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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0591/2011, którą złożył Alain Desmazières de Sechelles (Francja) w 
sprawie projektu ustawy o Unii Europejskiej na lata 2010–2011, który ma 
zostać poddany pod głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin

1. Streszczenie petycji

Celem wspomnianego projektu ustawy jest wzmocnienie brytyjskich procedur przyjmowania 
lub ratyfikowania określonych decyzji UE i zmian w traktatach. Projekt ten został 
sporządzony w kontekście nowych unijnych metod zatwierdzania zmian w traktatach i wzywa 
się w nim do większego publicznego lub parlamentarnego zaangażowania w proces 
podejmowania tego typu decyzji. Składający petycję jest zdania, że ten projekt ustawy nie jest 
zgodny z duchem i literą prawa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję wyraża opinię, że akt o Unii Europejskiej z 2011 r., przyjęty niedawno 
przez obie izby parlamentu Zjednoczonego Królestwa (który wszedł w życie 19 lipca 2011 r. 
po otrzymaniu królewskiej zgody1) jest niezgodny z prawem UE. Składający petycję zauważa 
                                               
1 Zob. link http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html
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niezgodność z treścią art. 4 ust. 3 i art. 48 ust. 1–6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 
Uważa on, że akt o Unii Europejskiej z 2011 r. stanowi zagrożenie dla istnienia oraz 
wyższości porządku prawnego UE oraz że spowoduje on, że wszelkie przyszłe dostosowania i 
zmiany w Unii Europejskiej będą trudne lub nawet niemożliwe.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja wyraża opinię, że art. 4 ust 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wzywa państwa 
członkowskie do „powstrzymania się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby 
zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii”, nie został naruszony przez akt Zjednoczonego 
Królestwa o Unii Europejskiej z 2011 r. Zmiany traktatu zgodnie ze zwykłą procedurą 
zmiany, o której mowa w art. 48 TUE, „wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez 
wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.” 
Określenie wymogów takiej ratyfikacji leży w gestii ustawodawcy Zjednoczonego Królestwa. 
Mogą one obejmować referendum. Inne państwa członkowskie również mogą mieć podobne 
wymogi wewnętrzne dotyczące ratyfikacji przyszłych zmian traktatów.

Podsumowanie

Komisja wyraża opinię, że petycja jest bezpodstawna. Akt o Unii Europejskiej z 2011 r. jest 
zgodny z prawem Unii Europejskiej. 


