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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 
szczególności wyrok C-350/121 oraz opinie 2/132 i 1/093,

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony rozszerzył zakres wspólnej polityki handlowej, 
aby włączyć do niej bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz mając na uwadze, że 
znacznie rozszerzył on uprawnienia Parlamentu w dziedzinie międzynarodowych umów 
handlowych poprzez wzmocnienie przysługującego mu prawa do regularnego 
otrzymywania informacji, a także rozszerzył jego kompetencje w zakresie procesu 
podejmowania decyzji dzięki przyznaniu mu uprawnienia do udzielania zgody 
wymaganej na końcu procesu negocjacyjnego, zapewniając w ten sposób bezpośrednią 
reprezentację obywateli przy przyjmowaniu międzynarodowych umów handlowych;

B. mając na uwadze, że w opinii 2/13 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, 
iż kompetencje Unii w dziedzinie stosunków międzynarodowych i jej zdolność do 
zawierania umów międzynarodowych obejmują z natury rzeczy uprawnienie do 
związania się orzeczeniami organu sądowego, utworzonego lub wyznaczonego na mocy 
takich umów, w zakresie wykładni i stosowania ich postanowień; mając jednak na 
uwadze, że Trybunał uściślił również, iż umowy międzynarodowe mogą wpływać na 
jego własne kompetencje tylko pod warunkiem, że zostaną spełnione podstawowe 
warunki zachowania istoty wspomnianych kompetencji, tak aby nie została podważona 
autonomia porządku prawnego Unii;

1. w związku z trwającymi negocjacjami TTIP kieruje do Rady następujące zalecenia:

d) w sprawie zasad:

(i) by oceniła wpływ TTIP w celu zapewnienia spójności polityki, w szczególności 
spójności między różnymi obszarami działań zewnętrznych UE oraz między nimi i jej 
innymi strategiami politycznymi;

(ii) by określiła rolę i uprawnienia rady do spraw regulacyjnych, a także jakość prawną jej 
ustaleń, biorąc pod uwagę fakt, że współpraca regulacyjna powinna uwzględniać obecne 
ramy konstytucyjne i instytucjonalne UE, zdolności władz europejskich, krajowych i 
lokalnych do stanowienia prawa zgodnie z własnymi strategiami politycznymi, w 
szczególności w zakresie polityki społecznej i środowiskowej, oraz że bezpośrednie 
stosowanie jej zaleceń do odnośnych przypadków unijnych może oznaczać naruszenie 
procedur stanowienia prawa określonych w Traktatach, w związku z czym podważy 

                                               
1 Sprawa C-350/12: Rada Unii Europejskiej przeciwko Sophie in’t Veld.
2 Opinia 2/13: Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności - Zgodność wspomnianego projektu z traktatami UE i FUE.
3 Opinia 1/09: Projekt porozumienia – Ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych –
Europejski i wspólnotowy sąd patentowy – Zgodność wspomnianego projektu z traktatami.
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procesy demokratyczne, a także europejski interes publiczny;

(iii) by dopilnowała, aby nie zostały obniżone żadne normy uwzględnione w europejskich 
ramach prawnych;

(iv) jako że TTIP jest uważane za „żywe porozumienie", do którego będzie można w 
przyszłości dodawać dodatkowe załączniki sektorowe, należy dopilnować, aby 
mechanizm ten dawał możliwość nadzoru parlamentarnego w celu zapewnienia 
otrzymywania informacji przez Parlament Europejski i Kongres USA oraz aby mogły 
one inicjować i kształtować dialog regulacyjny przewidziany przez TTIP oraz 
sprawować nad nim nadzór, przy poszanowaniu parlamentarnych praw legislacyjnych.

(v) uznaje bardzo wysoki poziom obowiązujących w Unii Europejskiej i uzgodnionych w 
sposób demokratyczny standardów i środków ochronnych za dokonanie w najwyższym 
stopniu warte ochrony i wzywa, aby obowiązujące w UE i państwach członkowskich 
normy ustawowe, na przykład w zakresie bezpieczeństwa produktów, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, ochrony środowiska, klimatu, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu 
zwierząt, jak również ochrony konsumentów i danych osobowych w żadnym wypadku 
nie zostały obniżone;

(vi) by sprzeciwiała się włączeniu do TTIP mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, gdyż UE i USA posiadają rozwinięte systemy prawne, a 
system rozstrzygania sporów między państwami oraz odwoływanie się do sądów 
krajowych są najodpowiedniejszymi narzędziami służącymi do rozwiązywania sporów 
dotyczących inwestycji;

(vii) mając na uwadze fakt, że w przypadku jurysdykcji USA i UE nie istnieje ryzyko 
wpływów politycznych na władzę sądowniczą lub odmowy zapewnienia ochrony 
prawnej inwestorom zagranicznym, rozstrzyganie sporów między inwestorem a 
państwem, oparte na arbitrażu prywatnym, może podważyć prawo do stanowienia 
prawa w interesie publicznym Unii Europejskiej, a także krajowych, regionalnych i 
lokalnych władz państw członkowskich, szczególnie w dziedzinie polityki społecznej i 
środowiskowej, w związku z czym nie będzie zgodne z ramami konstytucyjnymi UE; 
by zaproponowała stałe rozwiązanie dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy 
inwestorami a państwami, w ramach którego potencjalne przypadki będą rozstrzygane 
w sposób przejrzysty przez zawodowych sędziów w publicznych procesach sądowych, 
a do tego rozstrzygnięcia będzie można wnieść przynajmniej jeden środek odwoławczy;

e) w sprawie przejrzystości, zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz akcji 
informowania opinii publicznej:

(iii) by – choć pewien stopień poufności jest dopuszczalny i zrozumiały podczas 
prowadzenia negocjacji w sprawie porozumienia handlowego o tak wielkim znaczeniu 
gospodarczym i politycznym – kontynuowała wysiłki na rzecz nadania negocjacjom w 
sprawie TTIP bardziej przejrzystego charakteru oraz sprawienia, by były bardziej 
dostępne dla ogółu obywateli, między innymi poprzez upublicznienie wszystkich 
tekstów negocjacyjnych UE, które Komisja udostępnia już państwom członkowskim i 
Parlamentowi, jako że instytucje europejskie powinny być prekursorami wspierania i 
promowania przejrzystości;
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(iv) by zgodnie z wyrokiem C-358/11 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
niezwłocznie, wyczerpująco i na wszystkich etapach procedury udzielała Parlamentowi 
Europejskiemu informacji; by wszystkim posłom do PE zapewniła dostęp do 
wszystkich poufnych dokumentów i zamieściła skonsolidowane teksty w wykazie 
dokumentów, z którymi posłowie do PE mogą się zapoznać;

(v) by wdrożyła zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 stycznia 
2015 r. w sprawie dalszego wzmocnienia prawomocności i przejrzystości procesu 
negocjacji poprzez pełne, aktywne i wszechstronne przestrzeganie zasad publicznego 
dostępu do dokumentów publikowanych we wszystkich językach urzędowych UE na 
swej stronie internetowej oraz zagwarantowanie zrównoważonego i przejrzystego 
udziału parlamentów państw członkowskich;

(vi) w związku z tym zwraca się do Komisji, aby wspierała i kontynuowała negocjacje z 
Radą mające na celu umożliwienie dokonania zmiany rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów;

(vii) by sprawdziła konsekwencje prawne porozumień mieszanych; by w pełni zaangażowała 
parlamenty narodowe w dyskusję na temat specyfiki TTIP oraz informowała je na 
bieżąco o przebiegu negocjacji, zwracając uwagę na otrzymywane od nich informacje 
zwrotne, zwłaszcza mając na uwadze, że umowa ta najprawdopodobniej stanie się 
umową mieszaną, wymagającą ratyfikacji przez parlamenty narodowe;

(viii) by stworzyła obowiązkowy rejestr przejrzystości, który miałby być wykorzystywany 
przez wszystkie instytucje europejskie w celu zapewnienia im pełnego przeglądu 
działalności lobbystycznej związanej z negocjacjami TTIP.
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