy w ciągu 1 roku po podjęciu przez Radę decyzji na mocy art. 218 ust. 5 o podpisaniu 
umowy międzynarodowej, której stronami są również państwa członkowskie, Rada nie 
zwróci się do Parlamentu o wyrażenie zgody ani nie skonsultuje się z nim na mocy art. 218 
ust. 6 TFUE, Parlament z własnej inicjatywy zajmuje stanowisko w sprawie rzeczonej 
umowy na podstawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej.

Rozwiązanie to miałoby tę zaletę, iż zachęcałoby Radę do wcześniejszego angażowania Parlamentu 
w procedury, co byłoby właściwe w większości przypadków dotyczących umów mieszanych.

***

Mam nadzieję, że niniejsza opinia, a w szczególności sugestie dotyczące zmiany Regulaminu 
przydadzą się komisji, której Pan przewodniczy, przy rozpatrywaniu ewentualnej zmiany art. 90 
ust. 5 Regulaminu.

(Formuła grzecznościowa i podpis)


