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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając fakt, że w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało 
Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

– uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (XT 21105/3/2018),

– uwzględniając projekt Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej1,

– uwzględniając deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków między 
Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem2,

– uwzględniając decyzje Rady Europejskiej (UE) 2019/476 z dnia 22 marca 2019 r.3, 
(UE) 2019/584 z dnia 11 kwietnia 2019 r.4 i (UE) 2019/1810 z dnia 29 października 
2019 r.5 przyjęte w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużające okres, 
o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE, odpowiednio do dnia 12 kwietnia 2019 r., do dnia 
31 października 2019 r. oraz do dnia 31 stycznia 2020 r.,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przezeń notyfikacją o zamiarze 
wystąpienia z Unii Europejskiej6, z dnia 3 października 2017 r. w sprawie stanu 
zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem7, z dnia 13 grudnia 2017 r. 
w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem8, z dnia 
14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między Unią Europejską 
a Zjednoczonym Królestwem9 oraz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wystąpienia 

1 Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 1.
2 Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 178.
3 Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1.
4 Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1.
5 Dz.U. L 278 I z 30.10.2019, s. 1.
6 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 24.
7 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 2.
8 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 32.
9 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:080I:FULL&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:101:FULL&from=PL
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Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – rozwój wypadków10,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 50 
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) (C9-0148/2019),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 88 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji,

– uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0004/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie projektu umowy o wystąpieniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich oraz rządowi 
Zjednoczonego Królestwa.

10 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0016.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Proces wystąpienia

W referendum, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r. w Zjednoczonym Królestwie w 
sprawie tego, czy powinno ono pozostać członkiem UE czy też wystąpić z niej, większość – 
51,9 % – opowiedziała się za wystąpieniem z UE.

W dniu 29 marca 2017 r. rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował zamiar wystąpienia 
z Unii Europejskiej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE).

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przezeń notyfikacją o zamiarze 
wystąpienia z Unii Europejskiej11, w której to rezolucji przedstawia swoje stanowisko 
dotyczące wytycznych Rady Europejskiej na mocy art. 50 ust. 2 TUE. Rezolucja ta stanowi 
również podstawę dokonanej przez Parlament oceny procesu negocjacyjnego i wszelkich 
porozumień osiągniętych przez UE i Zjednoczone Królestwo. W rezolucji tej Parlament 
określił swoje stanowisko w odniesieniu do wszystkich podstawowych kwestii związanych z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa: ogólnych zasad negocjacji, w tym potrzeby 
zapewnienia uporządkowanego wystąpienia, ochrony interesów obywateli UE-27 oraz 
kompetencji UE w kwestiach związanych z wystąpieniem, etapów negocjacji, zakresu umowy 
o wystąpieniu, ustaleń przejściowych i przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE Rada Europejska wydała w dniu 29 kwietnia 2017 r.12 wytyczne 
do negocjacji, określając podejście etapowe z myślą o negocjacjach, przy czym pierwszy etap 
miał na celu zapewnienie jasności i pewności prawa oraz uregulowanie kwestii wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE. Rada Europejska wyraziła zamiar bacznego monitorowania 
postępów i wskazywania, kiedy będą one wystarczające, by umożliwić przejście do 
następnego etapu negocjacji, który obejmowałby wstępne i przygotowawcze rozmowy na 
temat ram przyszłych stosunków.

Negocjacje między UE a Zjednoczonym Królestwem rozpoczęły się w dniu 19 czerwca 
2017 r.; UE reprezentował Michel Barnier, główny negocjator UE, a Zjednoczone Królestwo 
– David Davis, minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej.

W dniu 8 grudnia 2017 r. negocjatorzy UE i rządu Zjednoczonego Królestwa ogłosili wspólne 
sprawozdanie z postępów podczas pierwszego etapu negocjacji, w którym negocjatorzy 
wspólnie stwierdzili, że osiągnięto porozumienie co do zasady w trzech rozpatrywanych w 
pierwszej fazie negocjacji obszarach: ochrona praw obywateli UE w Zjednoczonym 

11 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 24.
12 Wytyczne Rady Europejskiej opracowane w następstwie notyfikacji złożonej przez Zjednoczone Królestwo na 
mocy art. 50 TUE (EUCO XT 20004/17).
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Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE, ramy dotyczące wyjątkowej sytuacji 
Irlandii Północnej oraz porozumienie finansowe.
 
W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Europejska stwierdziła, że poczyniono wystarczające 
postępy, by przejść do drugiego etapu związanego z ustaleniami przejściowymi i ogólnym 
porozumieniem w sprawie ram przyszłych stosunków, oraz wydała wytyczne uzupełniające. 
Rada Europejska podkreśliła, że negocjacje na drugim etapie mogą być kontynuowane 
jedynie wtedy, gdy zobowiązania podjęte na pierwszym etapie będą w pełni przestrzegane i 
wiernie przełożone na postanowienia prawne. 

Dalsze wytyczne dotyczące otwarcia negocjacji dotyczących ogólnego porozumienia w 
sprawie ram przyszłych stosunków zostały określone przez Radę Europejską w dniu 23 marca 
2018 r. i miały zostać opracowane w deklaracji politycznej towarzyszącej umowie o 
wystąpieniu i wspomnianej w umowie o wystąpieniu.

Po sześciu rundach negocjacji i innych spotkaniach na szczeblu negocjatorów i na szczeblu 
technicznym w dniu 14 listopada 2018 r. uzgodniono umowę w sprawie wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE. Projekt deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych 
stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem uzgodniony na szczeblu negocjatorów i 
przyjęty co do zasady na szczeblu politycznym został wysłany przez przewodniczącego Rady 
Europejskiej w dniu 22 listopada 2018 r. do państw członkowskich UE-27. Wreszcie w dniu 
25 listopada 2018 r. przywódcy UE-27 zatwierdzili umowę o wystąpieniu i deklarację 
polityczną.

Tego dnia Rada Europejska zwróciła się do Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady 
o podjęcie niezbędnych kroków służących zagwarantowaniu, by umowa ta mogła wejść 
w życie 30 marca 2019 r., tak by zapewnić uporządkowane wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z UE.

W dniu 11 stycznia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/27413 w sprawie podpisania 
umowy o wystąpieniu, a także projekt decyzji w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, który ogłoszono na sesji plenarnej w dniu 
30 stycznia 2019 r.

Umowa o wystąpieniu uzgodniona na szczeblu negocjatorów została jednak odrzucona przez 
parlament Zjednoczonego Królestwa w trzech kolejnych głosowaniach, w dniu 15 stycznia, 
12 marca i 29 marca 2019 r.

Wynik kilku głosowań w sprawie umowy o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym 
Królestwem pokazał, że wyraźna większość sprzeciwia się wyjściu z UE bez porozumienia, 
ale nie było większości opowiadającej się za jakimkolwiek alternatywnym rozwiązaniem, w 
tym za kompleksową unią celną z UE obejmującą całe Zjednoczone Królestwo lub 
publicznym głosowaniem potwierdzającym nad umową o wystąpieniu, co doprowadziło do 

13 Decyzja Rady (UE) 2019/274 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 47 I z 19.2.2019, 
s. 1). Tekst umowy o wystąpieniu dołączony do decyzji (UE) 2019/274 opublikowano w Dz.U. C 66 I 
z 19.2.2019, s. 1.
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impasu.

Zjednoczone Królestwo przedłożyło UE trzy kolejne wnioski o przedłużenie okresu 
przewidzianego w art. 50 ust. 3 TUE. Pierwsze przedłużenie obejmowało okres do dnia 
12 kwietnia 2019 r. (decyzja Rady (UE) 2019/476), drugie – do dnia 31 października 2019 r. 
(decyzja Rady (UE) 2019/584), a ostatnie – do dnia 31 stycznia 2020 r. (decyzja Rady 
2019/1810/UE).

W międzyczasie kontynuowano rozmowy między negocjatorami UE i Zjednoczonego 
Królestwa w celu przezwyciężenia sprzeciwów Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do 
rozwiązania awaryjnego, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad negocjacyjnych UE. UE w 
szczególności jasno stwierdziła, że nie ma możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu 
i że należy przewidzieć prawnie funkcjonujące rozwiązanie pozwalające uniknąć twardej 
granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Rozmowy nasiliły się we wrześniu i październiku 2019 r., a w dniu 17 października 2019 r. 
osiągnięto wreszcie porozumienie w kwestii przeglądu protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej zawartego w projekcie umowy o wystąpieniu, oraz w kwestii niezbędnych 
dostosowań technicznych w art. 184 i 185 umowy, a także w kwestii przeglądu deklaracji 
politycznej. Również w dniu 17 października 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła 
zmienioną umowę o wystąpieniu oraz poddany przeglądowi tekst deklaracji politycznej.

W drodze decyzji (UE) 2019/1750 z dnia 21 października 2019 r.14 i decyzji (UE) 2020/48 z 
dnia 21 stycznia 2020 r.15 Rada zmieniła projekt decyzji w sprawie podpisania umowy o 
wystąpieniu. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji w sprawie zawarcia umowy o 
wystąpieniu został zatwierdzony przez Radę tego samego dnia16, przekazany Parlamentowi 
wraz ze zaktualizowanym tekstem umowy oraz ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 
21 października 2019 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego spotkała się tego samego dnia w 
celu omówienia kolejnych kroków proceduralnych, w tym przekazania tekstu właściwym 
komisjom parlamentarnym.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu właściwą komisją w związku z procedurą zgody jest 
Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO). W tym kontekście Konferencja Przewodniczących 
postanowiła, że procedura zgody może zostać zamknięta po zakończeniu procesu ratyfikacji 
umowy o wystąpieniu przez parlament Zjednoczonego Królestwa.

14 Decyzja Rady (UE) 2019/1750 z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie 
podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej (Dz.U. L 274 I z 28.10.2019, s. 1). Tekst umowy o wystąpieniu dołączony do decyzji (UE) 
2019/1750 opublikowano w Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 1. 
15 Decyzja Rady (UE) 2020/48 z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie 
podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej (Dz.U. L 161 z 21.1.2020 s. 1).
16 Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokument Rady XT 
21105/3/18 REV 3
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Konferencja Przewodniczących postanowiła, że pozostałe komisje, których dotyczy 
procedura wystąpienia, mogą przedstawić opinie w formie listów dotyczące projektu 
zalecenia komisji AFCO w sprawie zgody. Dziesięć komisji wydało opinie w formie listów, 
które załączono do niniejszego zalecenia o wyrażeniu zgody. Są to: Komisja Spraw 
Zagranicznych (AFET), Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA), Komisja Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych (EMPL), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (IMCO), Komisja Transportu i Turystyki (TRAN), Komisja Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (AGRI), Komisja Prawna (JURI), Komisja Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisja Petycji (PETI).

Zgodnie z art. 88 Regulaminu Parlament Europejski zatwierdza umowę o wystąpieniu zwykłą 
większością głosów. Zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Parlament w drodze jednego 
głosowania nad udzieleniem zgody podejmuje decyzję bez względu na to, czy zalecenie 
dotyczy przyjęcia czy odrzucenia danego aktu. Poprawki nie są dopuszczalne. Podczas 
głosowania na szczeblu komisji i podczas sesji plenarnej posłowie wybrani w występującym 
państwie członkowskim są w pełni uprawnieni do udziału w debacie i do głosowania.

Aby umowa o wystąpieniu została zawarta przez UE, musi jeszcze zostać zatwierdzona 
większością kwalifikowaną w Radzie – określoną zgodnie z art. 238 ust. 3 lit. b) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – tj. przez 20 spośród pozostałych 27 państw 
członkowskich, reprezentujących 65 % ich ludności.

Rola Parlamentu Europejskiego 

Parlament Europejski nie jest formalnie zaangażowany w negocjacje dotyczące wystąpienia 
państwa członkowskiego. Parlament jest jednak nie tylko instytucją posiadającą kompetencje 
w zakresie kontroli politycznej, o której mowa w art. 14 TUE, ale bierze również udział w 
procedurze decyzyjnej na mocy art. 50 TUE, ponieważ jego zgoda jest warunkiem 
niezbędnym do zawarcia umowy o wystąpieniu.

Od początku procesu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Parlament odegrał zatem silną, 
aktywną rolę w negocjacjach, biorąc pod uwagę przysługujące mu prawo do wyrażenia zgody 
na umowę o wystąpieniu zawarte w art. 50 TUE.

Parlament prowadzi dyskusje na ten temat od czasu referendum. Istotnie, w dniu 24 czerwca 
2016 r., bezpośrednio po referendum, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Konferencji 
Przewodniczących, aby nie tylko przygotować spotkanie przewodniczącego Parlamentu z 
przewodniczącymi pozostałych instytucji po referendum, ale także aby rozważyć kolejne 
kroki Parlamentu w tym procesie.

Na tym samym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących postanowiono, że w dniu 
28 czerwca 2016 r. odbędzie się nadzwyczajna sesja miesięczna w celu omówienia wyników 
referendum w Zjednoczonym Królestwie.

Na początku tej sesji przewodniczący podkreślił wyjątkowy charakter posiedzenia zwołanego 
po odbytym w dniu 23 czerwca 2016 r. w Zjednoczonym Królestwie referendum, którego 
wynik był przedmiotem troski wszystkich obywateli UE.
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Podczas tej sesji miesięcznej i po oświadczeniach Rady i Komisji Parlament przyjął rezolucję 
w sprawie decyzji o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Zjednoczonym Królestwie17, 
przy 395 głosach za, 200 głosach przeciw i 71 głosach wstrzymujących się.

Parlament przypomniał w rezolucji, że na mocy traktatów wymagana jest zgoda Parlamentu 
Europejskiego i że musi on być w pełni zaangażowany na wszystkich etapach różnego 
rodzaju procedur dotyczących umowy o wystąpieniu oraz wszelkich przyszłych stosunków.

W praktyce zaangażowanie Parlamentu w proces wystąpienia przełożyło się na ustanowienie 
od bardzo wczesnego momentu jak najściślejszych kontaktów z innymi instytucjami i 
regularne przekazywanie informacji na temat postępów poczynionych w trakcie całego cyklu 
przygotowań i negocjacji.

Koordynacja prac Parlamentu była scentralizowana na szczeblu Konferencji 
Przewodniczących w związku ze złożonymi politycznymi i horyzontalnymi kwestiami 
prawnymi i politycznymi. Konferencja Przewodniczących postanowiła zastosować stopniowe 
podejście do tego procesu, definiując pierwszy etap do czasu określenia wytycznych Rady 
Europejskiej, kiedy to prace będą prowadzone na szczeblu Konferencji, z Guy Verhofstadtem 
(Renew Europe18, BE) jako koordynatorem negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE po jego mianowaniu na posiedzeniu Konferencji w dniu 8 września 2016 r. 
Drugi etap negocjacji – Guy Verhofstadt koordynowałby współpracę z przewodniczącym 
Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), a trzeci etap byłby kierowany przez komisję AFCO 
i inne komisje, zgodnie z procedurą zgody.

W tym kontekście i mając na uwadze ten sam cel, jakim jest zapewnienie zorganizowanego 
zaangażowania Parlamentu w proces wystąpienia, utworzono grupę sterującą ds. brexitu. 
Konferencja Przewodniczących oficjalnie ustanowiła grupę sterującą ds. brexitu na 
posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. i zdecydowała, że w jej skład wejdą Guy Verhofstadt, 
koordynator grupy sterującej, Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D), Gabriele 
Zimmer (GUE/NGL, DE), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE) oraz Danuta Hübner jako 
przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) (PPE, PL), a zadaniem grupy 
będzie koordynacja i przygotowanie obrad, ustaleń i rezolucji Parlamentu w sprawie 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, pod egidą Konferencji Przewodniczących. 

Po wyborach europejskich w 2019 r. skład grupy sterującej ds. brexitu uległ zmianie, jeśli 
chodzi o PPE – obecnie reprezentowane przez Danutę Hübner, S&D – obecnie 
reprezentowane przez Pedra Silvę Pereirę (PT), GUE/NGL – obecnie reprezentowane przez 
Martina Schirdewana (DE) oraz komisję AFCO obecnie –reprezentowaną przez 
przewodniczącego Antonia Tajaniego (PPE, IT).

Parlament był również cały czas zaangażowany w metody i struktury dotyczące negocjacji, 
przez kanały informacyjne lub aktywne uczestnictwo. Zgodnie z oświadczeniem z 15 grudnia 
2016 r. wydanym po nieformalnym posiedzeniu szefów państw lub rządów 27 państw 
członkowskich „przedstawiciele Parlamentu” byli zapraszani na posiedzenia przygotowawcze 
Rady Europejskiej. Oznaczało to, że Parlament był faktycznie zaangażowany, w tym w 
posiedzenia specjalnych przedstawicieli i posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych.

17 Dz.U. C 91 z 9.3.2018, s. 40.
18 W poprzedniej kadencji grupa ALDE, obecnie grupa Renew Europe.
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Grupa sterująca ds. brexitu odbyła ponad 100 posiedzeń, większość z nich w obecności 
głównego negocjatora UE Michela Barniera, przyczyniła się do stałego zaangażowania 
Parlamentu i jego pierwszoplanowej roli w przebiegu procedury, dzięki terminowo 
przyjmowanym rezolucjom i oświadczeniom zawierającym uzasadnione stanowiska w 
sprawie negocjacji i najważniejszych wydarzeń od czasu powiadomienia przez Zjednoczone 
Królestwo o zamiarze wystąpienia.

Uznając znaczenie wszystkich komisji zapewniających stały nieformalny dialog, fachową 
wiedzę techniczną i współpracę w kontekście procedury wystąpienia, kilka posiedzeń grupy 
sterującej ds. brexitu i seminariów technicznych zorganizowano w obecności tych komisji, 
które są bezpośrednio odpowiedzialne za polityki sektorowe istotne z punktu widzenia 
umowy o wystąpieniu. Dialog ten był również prowadzony za pośrednictwem Konferencji 
Przewodniczących Komisji, która omówiła procedurę wystąpienia z UE na szeregu 
posiedzeń.  

Guy Verhofstadt, jako koordynator grupy sterującej ds. brexitu, uczestniczył w spotkaniach z 
wieloma zainteresowanymi stronami (przedstawicielami instytucji, społeczeństwa 
obywatelskiego, obywateli i przedsiębiorców, parlamentami krajowymi itp.), a także otrzymał 
w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 4500 e-maili i listów w sprawie brexitu i udzielił na nie 
odpowiedzi.

Rola komisji AFCO

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego komisja AFCO jest komisją właściwą do 
przygotowania zgody Parlamentu na mocy art. 50 TUE. Art. 88 Regulaminu Parlamentu 
dotyczący wystąpienia z Unii stanowi bowiem, że „Jeżeli na mocy art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej państwo członkowskie podejmuje decyzję o wystąpieniu z Unii, sprawa zostaje 
przekazana do właściwej komisji Parlamentu”. Zgodnie z sekcją XVIII załącznika VI do 
Regulaminu w sprawie uprawnień komisji stałych komisja AFCO ma uprawnienia w zakresie 
konsekwencji dla instytucji wynikających z wystąpienia z Unii, a zatem jest odpowiedzialna 
za procedurę zgody po zakończeniu negocjacji. 

AFCO pełni rolę horyzontalną, nie naruszając szczególnych uprawnień innych komisji w 
kwestiach sektorowych, związanych z obszarami polityki, za które są one odpowiedzialne. 
AFCO odpowiada za wydanie zalecenia w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia umowy o 
wystąpieniu wynegocjowanej przez UE i występujące państwo członkowskie.

W trakcie długich i wyczerpujących prac przygotowawczych komisja AFCO zgromadziła 
dowody, porady i wiedzę fachową z rozmaitych sektorów i od różnych zainteresowanych 
stron, publicznych lub prywatnych, zarówno z kontynentu, jak i ze Zjednoczonego Królestwa. 
Komisja AFCO, jak i inne komisje parlamentarne, zorganizowała debaty i wysłuchania na 
temat konsekwencji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii w obszarach polityki 
objętych ich kompetencjami zgodnie z wytycznymi Konferencji Przewodniczących.

Od dnia 3 września 2015 r. AFCO zorganizowała ponad 20 konkretnych wydarzeń, w tym 
wysłuchań, warsztatów i prezentacji badań lub dokumentów informacyjnych, w kwestiach 
takich, jak renegocjacja stosunków konstytucyjnych Zjednoczonego Królestwa z Unią 
Europejską oraz porozumienie osiągnięte przez Radę Europejską w dniach 18 i 19 lutego 
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2016 r.19, a także przyszłe stosunki konstytucyjne Zjednoczonego Królestwa z Unią 
Europejską, prawa obywateli oraz skutki brexitu dla granicy między Irlandią a Irlandią 
Północną. AFCO uczestniczyła również w wysłuchaniach innych komisji w kwestiach 
związanych z wystąpieniem lub przyszłymi stosunkami między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, bądź była w nie bezpośrednio zaangażowana.

Oprócz tych wydarzeń specjalnych kwestie wystąpienia, a w szczególności dotyczące stanu 
procesu, były omawiane praktycznie na każdym posiedzeniu komisji po powiadomieniu o 
zamiarze wystąpienia.

Przewodniczący komisji AFCO i członek grupy sterującej ds. brexitu uczestniczyli w ponad 
500 spotkaniach dwustronnych z publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami na 
temat kwestii związanych z wystąpieniem i jego skutkami dla UE i Zjednoczonego 
Królestwa.

Szybkie i dogłębne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i jego organów miało 
zasadnicze znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 50 TUE umowa o wystąpieniu może zostać 
zawarta jedynie za zgodą Parlamentu.

Artykuł 50 TUE

W art. 50 TUE przewidziano procedurę, zgodnie z którą państwo członkowskie UE może 
legalnie opuścić UE w drodze negocjacji i zawarcia z UE umowy określającej warunki jego 
wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z UE.

Parlament konsekwentnie podkreślał, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE jest 
bezprecedensowe i godne ubolewania, oraz że preferowanym rozwiązaniem byłoby stałe 
członkostwo w rynku wewnętrznym i unii celnej, zwłaszcza jeżeli Zjednoczone Królestwo 
pragnie utrzymać płynną wymianę handlową lub inne korzyści ściśle związane z 
członkostwem w UE.
 
Od samego początku Parlament zwracał również uwagę, że celem umowy o wystąpieniu jest 
zapewnienie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dzięki 
rozwiązaniu trzech podstawowych kwestii związanych z wystąpieniem: prawa obywateli UE 
mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa 
mieszkających w UE-27, granicy między Irlandią a Irlandią Północną oraz uregulowania 
zobowiązań finansowych Zjednoczonego Królestwa wobec UE.

Jeśli chodzi o ramy przyszłych stosunków, o których mowa w art. 50 ust. 2 TUE, Parlament 
jasno stwierdził, że wszelkie porozumienia w tej sprawie byłyby traktowane jako integralna 
część ogólnej umowy w sprawie wystąpienia, a zatem ich treść byłaby również oceniana 
przez Parlament w ramach procedury zgody, mimo że zgodnie z prawem jedynie umowa o 
wystąpieniu jest przedmiotem zgody.
 
Uporządkowane wystąpienie z UE

19 „Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej”, Dz.U. C 69 I z 23.2.2016, 
s.1.
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Dla Parlamentu uporządkowane wystąpienie było niezbędne w celu ochrony interesów Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Oznacza to, że zgodnie z art. 50 TUE negocjacje dotyczyły 
ustaleń w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, z uwzględnieniem ram 
przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE, a także miały na celu zapewnienie 
stabilności prawnej i zminimalizowanie zakłóceń.

W swoich rezolucjach Parlament stopniowo ustalał swoją wykładnię przepisów art. 50 TUE, 
w tym szereg podstawowych wymogów dotyczących negocjacji, zarówno pod względem ich 
zakresu, jak i ich wprowadzania.

W rezolucji z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w 
związku ze złożoną przezeń notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 
Parlament podkreślił, że główne kwestie do uwzględnienia to:

 status prawny obywateli UE-27, którzy mieszkają lub zamieszkiwali w Zjednoczonym 
Królestwie, oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy mieszkają lub 
zamieszkiwali w innych państwach członkowskich, w tym ich sprawiedliwe 
traktowanie i gwarancja, że ich status podlega zasadom wzajemności, równości, 
symetrii i niedyskryminacji;

 porozumienie finansowe między Zjednoczonym Królestwem a UE, oparte na rocznym 
sprawozdaniu finansowym UE skontrolowanym przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, obejmujące wszystkie zobowiązania prawne Zjednoczonego 
Królestwa wynikające ze zobowiązań pozostających do realizacji, jak również 
uwzględniające pozycje pozabilansowe, zobowiązania warunkowe i inne koszty 
finansowe wynikające bezpośrednio z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE; 

 uznanie wyjątkowej sytuacji Irlandii oraz szczególnych okoliczności, w których 
obliczu staje ta wyspa, w celu złagodzenia skutków wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE, jeżeli chodzi o granicę między Irlandią i Irlandią Północną, 
zapewnienie ciągłości i stabilności procesu pokojowego oraz uniknięcia usztywnienia 
granicy.

Inne kwestie istotne z punktu widzenia Parlamentu obejmowały wyjaśnienie statusu 
zobowiązań międzynarodowych podjętych przez Zjednoczone Królestwo jako państwo 
członkowskie, gwarancje pewności prawa dla podmiotów prawnych, w tym przedsiębiorstw, 
oraz rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W rezolucji z dnia 3 października 2017 r.20 w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem21 Parlament Europejski jasno stwierdził, że należy poczynić 
znaczne postępy w zakresie praw obywateli, Irlandii i Irlandii Północnej oraz uregulowanie 
zobowiązań finansowych Zjednoczonego Królestwa, zanim będzie można rozpocząć drugi 
etap rozmów w sprawie nowego ścisłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym 
Królestwem. Ponadto Parlament zauważył, że zawarcie umowy w sprawie przyszłych 
stosunków będzie możliwe dopiero po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.

Podejście to potwierdzono w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Rada 

20 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 2.
21 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 2.
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Europejska podkreśliła, że negocjacje na drugim etapie mogą być kontynuowane jedynie 
wtedy, gdy zobowiązania podjęte na pierwszym etapie będą w pełni przestrzegane i wiernie 
przełożone na postanowienia prawne.

Jak stwierdziła Komisja w komunikacie do Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 8 grudnia 
2017 r. w sprawie postępu negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem prowadzonych na mocy 
art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej22, na pierwszym etapie negocjacji priorytetowo 
potraktowano „trzy kwestie, które uznano za szczególnie ważne dla zapewnienia 
uporządkowanego wystąpienia:

a) prawa obywateli;
b) dialog między Irlandią a Irlandią Północną oraz 
c) porozumienie finansowe.”

Projekt umowy o wystąpieniu dotyczy wszystkich tych kwestii, w tym części dotyczącej praw 
obywateli (część druga), części dotyczącej przepisów finansowych (część piąta) i protokołu w 
sprawie Irlandii/Irlandii Północnej i załączników do niego. Jeśli chodzi o rolę TSUE, umowa 
o wystąpieniu przewiduje jego jurysdykcję na różnych szczeblach, co zostanie omówione 
poniżej w części dotyczącej zarządzania.

W odniesieniu do statusu zobowiązań międzynarodowych podjętych przez Zjednoczone 
Królestwo jako państwo członkowskie, umowa o wystąpieniu wyjaśnia, że Zjednoczone 
Królestwo będzie w dalszym ciągu związane umowami międzynarodowymi UE w okresie 
przejściowym. Jednak Zjednoczone Królestwo może negocjować, podpisywać i ratyfikować 
umowy międzynarodowe w imieniu własnym w obszarach należących do wyłącznej 
kompetencji Unii, pod warunkiem że takie umowy nie wejdą w życie ani nie będą stosowane 
w okresie przejściowym, chyba że UE wyrazi na to zgodę.

Podobnie gwarancje pewności prawa dla podmiotów prawnych, w tym przedsiębiorstw, są 
należycie przewidziane w części trzeciej umowy zawierającej postanowienia dotyczące 
wystąpienia, które umożliwiają niezakłócony przebieg wszystkich toczących się postępowań i 
spraw związanych z dostępem do rynku towarów, cłami, VAT-em i akcyzą, własnością 
intelektualną, współpracą policyjną i sądową, zarówno w sprawach karnych, jak i 
cywilnych/handlowych, ochroną danych uzyskanych przed zakończeniem okresu 
przejściowego, procedurami udzielania zamówień publicznych, kwestiami związanymi z 
Euratomem oraz unijnymi procedurami sądowymi/administracyjnymi, przywilejami i 
immunitetami.

W związku z tym w umowie o wystąpieniu przewidziano uporządkowane wystąpienie, co 
było celem przyświecającym negocjatorom UE i Zjednoczonego Królestwa w ciągu ostatnich 
trzech lat.

Zawarcie i ratyfikacja umowy o wystąpieniu wykluczały również scenariusz braku 
porozumienia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ skutki braku porozumienia byłyby bardzo 
istotne, zarówno dla UE, jak i dla Zjednoczonego Królestwa.

Prawa obywateli

22 COM(2017)0784.
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Art. 50 TUE nie przewiduje gwarancji statusu obywateli UE. Takie prawa mogą być jednak 
chronione na mocy umowy o wystąpieniu zawartej na podstawie art. 50 TUE. W rezolucji z 
dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem23 Parlament uznał, że UE i Zjednoczone Królestwo mają 
nadrzędny obowiązek zapewnienia kompleksowego i wzajemnego podejścia do ochrony praw 
obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego 
Królestwa mieszkających w UE-27.

Parlament od samego początku, w rezolucji z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie decyzji o 
wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Zjednoczonym Królestwie24, jasno określił swój 
główny priorytet, jakim jest ochrona obywateli UE, a następnie powtórzył go we wszystkich 
kolejnych rezolucjach w sprawie brexitu. Jako instytucja reprezentująca wszystkich obywateli 
UE Parlament zobowiązał się do działania w całym procesie wystąpienia, aby chronić interesy 
obywateli, i zażądał, aby negocjacje były prowadzone z myślą o zapewnieniu stabilności 
prawnej i zminimalizowaniu zakłóceń, a także zapewnieniu jasnej wizji przyszłości obywateli 
i podmiotów prawnych. 

Parlament skupił się przede wszystkim na ochronie obywateli, przy czym chodzi zarówno o 
poszanowanie ich woli demokratycznie wyrażonej w brytyjskim referendum, jak i – co 
bardzo istotne – o zmniejszenie niepewności spowodowanej wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z UE i zachowanie bez zmian, na ile to możliwe, praw obywateli wynikających z 
ich statusu przed wystąpieniem. Jest to tym istotniejsze, że ponad 3 mln obywateli UE 
mieszka w Zjednoczonym Królestwie, a ponad milion obywateli Zjednoczonego Królestwa 
mieszka w UE.

Ochrona praw obywateli dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE stanowi 
również priorytet dla instytucji ściślej zaangażowanych w proces wystąpienia.

Rada Europejska, podobnie jak Parlament, za jeden z głównych priorytetów w negocjacjach 
uznała ochronę obywateli, którzy oparli swoje plany życiowe na prawach związanych z 
członkostwem Zjednoczonego Królestwa w UE.

Z kolei Rada w mandacie negocjacyjnym wyraźnie oświadczyła, że „ochrona statusu i praw 
obywateli 27 państw członkowskich UE i ich rodzin w Zjednoczonym Królestwie oraz 
obywateli Zjednoczonego Królestwa i ich rodzin w 27 państwach członkowskich UE stanowi 
najpilniejszy priorytet w negocjacjach z uwagi na liczbę osób, których bezpośrednio dotyczy 
wystąpienie, oraz z uwagi na powagę skutków, z jakimi ono się dla nich wiąże. Umowa 
powinna zapewniać niezbędne skuteczne, możliwe do wyegzekwowania, niedyskryminacyjne 
i wszechstronne gwarancje praw tych obywateli, m.in. prawa do uzyskania stałego pobytu po 
upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat legalnego pobytu oraz praw powiązanych”.

We wspólnym sprawozdaniu z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącym postępów poczynionych w 
pierwszej fazie negocjacji w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej, prowadzonych na podstawie art. 50 TUE, negocjatorzy 
szczegółowo przedstawili wspólne ustalenia dotyczące praw obywatelskich.

23 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
24 Dz.U. C 91 z 9.3.2018, s. 40.
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26 czerwca 2017 r. Zjednoczone Królestwo opublikowało dokument pt. „The United 
Kingdom’s exit from the European Union - Safeguarding the Position of EU Citizens Living 
in the UK and UK Nationals Living in the EU” [Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej – Ochrona statusu obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym 
Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE], w którym rząd 
oświadczył, że jego podstawowym priorytetem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie 
statusu obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego 
Królestwa mieszkających w państwach UE po wystąpieniu i że zamierza stawiać interesy tych 
obywateli na pierwszym miejscu.

Obie strony od najwcześniejszych etapów negocjacji poświęcały zatem szczególną uwagę 
kwestii praw obywatelskich. Rozdział dotyczący praw obywatelskich istotnie uzgodniono 
dość wcześnie, ponieważ pierwotna wersja umowy o wystąpieniu opublikowana 19 marca 
2018 r. zawierała całkowicie uzgodnioną część drugą dotyczącą praw obywatelskich, 
obejmującą bezpośrednie skutki postanowień oraz kwestię jurysdykcji TSUE co do 
odnośnych postanowień o prawach obywatelskich.

W swoich rezolucjach Parlament określił szereg wymogów minimalnych dotyczących treści 
rozdziału umowy o wystąpieniu dotyczącego praw obywatelskich, w tym następujące 
wymogi:

a) Kwalifikujący się rezydenci będący obywatelami państw UE i dzieci urodzone po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE powinni wchodzić w zakres umowy o 
wystąpieniu jako członkowie rodziny, a nie jako niezależne podmioty praw. Ponadto przyszli 
członkowie rodziny powinni nadal korzystać z prawa pobytu na mocy tych samych przepisów 
co obecni członkowie rodziny.

W art. 10 ust. 1 lit. e) i f) umowy o wystąpieniu, określającym jej zakres podmiotowy, ujęto 
członków rodziny jako odrębną grupę, do której należą m.in. osoby urodzone lub 
przysposobione po zakończeniu okresu przejściowego przez osoby będące głównymi 
podmiotami praw zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule. Status członków 
rodziny dodatkowo wzmocniono w art. 17 ust. 2 umowy o wystąpieniu, który przewiduje, że 
prawa członków rodziny pozostających na utrzymaniu zostają zachowane nawet wówczas, 
gdy osoby te przestają pozostawać na utrzymaniu. 

b) Procedura administracyjna powinna być nieuciążliwa, deklaratoryjna i bezpłatna, tak by 
rodziny mogły wszczynać ją w drodze pojedynczej deklaracji, a ciężar dowodu powinien 
spoczywać na władzach Zjednoczonego Królestwa.

Umowa pozwala państwu przyjmującemu wybrać albo system deklaratoryjny, albo system 
konstytutywny. Zjednoczone Królestwo i jak dotąd około połowa państw członkowskich 
wybrały system konstytutywny. 

Art. 18 umowy o wystąpieniu określa obowiązującą procedurę administracyjną oraz 
przewiduje, że jej celem jest sprawdzenie, czy wnioskodawcy przysługuje prawo pobytu na 
mocy umowy o wystąpieniu. Określono w nim wymogi dotyczące procedury rozpatrywania 
wniosków, dążąc przy tym do zapewnienia jej maksymalnej prostoty i przyjazności dla 
wnioskodawców.
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Na przykład wnioski składane przez rodziny w tym samym czasie będą rozpatrywane łącznie. 

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) i h) umowy o wystąpieniu dokumenty poświadczające 
status osób objętych umową o wystąpieniu muszą być wydawane nieodpłatnie. 

c) Wszystkie świadczenia określone w prawodawstwie UE powinny być eksportowane.

Zgodnie z art. 31 umowy o wystąpieniu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego25 będzie nadal mieć zastosowanie od osób objętych umową o 
wystąpieniu. 

Osoby objęte umową o wystąpieniu zachowają prawo do świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, a jeżeli są uprawnione do świadczenia w jednym kraju, zasadniczo będą 
uprawnione do jego otrzymywania po przeprowadzce do innego państwa.

d) Decyzje TSUE związane z wykładnią przepisów o prawach obywatelskich powinny być 
wiążące.

Obywatele UE przed sądami Zjednoczonego Królestwa oraz obywatele Zjednoczonego 
Królestwa przed sądami państw członkowskich UE mogą powoływać się bezpośrednio na 
umowę o wystąpieniu. 

Ponadto sądy Zjednoczonego Królestwa muszą, zgodnie z art. 4 ust. 4 umowy o wystąpieniu, 
konsekwentnie stosować wykładnię zgodną z orzecznictwem TSUE wydanym przed 
zakończeniem okresu przejściowego oraz uwzględniać odpowiednie orzecznictwo TSUE 
wydane po zakończeniu tego okresu (art. 4 ust. 5 umowy o wystąpieniu). Sądy 
Zjednoczonego Królestwa mogą też występować do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w sprawie wykładni rozdziału umowy o wystąpieniu dotyczącego praw 
obywatelskich przez osiem lat po zakończeniu okresu przejściowego. Skutki prawne tych 
orzeczeń w Zjednoczonym Królestwie będą takie same jak skutki prawne orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym wydanych na podstawie art. 267 TFUE (art. 158 ust. 2 umowy o 
wystąpieniu).

e) Określenie roli przyszłego niezależnego organu krajowego utworzonego w celu reagowania 
na skargi obywateli.

Zgodnie z art. 159 umowy o wystąpieniu wdrożenie i stosowanie rozdziału umowy o 
wystąpieniu dotyczącego praw obywatelskich będzie monitorowane w UE przez Komisję, 
a w Zjednoczonym Królestwie przez organ o uprawnieniach równoważnych uprawnieniom 
Komisji. Taki organ powinien być prawdziwie niezależny. W każdym razie zgodnie z art. 159 
ust. 2 umowy o wystąpieniu Komisja i niezależny organ monitorujący mają obowiązek 
informować specjalny komitet praw obywatelskich (art. 165 ust. 1 umowy o wystąpieniu) o 
stosowaniu rozdziału umowy o wystąpieniu dotyczącego praw obywatelskich, odpowiednio w 
UE i w Zjednoczonym Królestwie.

Strukturę, skład i funkcje niezależnego organu określa jednak nie umowa o wystąpieniu 

25 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
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Zjednoczonego Królestwa z UE, a projekt ustawy wdrażającej tę umowę. W rezolucji z dnia 
15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i monitorowania przepisów dotyczących praw 
obywateli zawartych w umowie o wystąpieniu26 Parlament wyraził zaniepokojenie przepisami 
projektu ustawy dotyczącymi tego organu, w szczególności jeśli chodzi o jego rzeczywistą 
niezależność.

Umowa o wystąpieniu stanowi kompromis między UE a Zjednoczonym Królestwem, w tym 
w odniesieniu do praw obywatelskich. Jej postanowienia dotyczące praw obywatelskich nie 
mogły przewidywać nadania pełnego statusu wynikającego z członkostwa w Unii, 
przysługującego jej obywatelom na mocy TUE i TFUE. Głównym celem umowy jest 
zabezpieczenie i zagwarantowanie większości tych praw, a w szczególności tych, które 
pozwalają większości obywateli dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE 
pozostać przy wyborach życiowych dokonanych przed końcem okresu przejściowego zgodnie 
z prawem do swobodnego przemieszczania się.

12 listopada 2019 r. grupa sterująca ds. brexitu wydała oświadczenie dotyczące wdrożenia w 
Zjednoczonym Królestwie i w UE-27 tych postanowień umowy o wystąpieniu, które dotyczą 
praw obywatelskich; za problematyczne uznała niektóre aspekty brytyjskiego systemu 
przyznawania statusu osoby osiedlonej. Zastrzeżenia te potwierdzono w ww. rezolucji 
Parlamentu z dnia 15 stycznia 2020 r. w odniesieniu do wdrożenia części drugiej umowy o 
wystąpieniu, w szczególności co do następujących kwestii: 

 wielu wnioskodawców, którzy zgłosili się do systemu przyznawania statusu osoby 
osiedlonej otrzymało tylko status wstępny;

 niezależność niezależnego organu monitorującego, o którym mowa w art. 159 umowy 
o wystąpieniu;

 ewentualne konsekwencje dla obywateli UE, którzy nie zarejestrują się w systemie 
przyznawania statusu osoby osiedlonej w terminie do 30 czerwca 2021 r.; 

 brak fizycznego dokumentu wydawanego po zakończeniu procedury rozpatrzenia 
wniosku, co zwiększa ryzyko niepewności co do dowodu statusu, a także ryzyko 
dyskryminacji obywateli UE-27;

 środki stosowane w odniesieniu do obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji w 
kontekście procedury rozpatrywania wniosków;

 możliwość stosowania systemu przyznawania statusu osoby osiedlonej wobec 
obywateli państw UE-27 w Północnej Irlandii, którzy nie wystąpili o obywatelstwo 
brytyjskie na podstawie porozumienia wielkopiątkowego. 

 
Parlament Europejski będzie nadal bardzo uważnie monitorował wdrażanie całej umowy o 
wystąpieniu, a w szczególności jej rozdziału dotyczącego praw obywatelskich.

Irlandia i Irlandia Północna 

Zabezpieczenie porozumienia wielkopiątkowego 

Unia Europejska i jej instytucje, w szczególności Parlament, wyrażały zaniepokojenie 

26 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0006, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
wdrożenia i monitorowania przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o wystąpieniu 
(2020/2505(RSP)).
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zwłaszcza konsekwencjami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla 
Irlandii Północnej oraz jej przyszłych stosunków z Irlandią. Wystąpienie z UE jednego ze 
współgwarantów porozumienia wielkopiątkowego może bowiem spowodować rozdźwięk 
gospodarczy i prawny prowadzący do trudności w stosowaniu tego porozumienia, będącego 
zasadniczym aktem ramowym zapewniającym pokój, współpracę i zrozumienie na wyspie 
Irlandii. 

Brexit może wpłynąć zakłócająco, zwłaszcza na następujące trzy aspekty: stabilność procesu 
pokojowego, charakter granicy i współpracę transgraniczną oraz równość i prawa27. 

Parlament wyraźnie stanął na stanowisku, że absolutnie należy zagwarantować pokój i 
zachować wszystkie części porozumienia wielkopiątkowego oraz dołożyć wszelkich starań, 
by uniknąć wprowadzenia twardej granicy. W swoich rezolucjach i oświadczeniach 
złożonych za pośrednictwem grupy sterującej ds. brexitu wielokrotnie powtarzał zatem, że 
umowa o wystąpieniu powinna obejmować wykonalne, prawnie funkcjonalne i uniwersalne 
rozwiązanie awaryjne dotyczące granicy między Irlandią a Irlandią Północną, które 
uwzględniałoby wyjątkową sytuację wyspy Irlandii. 

Parlament podkreślał też, jak ważne jest zobowiązanie się Zjednoczonego Królestwa do 
zagwarantowania, że prawa, gwarancje i równość szans przewidziane w porozumieniu 
wielkopiątkowym nie ulegną ograniczeniu, oraz nalegał na transpozycję wszystkich 
elementów wspólnej strefy podróżowania, a także na prawa obywateli UE do swobodnego 
przemieszczania się zapisane w prawodawstwie unijnym i w porozumieniu 
wielkopiątkowym28.

Ze swej strony Rada Europejska postulowała w wytycznych z dnia 29 kwietnia 2017 r. 
„elastyczne i kreatywne rozwiązania” uwzględniające „wyjątkową sytuację zaistniałą na 
wyspie Irlandii”, „m.in. w celu uniknięcia twardej granicy, przy poszanowaniu integralności 
porządku prawnego Unii”. 

Porozumienie wielkopiątkowe weszło w życie w 1998 r. i stworzyło „warunki, które położyły 
kres trwającemu przez niemal trzy dekady konfliktowi w Irlandii Północnej”; „umożliwiło 
ono stabilny okres relatywnego pokoju; w okresie tym wybrano Zgromadzenie Irlandii 
Północnej, powołano współdzielący władzę rząd Irlandii Północnej, znacznie poprawiono 
stosunki polityczne między Irlandią Północną a Irlandią, promowano prawa człowieka i 
równość, zdecydowanie nasilono współpracę transgraniczną, a także zaistniały liczne 
przykłady ściślejszej integracji gospodarczej i współzależności na wyspie Irlandii”29.

27 „UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement” [Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE 
(brexit) a porozumienie wielkopiątkowe], Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii, listopad 2017 r. 
Dostępne na stronie internetowej: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
28 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
29 „UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement” [Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE 
(brexit) a porozumienie wielkopiątkowe], Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii, listopad 2017 r. 
Dostępne na stronie internetowej: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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Wprawdzie obie strony negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE 
konsekwentnie podkreślały, że zależy im na utrzymaniu wszystkich części porozumienia 
wielkopiątkowego, jednak problem Irlandii/Irlandii Północnej okazał się najbardziej 
delikatnym politycznie i najbardziej złożonym z trzech głównych priorytetów dotyczących 
uporządkowanego wystąpienia.

Początkowe rozwiązanie awaryjne
 
We wspólnym sprawozdaniu z dnia 8 grudnia 2017 r. na temat postępów w 1. fazie negocjacji 
UE i Zjednoczone Królestwo potwierdziły, że osiągnięcia, korzyści i zobowiązania związane 
z procesem pokojowym nadal będą mieć nadrzędne znaczenie dla pokoju, stabilności i 
pojednania, oraz zgodnie uznały, że należy ochronić wszystkie części porozumienia 
wielkopiątkowego. Obie strony zobowiązały się do tego wspólnie.

Jednakże wypracowanie rozwiązania zaistniałych problemów okazało się niezwykle 
skomplikowane ze względu na wysoce upolityczniony kontekst, a także trudności praktyczne. 
Poważną trudność sprawiło wypracowanie operatywnych metod30, które nie skutkowałyby 
wprowadzeniem twardej granicy, a jednocześnie respektowałyby z jednej strony bezwzględne 
warunki postawione przez Zjednoczone Królestwo (mianowicie, że nie będzie już ono częścią 
jednolitego rynku i unii celnej), a z drugiej strony zasady przewodnie, którymi w 
negocjacjach kierowała się UE. Jak określono w wytycznych Rady Europejskiej z dnia 
29 kwietnia 2017 r., zasady te miały na celu zasadniczo „uniknięcie twardej granicy, przy 
poszanowaniu integralności porządku prawnego Unii”. 

We wspomnianym wyżej wspólnym sprawozdaniu z dnia 8 grudnia 2017 r. obie strony 
uzgodniły, że jeżeli Zjednoczone Królestwo nie osiągnie swoich celów dotyczących 
Irlandii/Irlandii Północnej w ramach przyszłych ogólnych stosunków unijno-brytyjskich, 
wówczas zaproponuje drugi wariant, a mianowicie konkretne rozwiązanie służące zaradzeniu 
wyjątkowej sytuacji na wyspie Irlandii. 

Gdyby nie uzgodniono takiego rozwiązania, trzecim wariantem byłoby utrzymanie przez 
Zjednoczone Królestwo pełnej zgodności z zasadami rynku wewnętrznego i unii celnej, co 
sprzyjałoby współpracy Północ–Południe, gospodarce całej wyspy i ochronie porozumienia 
wielkopiątkowego. W każdym razie Zjednoczone Królestwo nadal zapewniałoby 
przedsiębiorstwom Irlandii Północnej ten sam nieograniczony dostęp do całego rynku 
wewnętrznego Zjednoczonego Królestwa. 

Projekt umowy o wystąpieniu opublikowany 19 marca 2018 r. został opracowany na 
podstawie trzeciego wariantu przedstawionego we wspólnym sprawozdaniu – rozwiązania 

30 W związku z tym dokumentacja tej kwestii obejmuje szereg propozycji, w tym koncepcję „inteligentnej 
granicy 2.0”, przewidującą „wprowadzenie nowego rozwiązania na granicy, które będzie służyło obu stronom 
granicy z maksymalną przewidywalnością, szybkością i bezpieczeństwem oraz przy jak najmniejszym 
obciążeniu i kosztach dla przedsiębiorców i podróżnych ”, dzięki zastosowaniu „połączenia standardów 
międzynarodowych, najlepszych praktyk światowych i najnowocześniejszej technologii”. „Smart Border 2.0: 
Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free movement of persons” 
[Inteligentna granica 2.0 – uniknięcie twardej granicy na wyspie w Irlandii w związku z kontrolą celną i 
swobodnym przepływem osób], Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i 
Spraw Konstytucyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, listopad 2017 r. 
Dostępne na stronie internetowej: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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awaryjnego, którego celem była ochrona współpracy Północ–Południe i uniknięcie twardej 
granicy. Tekst przewidywał ochronę wspólnej strefy podróżowania, na której utrzymanie UE 
i Zjednoczone Królestwo wspólnie się zgodziły.

Aby uniknąć odpraw granicznych, w proponowanym rozwiązaniu założono pełne 
dostosowanie do przepisów UE dotyczących towarów, kwestii weterynaryjnych i zdrowia 
roślin, a także stosowanie unijnego kodeksu celnego do Irlandii Północnej.

Nadal jednak zamierzano dyskutować nad wszystkimi trzema wariantami określonymi w pkt 
49 wspólnego sprawozdania. Pomimo tego znaczna część tekstu protokołu dodana w tym 
czasie nie była wynikiem uzgodnień. 

Rozwiązanie awaryjne zaproponowane przez rząd Zjednoczonego Królestwa

Trudno było o „elastyczne i kreatywne” optymalnie dostosowane rozwiązanie, zarówno z 
powodów politycznych związanych z bezwzględnymi warunkami postawionymi przez rząd 
brytyjski, jak i z powodów prawnych wynikających z architektury konstytucyjnej UE i 
Zjednoczonego Królestwa.

Zważywszy na wyrażony przez rząd brytyjski „zamiar wystąpienia z jednolitego rynku, unii 
celnej i jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)”, z politycznego 
punktu widzenia wyzwanie było znaczne31. Z prawnego punktu widzenia integralność 
porządku prawnego UE, a dla Zjednoczonego Królestwa własna integralność jako jednolitego 
obszaru celnego znacznie zawężały zakres dostępnych rozwiązań. We wspólnym 
sprawozdaniu z dnia 8 grudnia 2017 r. strony zobowiązały się bowiem do ustanowienia 
mechanizmów zapewniających, by wdrożenie i nadzorowanie wszelkich konkretnych ustaleń 
chroniło integralność unijnego rynku wewnętrznego i unii celnej. Zjednoczone Królestwo 
przypomniało też, że zależy mu na zachowaniu integralności własnego rynku wewnętrznego i 
miejsca Irlandii Północnej na tym rynku po opuszczeniu unijnego rynku wewnętrznego i unii 
celnej.

Prace prowadzono w oparciu o analizę współpracy transgranicznej Północ–Południe32 oraz 
określenie zakresu postanowień niezbędnych do zapewnienia prawnie funkcjonalnego 
dokumentu dotyczącego kwestii Irlandii/Irlandii Północnej. We wspólnym oświadczeniu 
wydanym 19 czerwca 2018 r. strony uznały, że rozwiązanie awaryjne dotyczące 
Irlandii/Irlandii Północnej wymaga postanowień dotyczących dostosowań celnych i 

31 Smart Border 2.0: Avoiding a hard border on the island of Ireland for Customs control and the free movement 
of persons” [Inteligentna granica 2.0 – uniknięcie twardej granicy na wyspie w Irlandii w związku z kontrolą 
celną i swobodnym przepływem osób], Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, 
listopad 2017 r. Dostępne na stronie internetowej: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
32 Celem analizy była ocena „zakresu i ścisłości tej współpracy, a także znaczenia członkostwa w UE dla jej 
prowadzeniu i rozwoju. […] Współpraca Północ–Południe jest specyficzna dla wyspy Irlandii i podlega 
kompetencji rządu Irlandii oraz rządu Irlandii Północnej. Współpracę tę przewidziano w części drugiej 
porozumienia z Belfastu (porozumienia wielkopiątkowego)”. Zob.: „Mapping of North-South cooperation & 
Implementation Bodies – Report and key findings of the exercise” [Analiza dotycząca współpracy Północ–
Południe oraz organów odpowiedzialnych za jej wdrażanie – Sprawozdanie i kluczowe wyniki analizy], Komisja 
Europejska, Grupa Zadaniowa ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 
na podstawie art. 50 TUE, 21 czerwca 2019 r.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
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regulacyjnych zgodnie z pkt 49 wspólnego sprawozdania z grudnia 2017 r. 

Rozwiązanie awaryjne opracowano na podstawie propozycji rządu brytyjskiego, który szukał 
„rozwiązań optymalnie dostosowanych” do „wyjątkowej sytuacji Irlandii Północnej”, 
stanowiącej „integralną część gospodarki Zjednoczonego Królestwa […], w pełni 
zintegrowaną z gospodarką Irlandii, szczególnie w obszarach takich, jak sektor rolno-
spożywczy ”, przy czym przyznano, że „trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób Irlandia 
Północna mogłaby pozostać w UE, gdy pozostała część kraju z niej wystąpi”33. 

Tekst ostatecznie uzgodniony na szczeblu negocjatorów 14 listopada 2018 r., pod koniec 
negocjacji, stanowił reakcję na wyżej wymienione wyzwania, które wyjątkowa sytuacja 
Irlandii i Irlandii Północnej stwarzała dla Unii i Zjednoczonego Królestwa. 

W tekście tym przewidziano rozwiązanie awaryjne oparte na propozycji Zjednoczonego 
Królestwa przewidującej jednolity obszar celny obejmujący UE i całe Zjednoczone 
Królestwo. Rozwiązanie to weszłoby w życie tylko wówczas, gdyby do 1 lipca 2020 r. UE i 
Zjednoczone Królestwo nie zawarły oczekiwanej umowy o przyszłych stosunkach

W projekcie umowy o wystąpieniu w wersji z listopada 2018 r. wyrażono zatem wspólny 
zamiar stron, by negocjować przyszłą umowę, która zastąpiłaby protokół, co zobowiązywało 
strony do dołożenia wszelkich starań, aby zawrzeć i ratyfikować taką umowę.

Rozwiązanie awaryjne zostało włączone do projektu umowy o wystąpieniu jako 
zabezpieczenie, które miało wejść w życie tylko wtedy, gdyby do końca okresu 
przejściowego nie zawarto oczekiwanej umowy. 

Zamiarem stron – jasno sformułowanym i dostatecznie określonym w tekście prawnym – było 
zatem umożliwienie wejścia rozwiązania awaryjnego w życie bez procedury uruchamiania, a 
jednocześnie zobowiązanie się do szybkiej pracy nad przyszłą umową o wzajemnych 
stosunkach.

Zważywszy na kontrowersje wokół rozwiązania awaryjnego po zakończeniu negocjacji, Unia 
Europejska – aż do czasu bezpośrednio przed pierwszym rozstrzygającym głosowaniem w 
brytyjskiej Izbie Gmin – usilnie starała się uświadomić partnerom brytyjskim znaczenie 
postanowień protokołu, a jednocześnie odrzuciła możliwość wznowienia negocjacji, co Rada 
Europejska (art. 50) jasno dała do zrozumienia na posiedzeniu specjalnym w dniu 13 grudnia 
2018 r.

W piśmie przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej do 
premier Theresy May z dnia 14 stycznia 2019 r. zawarto wyjaśnienia dotyczące rozwiązania 
awaryjnego, a mianowicie zapewniono Zjednoczone Królestwo, że Unia Europejska nie chce 
wejścia w życie tego rozwiązania i jest zdeterminowana, by jak najszybciej zastąpić je 
oczekiwaną umową. 

Tę wersję umowy o wystąpieniu parlament Zjednoczonego Królestwa odrzucił jednak w 
trzech kolejnych głosowaniach: 15 stycznia, 12 marca i 29 marca 2019 r. 

33 Przemówienie sekretarza stanu ds. Irlandii Północnej Jamesa Brokenshire’a w European Policy Centre, 
6 listopada 2017 r.
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Zmiana podejścia rządu Zjednoczonego Królestwa

Po rezygnacji premier Theresy May i utworzeniu nowego rządu brytyjskiego nowy premier 
Boris Johnson – w oświadczeniu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie priorytetów rządu – 
powiedział, że Zjednoczone Królestwo nie może zaakceptować porozumienia 
wynegocjowanego z poprzednią premier. Nowy premier uznał, że należy usunąć rozwiązanie 
awaryjne, a problemy związane z granicą irlandzką rozwiązać w przyszłej umowie między 
UE a Zjednoczonym Królestwem. 

W konkluzjach z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Europejska oświadczyła, że „nie ma 
możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu, a wszelkie jednostronne zobowiązania, 
oświadczenia lub inne akty powinny być zgodne z brzmieniem i duchem umowy o 
wystąpieniu i nie mogą utrudniać jej realizacji”. W tym kontekście główny negocjator Michel 
Barnier potwierdził, że UE pozostaje otwarta na analizę prawnie funkcjonalnych propozycji 
Zjednoczonego Królestwa, które byłyby zgodne z umową o wystąpieniu. Kontynuowano 
zatem rozmowy między UE a Zjednoczonym Królestwem z myślą o wypracowaniu 
alternatywnych ustaleń, dzięki którym umowa o wystąpieniu zawierałaby wykonalne, 
prawnie funkcjonalne rozwiązanie dotyczące wyjątkowej sytuacji na wyspie Irlandii. 

Na początku października 2019 r. rząd brytyjski przedstawił następujące nowe propozycje 
dotyczące zmienionego protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej: 1) jednolita strefa 
regulacyjna dla towarów na wyspie Irlandii; 2) UE i Zjednoczone Królestwo stanowiłyby dwa 
odrębne obszary celne, a wszystkie kontrole celne byłyby prowadzone z dala od granicy 
między Irlandią a Irlandią Północną; 3) parlament i rząd Irlandii Północnej miałyby prawo 
najpierw wyrazić zgodę na wejście w życie pojedynczej strefy regulacyjnej, a następnie co 
cztery lata zatwierdzać jej dalsze obowiązywanie.

Rząd brytyjski zamierzał głównie: zapewnić, aby całe Zjednoczonego Królestwo stanowiło 
jeden obszar celny, odzyskać kontrolę nad zewnętrzną polityką handlową oraz zmniejszyć 
nacisk na bezproblemowy handel między UE a całym Zjednoczonym Królestwem.

Główny negocjator UE Michel Barnier uznał, że propozycje Zjednoczonego Królestwa 
skutkują znacznymi problemami, gdyż poważnie zagrażałyby integralności jednolitego rynku 
UE i unii celnej z tego względu, że nie przewidują wykonalnych i wiarygodnych kontroli 
celnych i regulacyjnych na granicy między Irlandią a Irlandią Północną, które faktycznie 
stałyby się dwiema odrębnymi jurysdykcjami. 

Co się tyczy przyzwolenia demokratycznego, główny negocjator UE Michel Barnier 
wprawdzie zgodził się na rozważenie koncepcji nadania instytucjom Irlandii Północnej 
ważniejszej roli w stosowaniu protokołu, jednak uznał, że propozycja ta uzależnia stosowanie 
protokołu od decyzji podjętej jednostronnie przez instytucje Irlandii Północnej.

Z tych powodów propozycji tych nie można było zaakceptować, prowadziłyby bowiem do 
zastąpienia funkcjonalnego i praktycznego rozwiązania prawnego rozwiązaniem czysto 
hipotetycznym i prowizorycznym.

Parlament zareagował na propozycje Zjednoczonego Królestwa za pośrednictwem grupy 
sterującej ds. brexitu, która w oświadczeniu wydanym 3 października 2019 r. stwierdziła, że 
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nie stanowią one podstawy do umowy możliwej do zaakceptowania przez Parlament. 
Zastrzeżenia grupy sterującej ds. brexitu dotyczyły zasadniczo tego, że propozycje 
Zjednoczonego Królestwa co do ceł i aspektów regulacyjnych wyraźnie przewidywały 
infrastrukturę, kontrole i odprawy, co potencjalnie szkodziłoby gospodarce całej wyspy. Co 
do wymogu zgody Zgromadzenia Irlandii Północnej – zamiast dawać pewność gwarantowaną 
przez rozwiązanie awaryjne, sprawiłby on, że umowa stałaby się niepewna oraz zarówno 
zależna od zapadnięcia prowizorycznych i jednostronnych decyzji, jak i obwarowana ich 
warunkami. Parlament pozostał jednak otwarty na wszystkie propozycje, o ile byłyby one 
wiarygodne i prawnie funkcjonalne oraz miały takie same skutki jak ustalenia kompromisowe 
wypracowane w umowie o wystąpieniu.

Uzgodniony tekst końcowy

Intensywne rozmowy kontynuowano w kolejnych dniach, do 17 października 2019 r., kiedy 
to Komisja ogłosiła, że zaleciła Radzie Europejskiej (art. 50) poparcie porozumienia 
osiągniętego na szczeblu negocjatorów w sprawie zmienionego tekstu umowy o wystąpieniu, 
w tym zmienionego protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, oraz zatwierdzenie 
zmienionej deklaracji politycznej w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a 
Zjednoczonym Królestwem.

Główny negocjator oświadczył, że negocjatorzy „potrafili znaleźć rozwiązania, które w pełni 
respektują integralność jednolitego rynku, [i] stworzyli nowe i prawnie funkcjonalne 
rozwiązanie mające na celu uniknięcie twardej granicy oraz ochronę pokoju i stabilności na 
wyspie Irlandii. Jest to rozwiązanie dobre dla UE, dla Zjednoczonego Królestwa oraz dla 
obywateli i przedsiębiorstw w Irlandii Północnej”.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że w zmienionym protokole usunięto rozwiązanie 
awaryjne i jednolitą unię celną między UE a Zjednoczonym Królestwem. Na mocy 
zmienionego protokołu Irlandia Północna stanowi bez wyjątków część obszaru celnego 
Zjednoczonego Królestwa, a jednocześnie stosuje przepisy celne UE (art. 5 ust. 3 protokołu w 
sprawie Irlandii/Irlandii Północnej). Nie pobiera się ceł od towarów przewożonych z Wielkiej 
Brytanii do Irlandii Północnej, chyba że istnieje ryzyko, że towary te zostaną wwiezione do 
UE, w którym to przypadku podlegają unijnym opłatom celnym i unijnym przepisom 
dotyczącym VAT. Zapewniłoby to brak wymogu odpraw lub kontroli celnych, jednak 
konieczne byłyby procedury administracyjne pozwalające upewnić się co do zgodności 
towarów wwożonych do UE z odpowiednimi przepisami.

W wyniku zniesienia jednolitego obszaru celnego obejmującego UE i Zjednoczone Królestwo 
przestają obowiązywać zasady dotyczące równych warunków działania. Irlandia Północna 
będzie jednak nadal podlegać określonemu zbiorowi przepisów dotyczących jednolitego 
rynku, w tym prawodawstwu dotyczącemu towarów, przepisom sanitarnym dotyczącym 
kontroli weterynaryjnych, przepisom o produkcji rolnej/wprowadzaniu produktów rolnych do 
obrotu, przepisom o VAT i akcyzie od towarów oraz przepisom o pomocy państwa – 
wszystko to w celu uniknięcia twardej granicy. Przepisy UE dotyczące pomocy państwa będą 
miały zastosowanie również do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do środków 
wpływających na handel między Irlandią Północną a UE.

Niezbędne odprawy i kontrole towarów będą „realizowane na granicy Irlandii Północnej z 
resztą świata lub w odniesieniu do przepływów handlowych ze wschodu na zachód między 
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Wielką Brytanią a Irlandią Północną. […] Procesy te będą mieć w znacznej mierze charakter 
elektroniczny, zaś wszelkie kontrole towarów będą dotyczyć głównie dostosowania 
regulacyjnego, a nie zgodności z przepisami celnymi”34.

Zjednoczone Królestwo będzie odpowiedzialne za wdrożenie przepisów unijnych mających 
zastosowanie na mocy protokołu, lecz przedstawiciele UE będą uprawnieni do nadzorowania 
działań Zjednoczonego Królestwa w tym kontekście. TSUE zachowa swoją jurysdykcję w 
odniesieniu do wykonywania postanowień protokołu dotyczących dostosowań celnych i 
regulacyjnych35. 

Rozwiązania wprowadzone w nowym protokole mają zapobiec kontrolom na granicy między 
Irlandią a Irlandią Północną i zagwarantować brak twardej granicy między nimi, a 
jednocześnie ochronić integralność jednolitego rynku i unii celnej UE. Będą mieć charakter 
trwały, a nie charakter „polisy ubezpieczeniowej” zależnej od zawarcia umowy w sprawie 
przyszłych stosunków. 

Główną nowością zmienionego protokołu jest uzależnienie go od „zgody” członków 
Zgromadzenia Irlandii Północnej, którzy zdecydują, czy w Irlandii Północnej nadal będzie 
stosowane odnośne prawo UE. Warunki tej zgody znacznie się jednak różnią od warunków 
pierwotnie zaproponowanych przez Zjednoczone Królestwo, zapewniających 
przewidywalność i stabilność na co najmniej kilka lat.

Protokół wejdzie w życie po zakończeniu okresu przejściowego, zgodnie z art. 185 ust. 5 
umowy o wystąpieniu. Jednak zgodnie z art. 18 protokołu, w związku z jednostronną 
deklaracją Zjednoczonego Królestwa w sprawie stosowania dotyczącego „demokratycznej 
zgody w Irlandii Północnej” przepisu protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej36, cztery 
lata po zakończeniu okresu przejściowego Zgromadzenie Irlandii Północnej podejmie 
decyzję, czy będzie nadal stosować art. 5–10 protokołu (ustalenia regulacyjne, celne i 
rynkowe). W razie aprobaty po upłynięciu okresu początkowego zgody będzie należało 
udzielić ponownie cztery lata później, jeżeli początkowo udzieliła jej większość członków 
Zgromadzenia Irlandii Północnej, lub osiem lat później, jeżeli udzielono jej przy poparciu 
międzyspołecznościowym, w myśl art. 18 ust. 6 lit. a) protokołu. W razie gdyby odrzucono 
dalsze stosowanie tych przepisów, przestaną one obowiązywać po upływie dwóch lat od 
głosowania. 
 
Chociaż protokół nie jest już uzależniony od przyszłej umowy, jego art. 13 ust. 8 jasno 
stanowi, że można go zastąpić – w całości lub w części – taką umową.

34 Objaśnienie dotyczące nowego protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej oraz deklaracja polityczna w 
sprawie przyszłych stosunków, Departament ds. Wystąpienia z Unii Europejskiej, rząd Zjednoczonego 
Królestwa, 18 października 2019 r. Dostępne na stronie internetowej: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPL
AINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DE
CLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
35 Więcej informacji na temat zmienionego protokołu znajduje się w opracowaniu pt. „Brexit: What did you 
agree with the UK today?” [Brexit: co dziś uzgodniono ze Zjednoczonym Królestwem?], Komisja Europejska, 
pytania i odpowiedzi, 17 października 2019 r. Dostępne na stronie internetowej: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
36 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilat
eral_Declaration_on_Consent.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840653/EXPLAINER_FOR_THE_NEW_IRELAND_NORTHERN_IRELAND_PROTOCOL_AND_THE_POLITICAL_DECLARATION_ON_THE_FUTURE_RELATIONSHIP.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6122
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840232/Unilateral_Declaration_on_Consent.pdf
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Protokół przewiduje prawnie funkcjonalne i trwałe rozwiązanie, które pozwala uniknąć 
twardej granicy i chroni gospodarkę całej wyspy oraz porozumienie wielkopiątkowe we 
wszystkich jego wymiarach, przy jednoczesnym zachowaniu integralności jednolitego rynku.

Ponadto przewidziano w nim utrzymanie wspólnej strefy podróżowania przy pełnym 
poszanowaniu wynikających z prawa UE praw obywateli Irlandii w Irlandii Północnej. 

Uregulowanie zobowiązań finansowych Zjednoczonego Królestwa

Uregulowanie zobowiązań finansowych obu stron w wyniku wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa wywołało poważne kontrowersje na samym początku procesu ze względu na 
cytowaną w prasie kwotę do uregulowania (60 mld EUR) i było przez niektórych uważane za 
„potencjalnie największą przeszkodę na drodze do sprawnego brexitu”37. 

Dla UE celem było nie tyle ustalenie kwoty, co określenie metody gwarantującej, że zarówno 
UE, jak i Zjednoczone Królestwo będą przestrzegać wszystkich zobowiązań wynikających z 
całego okresu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE na podstawie zasady, zgodnie z 
którą z zobowiązań podjętych przez 28 państw członkowskich musi wywiązywać się 
28 państw członkowskich. Metodę tę uzgodniono na wczesnym etapie negocjacji. 

Ówczesna premier Wielkiej Brytanii Theresa May w swoim przemówieniu we Florencji 
22 września 2017 r. rzeczywiście dała bardzo jasno do zrozumienia, że Zjednoczone 
Królestwo dotrzyma zobowiązań podjętych w trakcie członkostwa w UE.

Ze strony UE Rada Europejska ustaliła w wytycznych z 29 kwietnia 2017 r., że 
uporządkowane wystąpienie będzie wymagało jednolitego porozumienia finansowego 
zapewniającego, że zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo będą przestrzegać zobowiązań 
wynikających z całego okresu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE, i obejmującego 
wszystkie zobowiązania i obowiązki.

Dla Parlamentu było jasne, że Zjednoczone Królestwo powinno przestrzegać wszystkich 
swoich zobowiązań prawnych, finansowych i budżetowych, w tym zobowiązań podjętych w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, obowiązujących do dnia wystąpienia z 
Unii oraz po tym terminie. W umowie o wystąpieniu należy uwzględnić takie obowiązki, w 
tym obowiązki podjęte przez UE, w formie jednolitego porozumienia finansowego opartego 
na rocznym sprawozdaniu finansowym UE skontrolowanym przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, obejmującego wszystkie zobowiązania prawne wynikające ze zobowiązań 
pozostających do realizacji i uwzględniającego pozycje pozabilansowe, zobowiązania 

37 „Rachunek obejmuje zobowiązania finansowe, które będą obowiązywały przez dziesięciolecia, czyli dłużej 
niż około czterdziestoletnie członkostwo Zjednoczonego Królestwa w UE. Zobowiązania emerytalne, plany 
wydatków na infrastrukturę, wycofywanie się z eksploatacji obiektów jądrowych, a nawet aktywa takie jak 
satelity i budynek Berlaymont: wszystkie te elementy należy uwzględnić w uregulowaniach, jeżeli brexit nie ma 
stać się trudnym, nieuporządkowanym i nieprzyjaznym procesem wystąpienia”, pisze w informatorze 
politycznym „The €60 billion Brexit bill: How to disentangle Britain from the EU budget” Alex Barker 
(Centrum Reform Europejskich, 6 lutego 2017 r.). Tekst dostępny na stronie internetowej: 
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%e2%82%ac60-billion-brexit-bill-how-disentangle-
britain-eu-budget

https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
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warunkowe i inne koszty finansowe bezpośrednio związane z wystąpieniem.

W mandacie negocjacyjnym przyjętym przez Radę 22 maja 2017 r. określono zasady mające 
stanowić podstawę metody rozliczeń finansowych, która miała zostać ustalona w pierwszej 
fazie negocjacji. Na tej podstawie 24 maja 2017 r. Komisja opracowała dokument roboczy w 
sprawie zasad rozliczeń finansowych przede wszystkim opierający się na zasadzie, zgodnie z 
którą Zjednoczone Królestwo musi wywiązać się ze swojego udziału w finansowaniu 
wszystkich zobowiązań podjętych w trakcie członkostwa w UE.

We wspólnym sprawozdaniu z 8 grudnia 2017 r. negocjatorzy oświadczyli, że uzgodnili 
metodę rozliczeń finansowych, która obejmuje zestaw zasad obliczania wartości rozliczeń 
finansowych i sposobów płatności, uzgodnienia dotyczące dalszego uczestnictwa 
Zjednoczonego Królestwa w programach WRF na lata 2014–2020 aż do ich zamknięcia oraz 
uzgodnienia finansowe dotyczące organów i funduszy unijnych związanych z polityką UE 
(Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, fundusze powiernicze Unii 
Europejskiej, Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, agencje Rady i Europejski 
Fundusz Rozwoju). 

W pierwotnym projekcie umowy o wystąpieniu z 28 marca 2018 r. przełożono te ustalenia na 
postanowienia prawne, w tym pewne warunki praktyczne i terminy płatności. W rezolucji z 
14 marca 2018 r.38 Parlament stwierdził, że tekst ten w dużym stopniu odzwierciedla jego 
poglądy i że nie wnosi dalszych uwag ani wniosków dotyczących rozliczeń finansowych. 
Zmieniony projekt umowy o wystąpieniu nie zawierał żadnych zmian w tej części tekstu.

Część piąta umowy o wystąpieniu dotyczy przepisów finansowych obejmujących w 
szczególności:

 udział Zjednoczonego Królestwa w budżetach UE na rok 2019 i 2020, realizację 
programów i działań UE w ramach WRF na lata 2014–2020 oraz przepisy prawa UE 
mające zastosowanie po zakończeniu okresu przejściowego;

 wszelkie zobowiązania pozostające do spłaty 31 grudnia 2020 r.;
 grzywny zapłacone przez UE oraz powiązane zwroty należne Zjednoczonemu 

Królestwu;
 wkład Zjednoczonego Królestwa w finansowanie zobowiązań UE zaciągniętych do 

31 grudnia 2020 r., w tym warunkowych zobowiązań finansowych związanych z 
operacjami finansowymi, które zostały postanowione lub zatwierdzone przed 
wejściem w życie umowy o wystąpieniu, oraz sprawy sądowe dotyczące interesów 
finansowych UE związanych z budżetem;

 zobowiązania UE wobec Zjednoczonego Królestwa ogólnie, w tym w odniesieniu do 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego;

 harmonogram płatności po 2020 r.;
 zwrot opłaconego kapitału przekazanego przez Zjednoczone Królestwo 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu;
 zobowiązania Zjednoczonego Królestwa odnoszące się do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI) oraz zwrot opłaconego kapitału subskrybowanego 
przekazanego EBI przez Zjednoczone Królestwo;

 zobowiązania Zjednoczonego Królestwa odnoszące się do Europejskiego Funduszu 

38 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
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Rozwoju (EFR) oraz dalsze uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w tym funduszu 
do chwili zamknięcia 11. EFR;

 zobowiązania Zjednoczonego Królestwa odnoszące się do kryzysowego funduszu 
powierniczego Unii Europejskiej na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn 
migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce;

 udział Zjednoczonego Królestwa w odpowiednich organach związanych 
z Instrumentem Pomocy dla Uchodźców w Turcji;

 zobowiązania Zjednoczonego Królestwa odnoszące się do finansowania Europejskiej 
Agencji Obrony, Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem, Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej i działań w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony.

Okres przejściowy 
 
Wśród istotnych kwestii, które wywołały żywą debatę polityczną i prawną, znalazła się 
możliwość wprowadzenia rozwiązań przejściowych.

Artykuł 50 TUE nie zawiera żadnego wyraźnego odniesienia do możliwości wprowadzenia 
okresu przejściowego, przez co pojawiły się pytania, czy przepis ten może stanowić podstawę 
prawną dla rozwiązań przejściowych, czy powinny one opierać się na odrębnych, 
sektorowych podstawach prawnych. 

Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada Europejska zajęły stanowisko w tej kwestii na 
wczesnym etapie procesu. Rada Europejska uznała, że konieczne jest wynegocjowanie okresu 
przejściowego obejmującego cały dorobek prawny UE, chociaż Zjednoczone Królestwo, jako 
państwo trzecie, nie będzie już uczestniczyć w pracach instytucji UE, mianować lub wybierać 
ich członków ani uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez organy i jednostki 
organizacyjne UE. 

W rezolucji z 3 października 2017 r.39 Parlament uznał, że okres przejściowy jest konieczny, 
aby uniknąć scenariusza braku porozumienia w dniu wystąpienia oraz zapewnić pewność i 
ciągłość prawa. Wymagałoby to zachowania istniejących unijnych instrumentów i struktur 
regulacyjnych, budżetowych, nadzorczych, sądowniczych i wykonawczych, co oznaczałoby 
kontynuację całego dorobku prawnego Wspólnoty i pełne stosowanie czterech swobód 
(swobodny przepływ osób, kapitału, usług i towarów) w ramach pełnej jurysdykcji TSUE.

Obie instytucje wyraźnie stwierdziły, że uzgodnienia przejściowe powinny być ściśle 
ograniczone zarówno w czasie, jak i pod względem zakresu, jasno zdefiniowane i tworzyć 
pomost dla przyszłych stosunków. Wymogi takie czyniłyby z okresu przejściowego, w myśl 
art. 50 TUE, jeden z aspektów procesu wystąpienia40. 

Wprowadzono pewien stopień warunkowości, czyniąc z okresu przejściowego wymóg dla 
zawarcia pełnej umowy o wystąpieniu, obejmującej wszystkie kwestie związane z 
wystąpieniem. Bez porozumienia nie byłoby okresu przejściowego. Transformacja taka, 
łącząca okres między zakończeniem członkostwa w UE a przyszłą umową o wzajemnych 

39 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 2.
40 Tobias Lock i Fabian Zuleeg, „Extending the transition period”, EPC discussion paper, 28 września 2018 r., 
s. 6.
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stosunkach, ma kluczowe znaczenie dla uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE. 

W części czwartej projektu umowy o wystąpieniu zapisano okres przejściowy, przewidując, 
że okres przejściowy lub okres wdrażania rozpocznie się w dniu wejścia w życie umowy o 
wystąpieniu i zakończy się 31 grudnia 2020 r. (art. 126 umowy o wystąpieniu). W okresie 
tym – mimo że udział Zjednoczonego Królestwa w instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych UE zakończy się, gdyż Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem 
członkowskim – większa część prawa UE będzie miała nadal zastosowanie w Zjednoczonym 
Królestwie oraz, co do zasady (wyjątki wymieniono w art. 127 umowy o wystąpieniu), z 
takim samym skutkiem co w państwach członkowskich, aby uniknąć zakłóceń w trakcie 
negocjacji umowy w sprawie przyszłych stosunków. Okres ten można przedłużyć o rok lub 
dwa lata na mocy decyzji Wspólnego Komitetu przed 1 lipca 2020 r. (art. 132 umowy o 
wystąpieniu). 

W rezolucji z 14 marca 2018 r.41 Parlament wyraził poparcie dla części czwartej projektu 
umowy o wystąpieniu, dotyczącej rozwiązań przejściowych. 

Należy jednak przyznać, że okres przejściowy „daje trochę czasu”, ale nie chroni przed 
„drugim załamaniem, gdyż jego przepisy dotyczą jedynie warunków wystąpienia”, a 
„wypracowanie porozumienia długoterminowego [...] będzie niezwykle trudne”, ponieważ 
negocjowanie „kompleksowych, wszechstronnych i ambitnych umów handlowych wymaga 
znacznie więcej czasu, a [przyszła umowa UE–Zjednoczone Królestwo] będzie zapewne 
najtrudniejszą, jaką Unia kiedykolwiek miała zawrzeć”42. 

Wraz z kolejnymi przesunięciami w czasie, o których mowa w art. 50 ust. 3 TUE, wyzwanie 
to jest teraz jeszcze większe, ponieważ w zmienionym projekcie umowy o wystąpieniu termin 
zakończenia okresu przejściowego pozostał niezmieniony. Jeżeli decyzja o przesunięciu w 
czasie nie zostanie podjęta przed 1 lipca 2020 r., okres przejściowy będzie trwał jedynie 
11 miesięcy.

Zarządzanie

Ramy instytucjonalne umowy o wystąpieniu

Kluczową sprawą dla Parlamentu są z jednej strony ramy instytucjonalne umowy o 
wystąpieniu, a z drugiej – przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem. 
W rezolucji z 18 września 2019 r.43 Parlament uznał, że wartością umowy o wystąpieniu jest 
między innymi to, że w jak najszerszym zakresie „zawiera przepisy dotyczące zarządzania, 
które chronią rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie wykładni 
umowy o wystąpieniu”. 

Parlament konsekwentnie potwierdzał znaczenie nie tylko roli TSUE jako organu właściwego 
dla interpretacji i egzekwowania umowy o wystąpieniu, lecz także wagę zapewnienia ram 

41 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
42 Tobias Lock i Fabian Zuleeg, „Extending the transition period”, EPC discussion paper, 28 września 2018 r., 
s. 3.
43 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0016.
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zarządzania wraz z solidnym i niezależnym mechanizmem rozstrzygania sporów w 
kontekście porozumienia w sprawie przyszłych stosunków. Rola TSUE jest jednym z 
najważniejszych wskaźników autonomii i integralności porządku prawnego UE.

W poszczególnych częściach umowy o wystąpieniu i na odpowiednich etapach 
zaproponowano zróżnicowany system zarządzania, ponieważ w okresie przejściowym 
stosowanie prawa UE pozostaje bez zmian. Pod wieloma względami umowa przyznaje TSUE 
rolę centralną.

Okres przejściowy

W okresie przejściowym, do czasu wydania ostatecznego orzeczenia wiążącego, TSUE 
pozostanie instancją właściwa dla wszystkich procedur zarejestrowanych przed zakończeniem 
okresu przejściowego (art. 131 umowy o wystąpieniu). Do chwili zakończenia okresu 
przejściowego TSUE będzie również instancją właściwą dla toczących się spraw (art. 86 
umowy o wystąpieniu), a także dla nowych postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesionych w ciągu czterech lat od zakończenia 
okresu przejściowego w przypadku naruszenia prawa Unii lub nieprzestrzegania decyzji 
administracyjnych UE przed zakończeniem okresu przejściowego lub, w niektórych 
przypadkach, nawet po zakończeniu okresu przejściowego (art. 87 umowy o wystąpieniu). 

Prawa obywateli

Jeżeli chodzi o część drugą umowy o wystąpieniu dotyczącą praw obywateli, TSUE nadal 
będzie instancją właściwą dla wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożonych przez sądy Zjednoczonego Królestwa w okresie ośmiu lat od zakończenia okresu 
przejściowego (jeżeli okres przejściowy zostanie przedłużony, okres ten również zostanie 
przedłużony o odpowiednią liczbę miesięcy). 

Rozstrzyganie sporów 

Jeżeli chodzi o ogólny mechanizm rozstrzygania sporów przewidziany w umowie o 
wystąpieniu, ewentualne spory będzie rozstrzygać Wspólny Komitet lub trybunał 
arbitrażowy. Jeżeli jednak spór dotyczyłby wykładni pojęć lub przepisów prawa Unii, 
trybunał arbitrażowy jest zobowiązany – na mocy art. 174 – zwrócić się do TSUE o wydanie 
orzeczenia w danej sprawie. 

Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej

W kontekście protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej art. 12 ust. 4 przewiduje 
jurysdykcję Trybunału w zakresie wykonywania uprawnień przez instytucje, organy i 
jednostki organizacyjne UE w odniesieniu do wdrażania pewnych artykułów tego protokołu, a 
także możliwość orzekania w trybie prejudycjalnym na mocy art. 267 TFUE. 

Przyszłe stosunki

Jeżeli chodzi o przyszłe stosunki, w rezolucji z 14 marca 2018 r.44 Parlament przedstawił 

44 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
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istotne szczegóły dotyczące zarządzania i wyraził opinię, zgodnie z którą przyszłe 
porozumienie UE zawarte ze Zjednoczonym Królestwem jako państwem trzecim powinno 
obejmować ustanowienie spójnego i trwałego systemu zarządzania jako nadrzędnych ram 
obejmujących mechanizmy wspólnego stałego nadzoru nad umową i zarządzania nią oraz 
mechanizmy rozstrzygania sporów i egzekwowania w odniesieniu do wykładni i stosowania 
postanowień porozumienia.

Jednak zarys przyszłych stosunków jest teraz mniej wyraźny. W zmienionej deklaracji 
politycznej z 17 października 2019 r. usunięto odniesienia do stosowania ustaleń umowy o 
wystąpieniu jako podstawy przyszłego rozstrzygania sporów i egzekwowania prawa (dawny 
ust. 132). W nowej deklaracji politycznej pominięto również odniesienie do TSUE w 
kontekście mechanizmów egzekwowania prawa, choć zachowano jego rolę w odniesieniu do 
wykładni przepisów i pojęć prawa UE. Podkreślono jednak wyraźnie, że Trybunał nie 
powinien interweniować, jeśli spór nie dotyczy prawa Unii. Ogólnie nowe podejście 
przedstawione w deklaracji politycznej i skłaniające się ku bardziej elastycznym i mniej 
zacieśnionym stosunkom odzwierciedlono w planowanych ramach instytucjonalnych. 

Rola Parlamentu w monitorowaniu wdrażania umowy o wystąpieniu 

Poza strukturami ustanowionymi w umowie o wystąpieniu Parlament starał się odgrywać 
bardziej znaczącą rolę w monitorowaniu wdrażania umowy. Parlament wyraził 
zaniepokojenie znacznymi uprawnieniami przyznanymi Wspólnemu Komitetowi na mocy art. 
164 umowy o wystąpieniu oraz faktem, że umowa o wystąpieniu nie jest zwykłym rodzajem 
umowy międzynarodowej z państwem trzecim, lecz traktatem zawartym przez UE z 
występującym państwem członkowskim.
 
Konieczne były odpowiednie ustalenia dotyczące odpowiedzialności i kontroli parlamentarnej 
w odniesieniu do podejmowania decyzji przez Wspólny Komitet.

Na podstawie mandatu przyznanego przez Konferencję Przewodniczących grupa sterująca ds. 
brexitu i jej przewodniczący współpracowali z Radą w celu nawiązania bliskiej współpracy w 
zakresie prac Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy umowy o wystąpieniu. Dyskusje 
koncentrowały się na udziale PE w głównych decyzjach Wspólnego Komitetu, w tym na 
przedłużeniu okresu przejściowego i wkładzie finansowym Zjednoczonego Królestwa w razie 
takiego scenariusza, oraz na rozwiązaniu niezależnego organu monitorującego Zjednoczonego 
Królestwa.

Zaangażowanie PE w tym zakresie potwierdził w oświadczeniu ówczesny przewodniczący 
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas ostatniego posiedzenia w 8. kadencji, 
które odbyło się 10 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Komisji zapewnił, że Komisja będzie 
ściśle współpracować z Parlamentem w kontekście wdrażania umowy o wystąpieniu oraz że, 
zawsze gdy Wspólny Komitet podejmie decyzję, będzie ona ściśle angażować Parlament i w 
jak największym stopniu uwzględniać jego opinie.

W skład Wspólnego Komitetu wchodzą przedstawiciele UE i Zjednoczonego Królestwa, a 
komitet odpowiada za wdrażanie i stosowanie umowy o wystąpieniu. Decyzje Wspólnego 
Komitetu są wiążące dla UE i Zjednoczonego Królestwa i mają takie same skutki prawne co 
umowa o wystąpieniu, a komitet posiada szerokie uprawnienia w zakresie stosowania tej 
umowy. Uprawnienia te obejmują prawo podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu 
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przejściowego i jego skutkach, a w szczególności wysokości wkładu Zjednoczonego 
Królestwa do budżetu UE. 

Na mocy zmienionego protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej Wspólny Komitet ma 
również istotne uprawnienia w zakresie ustaleń celnych, w szczególności w odniesieniu do 
określania kryteriów, na podstawie których stwierdza się, że nie istnieje ryzyko późniejszego 
wwozu do UE towarów przywożonych do Irlandii Północnej spoza UE (art. 5 ust. 2 protokołu 
w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej). Wspólny Komitet jest również uprawniony do 
określenia maksymalnego ogólnego rocznego poziomu wsparcia Zjednoczonego Królestwa 
dla produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi w Irlandii Północnej, do poziomu którego 
nie mają zastosowania przepisy prawa UE dotyczące pomocy państwa (art. 10 ust. 2 i 
załącznik 6 do protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej). Kwestie te są szczególnie 
istotne, gdyż odnoszą się do spraw potencjalnie zagrażających jednolitemu rynkowi UE. 

Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu w zmienionej wersji z 
18 października 2019 r. przewiduje (w art. 2 ust. 4), że Komisja będzie przedkładała 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania roczne w sprawie wdrożenia umowy o 
wystąpieniu, w szczególności jej części drugiej, w okresie pierwszych pięciu lat od wejścia w 
życie umowy. 

Art. 2 ust. 3 projektu decyzji Rady stanowi, że Parlament będzie mógł w pełni wykonywać 
swoje prerogatywy instytucjonalne w trakcie całego okresu prac Wspólnego Komitetu.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 i art. 4 ust. 8 tej samej decyzji Parlament ma również prawo do 
informacji na temat decyzji Rady upoważniających Zjednoczone Królestwo do wyrażenia 
zgody na związanie się umową międzynarodową w okresie przejściowym lub 
upoważniających Irlandię, Cypr i Hiszpanię do negocjowania porozumień dwustronnych ze 
Zjednoczonym Królestwem w obszarach objętych wyłączną kompetencją UE w odniesieniu 
do odpowiednich protokołów do umowy o wystąpieniu. 

Ramy przyszłych stosunków 

Wśród kwestii, które okazały się kontrowersyjne podczas negocjacji, wymienić należy 
charakter i formę ram przyszłych stosunków, ponieważ nie definiują ich wcale przepisy 
art. 50 TUE.

Przyszłe stosunki z UE były zapewne jedną z najistotniejszych kwestii dla Zjednoczonego 
Królestwa podczas większej części procesu wystąpienia, a przynajmniej w czasie 
sprawowania urzędu premiera przez Theresę May.

Przyszłe stosunki, do których dążyło Zjednoczone Królestwo na tym etapie, odrzucając 
jednak udział w rynku wewnętrznym i unii celnej, były bardzo ambitne pod względem 
dostępu do unijnych programów, organów, baz danych, a nawet posiedzeń. Zjednoczone 
Królestwo dążyło również do wynegocjowania przyszłych stosunków równolegle z 
ustaleniami dotyczącymi wystąpienia.

Od samego początku, już w rezolucji z 5 kwietnia 2017 r.45, Parlament wyjaśnił, że choć dąży 

45 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 24
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do możliwie najściślejszych przyszłych stosunków, muszą być one zrównoważone pod 
względem praw i obowiązków oraz opierać się na założeniu, że państwo występujące z UE 
nie może mieć takich samych korzyści jak państwo członkowskie. 

W rezolucji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie stanu negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem46 
Parlament zauważył ponadto, że UE i Zjednoczone Królestwo muszą porozumieć się co do 
ogólnych ustaleń dotyczących ram przyszłych stosunków w formie deklaracji politycznej 
załączonej do umowy o wystąpieniu, z zastrzeżeniem szeregu zasad wymienionych w tej 
rezolucji. 

Tę samą linię postępowania przyjęła Rada Europejska w wytycznych z 15 grudnia 2017 r., 
w których odniosła się do kwestii przyszłych stosunków UE ze Zjednoczonym Królestwem, 
uznając, że ogólne porozumienie należy zapisać w deklaracji politycznej towarzyszącej 
umowie o wystąpieniu i w niej wspomnianej.

Ewentualny zarys przyszłych stosunków nie był jasny dla wszystkich w Zjednoczonym 
Królestwie. Różne sektory i zainteresowane strony przedstawiały różne propozycje – od 
podstawowej umowy o wolnym handlu do statusu „Norwegia plus”, a nawet EOG, chociaż 
rząd Zjednoczonego Królestwa od początku wyraźnie twierdził, że nie chce uczestniczyć w 
rynku wewnętrznym, EOG ani w unii celnej. Niezależnie od tego w Zjednoczonym 
Królestwie panowało wyraźne przekonanie co do tego, że niezbędne jest jasne porozumienie 
w sprawie przyszłych stosunków w celu wypracowania konsensusu dotyczącego wystąpienia.

Parlament zaproponował, aby przyszłe stosunki opierały się na art. 217 TFUE i były 
kompleksowe, możliwie najściślejsze, lecz wyważone pod względem praw i obowiązków, 
a także by gwarantowały integralność rynku wewnętrznego i cztery swobody przy 
jednoczesnym unikaniu podejścia sektorowego. Rada Europejska ostrzegła, że chociaż celem 
jest pogłębione partnerstwo, przyszłe stosunki nie mogą przynosić Zjednoczonemu Królestwu 
takich samych korzyści co członkostwo w UE; było to jasne również dla Parlamentu. 
Odnosząc się do umowy o wolnym handlu, Rada Europejska podkreśliła także potrzebę 
równowagi i ambitnego podejścia w omawianych dziedzinach bez podważania integralności i 
prawidłowego funkcjonowania UE.

Zasady określone w ten sposób przez UE wykluczyły wszelkie formy wybiórczego podejścia 
w kontekście przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem.

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r.47 Parlament ponownie podkreślił, że układ o 
stowarzyszeniu na mocy art. 8 TUE i art. 217 TFUE mógłby stanowić odpowiednie ramy 
przyszłych stosunków i zapewnić spójne ramy zarządzania, które powinny obejmować 
solidny mechanizm rozstrzygania sporów, co pozwoli uniknąć mnożenia umów dwustronnych 
i niedociągnięć, które charakteryzują stosunki UE ze Szwajcarią.

Parlament zaproponował, by te przyszłe stosunki opierały się na następujących czterech 
filarach: 
– stosunki handlowe i gospodarcze, 
– polityka zagraniczna, współpraca w zakresie bezpieczeństwa i współpraca na rzecz rozwoju, 

46 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 32.
47 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 40.
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– bezpieczeństwo wewnętrzne, 
– współpraca tematyczna.

Negocjacje ostatecznie doprowadziły do porozumienia w sprawie deklaracji politycznej, która 
została przez niektórych skrytykowana za ogólnikowość i niewiążący charakter48.

Deklaracja polityczna jest rzeczywiście niewiążącym dokumentem towarzyszącym umowie o 
wystąpieniu, ale nie stanowi jej integralnej części. Pierwsza wersja tekstu została 
opublikowana wraz z projektem umowy o wystąpieniu w Dzienniku Urzędowym z dnia 
19 lutego 2019 r.49 W ust. 3 deklaracji zapisano, że jej celem jest ustanowienie parametrów 
ambitnego, szerokiego, pogłębionego i elastycznego partnerstwa w dziedzinach współpracy 
handlowej i gospodarczej, ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony oraz szerszych obszarów 
współpracy.

W kontekście wznowienia rozmów na temat tekstu protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej oraz w ścisłym związku ze zmianami wprowadzonymi do tego protokołu rząd 
Zjednoczonego Królestwa zmienił podejście w stosunku do swojego poprzednika w 
odniesieniu do przyszłych stosunków. Zmiana ta została wyrażona w piśmie z dnia 
2 października od premiera Borisa Johnsona do ówczesnego przewodniczącego Komisji 
Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. W piśmie tym premier Zjednoczonego Królestwa 
wyjaśnił, że „rozwiązanie awaryjne stanowi pomost do proponowanych przyszłych 
stosunków z UE, w ramach których Zjednoczone Królestwo byłoby ściśle powiązane z UE 
przepisami celnymi i dostosowałoby się do prawa UE w wielu dziedzinach. Takie 
proponowane przyszłe stosunki nie są celem obecnego rządu Zjednoczonego Królestwa. Rząd 
zamierza oprzeć przyszłe stosunki na umowie o wolnym handlu, w ramach której 
Zjednoczone Królestwo przejmie kontrolę nad własnymi sprawami regulacyjnymi i polityką 
handlową”.

Zmieniona deklaracja polityczna z dnia 17 października 2019 r. opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym w dniu 12 listopada 2019 r.50, o ile zachowuje niezmienione cele w odniesieniu 
do obszarów, które mają zostać uwzględnione (ust. 3 deklaracji politycznej), obecnie 
wyraźnie określa model przyszłych stosunków: „kompleksowa i wyważona umowa o wolnym 
handlu” oparta na zerowych taryfach i zerowych kwotach. Inne istotne zmiany w tekście 
odzwierciedlają usunięcie rozwiązania awaryjnego z umowy o wystąpieniu, a tym samym 
odniesienia do jednego obszaru celnego dla UE i Zjednoczonego Królestwa.

Zmiany w tekście odzwierciedlają zasadniczą zmianę podejścia i poziomu ambicji: usunięto 
odniesienia do dostosowania przepisów z części tekstów nawiązujących do aspektów 
regulacyjnych, ceł oraz kontroli; usunięto rolę TSUE w kontekście mechanizmów 
rozstrzygania sporów i egzekwowania, z wyjątkiem sytuacji, w których pojawia się kwestia 

48 Zob. w tym kontekście post z 8 grudnia 2018 r. na blogu Steve’a Peersa „Analiza prawa UE”, stwierdzający, 
że „bardzo niewiążący i nieprecyzyjny charakter deklaracji politycznej wywołał krytykę”. W późniejszym poście 
z 12 marca 2019 r., Steve Peers ponownie stwierdził, że „deklaracja polityczna, nie dość, że ma niewiążący 
status, jest ogólnikowa lub niezobowiązująca w odniesieniu do szeregu kluczowych aspektów przyszłych 
stosunków. Mogłaby zostać zmieniona (...), by przewidzieć bardziej stanowcze i precyzyjne zobowiązania”. Oba 
posty są dostępne na stronie http://eulawanalysis.blogspot.com
49 Dz.U. C 66 I z 19.2.2019, s. 185.
50 Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 178.

http://eulawanalysis.blogspot.com


PE645.036v03-00 36/71 RR\1197308PL.docx

PL

wykładni prawa UE. Jeśli chodzi o równe warunki działania, tekst odnosi się teraz do 
„solidnych zobowiązań do zapewnienia równych warunków działania, [których charakter 
powinien] być proporcjonalny do zakresu i głębi przyszłych stosunków oraz więzów 
gospodarczych między Stronami”.

Równe warunki działania to zasadnicza kwestia dla UE ogólnie, a dla Parlamentu w 
szczególności. W tym kontekście warto przypomnieć wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) 
z dnia 23 marca 2018 r., które potwierdziły gotowość Rady Europejskiej do „zainicjowania 
prac na rzecz wyważonej, ambitnej i szeroko zakrojonej umowy o wolnym handlu, o ile tylko 
zapewnione zostaną dostateczne gwarancje równych warunków działania” oraz fakt, że 
„przyszłe stosunki będą wzajemnie satysfakcjonujące tylko wtedy, gdy będą obejmować 
mocne gwarancje zapewniające równe warunki działania”.

Podobnie Parlament wyraźnie stwierdził w rezolucji z dnia 18 września 2019 r.51, że 
negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem będą 
wymagać zapewnienia silnych gwarancji i równych warunków działania w celu ochrony 
rynku wewnętrznego UE i uniknięcia sytuacji, w której przedsiębiorstwa z UE będą 
potencjalnie narażone na nieuczciwą konkurencję, oraz że umowa o wolnym handlu, która nie 
będzie gwarantowała takiego poziomu ochrony, nie zostanie ratyfikowana przez Parlament. 

Stanowisko sprawozdawcy

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa to godne ubolewania wydarzenie dla Unii 
Europejskiej i procesu jej integracji, lecz możemy jedynie uszanować suwerenną decyzję 
narodu brytyjskiego i przygotować umowę o wystąpieniu, która zagwarantuje, że będzie ono 
miało jak najmniej szkodliwe konsekwencje dla obu stron. 

Umowa o wystąpieniu jest zgodna z ogólnymi zasadami, które instytucje, a Parlament w 
szczególności, określiły z myślą o prowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy. Umowa 
przyczynia się do osiągnięcia głównego celu, jakim jest zapewnienie uporządkowanego 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, i toruje drogę do negocjacji dotyczących 
sprawiedliwych i wyważonych przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem. 

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby komisja AFCO wydała pozytywne 
zalecenie w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu.

51 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0016.
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PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego 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))

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

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 
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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 
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 
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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.
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PISMO KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

Sz.P. Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego 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))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Handlu Międzynarodowego 
postanowiła wydać opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w 
dniu 21 stycznia 2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Na tymże posiedzeniu Komisja Handlu Międzynarodowego rozpatrzyła tę kwestię i 
postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Bernd Lange

WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze długi i żmudny proces negocjacji w sprawie warunków wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE;

B. mając na uwadze, że ratyfikacja umowy przez obie strony i jej terminowe wejście w życie 
byłoby najlepszym możliwym scenariuszem pod względem ciągłości stosunków handlowych i 
gospodarczych między UE a Zjednoczonym Królestwem; 

C. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku lat różne podmioty państwowe i prywatne 
wyraźnie wykazały, że skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE bez negocjowanej 
umowy o wystąpieniu byłyby poważne, zarówno jeśli chodzi o zakłócenia w stosunkach 
handlowych, jak i gospodarczych, a nawet jeszcze dalej sięgające w innych sektorach;

D. mając na uwadze, że Komisja Handlu Międzynarodowego uważa, że chociaż porozumienie 
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to stanowi formalny krok w kierunku uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z UE, obie strony powinny skoncentrować się w znacznie większym stopniu na negocjacjach 
dotyczących przyszłych stosunków gospodarczych i handlowych w celu osiągnięcia możliwie 
najlepszych wyników w perspektywie długoterminowej; 

E. mając na uwadze, że zgodnie ze zmienionym Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej Zjednoczone Królestwo, będąc państwem trzecim, będzie miało za zadanie realizację 
części unijnego kodeksu celnego, w związku z czym może powstać kwestia właściwego 
wdrożenia i egzekwowania; 

F. mając na uwadze, że termin „towary narażone na ryzyko przemieszczenia następnie do Unii” 
użyty w art. 5 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej jest niejasny i zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, które są zwolnione z jakiejkolwiek formalnej 
kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego i zostaną podjęte dopiero przed zakończeniem 
okresu przejściowego;

1. Komisja Handlu Międzynarodowego 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;

2. Komisja Handlu Międzynarodowego wzywa Komisję do przeprowadzania skutecznych 
weryfikacji i kontroli w zakresie wdrażania unijnego kodeksu celnego przez władze 
Zjednoczonego Królestwa; ponadto Komisja Handlu Międzynarodowego wnosi o pełne jej 
informowanie na temat stosowania art. 5 protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej oraz 
wszelkich kolejnych wniosków w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu podjętych na 
podstawie tego przepisu.
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PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

Sz. Pan Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej(2018/0427(NLE)) 

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach przedmiotowej procedury Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych postanowiła 
wydać opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 3 września 2019 r. 
komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zajęła się tą sprawą 22 stycznia 2020 r. Na 
posiedzeniu tym postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie zalecenia przedstawionych niżej 
wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Lucia Ďuriš Nicholsonová
WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej („Zjednoczonego Królestwa”) z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej („wystąpienie”) dotknie miliony obywateli – zarówno obywateli 
Zjednoczonego Królestwa mieszkających, podróżujących lub pracujących w Unii, jak i 
obywateli Unii mieszkających, podróżujących lub pracujących w Zjednoczonym 
Królestwie, a także obywateli innych państw; mając na uwadze, że należy zapewnić 
wzajemną ochronę obywateli Unii i Zjednoczonego Królestwa, a także członków ich 
rodzin, którzy korzystali z praw związanych ze swobodnym przepływem osób przed 
dniem określonym w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z 
19 października 2019 r. („umowy”); mając na uwadze, że trzeba w pełni chronić prawa 
wszystkich obywateli, w tym prawa wynikające z okresów opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne;
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B. mając na uwadze, że konieczna jest ochrona całego dorobku prawnego UE, zwłaszcza w 
zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych w kontekście ustaleń przejściowych 
i w przyszłych umowach między Unią a Zjednoczonym Królestwem;

C. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie swobodnego przepływu 
pracowników, w tym pracowników mobilnych, pracowników transgranicznych, 
pracowników przygranicznych i pracowników delegowanych, i w tym względzie zwraca 
uwagę na szczególną sytuację takich pracowników pracujących w krajach sąsiadujących 
ze Zjednoczonym Królestwem; 

D. mając na uwadze, że komisja EMPL bardziej szczegółowo przeanalizowała art. 24–39 
umowy i jej załącznik 1 oraz tekst deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych 
stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem z 17 października 2019 
r. („deklaracja polityczna”), w szczególności jej ust. 17 i 77;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa ma na celu zapewnienie uporządkowanego 
wystąpienia i ograniczenie zakłóceń do minimum;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawa pracowników i osób pracujących na własny 
rachunek gwarantuje rozdział 2 umowy (art. 24, 25 i 26); 

3. z zadowoleniem przyjmuje określenie szczegółowych przepisów w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych w rozdziale 3 umowy (art. 27, 28 i 29);

4. z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego zawarte w tytule III umowy (art. 30–36), które chronią prawa 
wynikające z okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 135 umowy Zjednoczone Królestwo 
ma wnosić wkład w wykonanie budżetu Unii na lata 2019 i 2020 i brać w nim udział, 
oraz podkreśla, że jest to ważne z punktu widzenia bieżących programów EFS, FEAD, 
EaSI i EFG oraz ustaleń, które mają je zastąpić;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 137 umowy programy i działania Unii, 
na które przeznaczono środki zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–
2020 lub z poprzednimi perspektywami finansowymi, mają być realizowane w latach 
2019 i 2020 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa na podstawie prawa Unii;

7. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Zjednoczone Królestwo zamiar 
uczestniczenia w programach unijnych i ich współfinansowania, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w odpowiednich instrumentach unijnych, w dziedzinach takich 
jak nauka i innowacje, młodzież, kultura i edukacja, w ramach przyszłych stosunków 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem w myśl deklaracji politycznej; jest 
zaniepokojony niedawnym głosowaniem w brytyjskim parlamencie i uwagami 
brytyjskiego sekretarza stanu ds. edukacji, które podają w wątpliwość przyszły udział 
Zjednoczonego Królestwa w programie Erasmus; podkreśla, że wnioskodawcy zarówno 
z Unii, jak i ze Zjednoczonego Królestwa będą musieli poznać z wystarczającym 
wyprzedzeniem warunki i terminy dotyczące takich programów po okresie 
przejściowym;
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8. z zadowoleniem przyjmuje też fakt, że na mocy art. 140 umowy Zjednoczone Królestwo 
będzie odpowiadać wobec Unii za swój udział w zobowiązaniach w odniesieniu do 
budżetu Unii i budżetów zdecentralizowanych agencji Unii pozostający do spłaty na 
dzień 31 grudnia 2020 r. oraz za swój udział w zobowiązaniach na rok 2021 dotyczących 
przeniesienia środków na zobowiązania z budżetu na 2020 r.;

9. przyjmuje do wiadomości wykreślenie z załącznika 4 do umowy pkt 3, który dotyczył 
norm socjalnych i norm pracy związanych z rozwiązaniem awaryjnym; z zadowoleniem 
przyjmuje znalezienie nowego rozwiązania w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, 
zgodnie z którym terytorium Irlandii Północnej ma formalnie stanowić część obszaru 
celnego Zjednoczonego Królestwa, natomiast faktycznie pozostanie w strefie celnej Unii 
poprzez stosowanie unijnych taryf i przepisów celnych;

10. ubolewa jednak nad brakiem w umowie jakichkolwiek odniesień do norm socjalnych i 
norm pracy oraz nad usunięciem ze zmienionej ustawy dotyczącej umowy o wystąpieniu 
klauzuli 34 i wykazu 4, które zapewniały dodatkowe gwarancje proceduralne w 
odniesieniu do praw pracowniczych stanowiących obecnie część prawa Unii w okresie 
przejściowym lub okresie wdrażania; jest również zaniepokojony faktem, że oprócz 
usunięcia konkretnych odniesień do praw pracowniczych istnieje realna możliwość braku 
ochrony praw przysługujących obecnie pracownikom w Zjednoczonym Królestwie na 
mocy prawa unijnego przed modyfikacją lub uchyleniem w prawie krajowym po upływie 
okresu przejściowego lub okresu wdrażania; jednocześnie zauważa, że rząd 
Zjednoczonego Królestwa deklaruje zamiar odrębnego stanowienia prawa w celu 
ochrony i wzmocnienia praw pracowników w nowej ustawie o zatrudnieniu; podkreśla, 
że poziom ochrony przewidziany obecnie w przepisach, regulacjach i praktykach nie 
może zostać obniżony na koniec okresu przejściowego poniżej poziomu ustanowionego 
przez wspólne normy obowiązujące w Unii i Zjednoczonym Królestwie w dziedzinie 
ochrony pracowników i ochrony socjalnej, a także podstawowych praw w pracy, 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, uczciwych warunków pracy i norm 
zatrudnienia, prawa do informacji i konsultacji na szczeblu przedsiębiorstwa oraz 
restrukturyzacji; w tym kontekście wyraża zaniepokojenie faktem, że w chwili obecnej 
Zjednoczone Królestwo nie podejmuje niemal żadnych działań w celu wdrożenia 
ostatnich przepisów unijnych w dziedzinie polityki socjalnej i zatrudnienia, takich jak 
zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników, dyrektywy w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w 
sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

11. szczególnie ubolewa nad faktem, że większość przepisów dotyczących równych 
warunków działania zawartych w byłym załączniku 4 do protokołu w sprawie Irlandii i 
Irlandii Północnej nie będzie miała zastosowania do Irlandii Północnej na mocy umowy, 
co stworzy potencjalne zagrożenie dla rynku wewnętrznego Unii i gospodarki całej 
wyspy; 

12. ubolewa ponadto nad wprowadzeniem w klauzuli 26 zmienionej ustawy dotyczącej 
umowy o wystąpieniu nowej podsekcji 1, która umożliwia rządowi Zjednoczonego 
Królestwa określenie okoliczności, w których niektóre sądy i trybunały niższej instancji 
mogłyby odstępować od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
po okresie przejściowym, co mogłoby doprowadzić do tego, że sądy niższego szczebla 
nie byłyby już związane utrwalonym orzecznictwem TSUE dotyczącym praw 
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pracowniczych wynikających z prawa UE;

13. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Unii i Zjednoczonego Królestwa do 
zawarcia w przyszłości umowy o wolnym handlu na mocy art. 184 umowy;

14. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie dialogu między Parlamentem Europejskim 
a parlamentem Zjednoczonego Królestwa, tak by oba zgromadzenia mogły wymieniać 
poglądy i dzielić się wiedzą fachową w kwestiach związanych z przyszłymi stosunkami; 
jest zdania, że zgodnie z deklaracją polityczną należy również zachęcać do prowadzenia 
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami 
młodzieżowymi i stowarzyszeniami pracowniczymi reprezentującymi obywateli Unii 
pracujących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa 
pracujących w Unii; 

15. podkreśla, że każde porozumienie w sprawie przyszłych stosunków musi gwarantować 
pełne przestrzeganie przez Zjednoczone Królestwo norm socjalnych i norm pracy Unii, 
aby zapewnić równe warunki działania w ramach otwartej i uczciwej konkurencji, jak 
podkreślono w pkt XIV ust. 77 deklaracji politycznej; 

16. dlatego z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ust. 77 deklaracji politycznej obejmuje 
kluczowe elementy załącznika 4 do poprzedniej wersji umowy, ale wyraża 
zaniepokojenie, że o ile załącznik 4 był prawnie wiążący, jako załącznik do protokołu do 
poprzedniej wersji umowy, o tyle deklaracja polityczna jest zwykłą deklaracją zamiaru;

17. podkreśla i przypomina w tym kontekście, że trzy zasady regulujące przyszłą umowę o 
wolnym handlu między Unią a Zjednoczonym Królestwem, a mianowicie brak kwot, 
brak ceł i brak dumpingu, również w odniesieniu do norm socjalnych i norm zatrudnienia, 
muszą być niepodzielne; wzywa negocjatora Unii do zachowania szczególnej czujności 
w tym względzie w trakcie i na każdym etapie negocjacji w sprawie przyszłych 
stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem; 

18. głęboko ubolewa nad wprowadzeniem przez rząd Zjednoczonego Królestwa w 
zmienionej ustawie dotyczącej umowy o wystąpieniu nowej klauzuli 33, która 
jednoznacznie zakazuje przedłużenia okresu przejściowego po 2020 r.; ostrzega 
zdecydowanie, że przepis ten mógłby doprowadzić do brexitu bez porozumienia, co 
miałoby katastrofalne skutki dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii i w Zjednoczonym 
Królestwie, ponieważ czas na wynegocjowanie kompleksowej umowy w sprawie 
przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem jest zbyt krótki; 
stanowczo apeluje do rządu Zjednoczonego Królestwa i parlamentu brytyjskiego o 
ponowne rozważenia swojego stanowiska; podkreśla, że każda umowa w sprawie 
przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem musi zawierać przepisy 
dotyczące równych warunków działania w odniesieniu do norm socjalnych i norm pracy; 
wzywa rząd Zjednoczonego Królestwa do wdrożenia nowej ustawy o zatrudnieniu przed 
upływem okresu przejściowego w celu uniknięcia sytuacji, w której z powodu luk w 
przepisach prawa pracowników nie byłyby chronione na mocy ani obowiązującego 
prawodawstwa Unii, ani brytyjskiej ustawy o zatrudnieniu; podkreśla, że normy socjalne 
i normy pracy przewidziane w ustawie o zatrudnieniu nie powinny być statyczne i należy 
je dostosowywać bezpośrednio do wszelkich udoskonaleń norm socjalnych i norm pracy 
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w Unii Europejskiej, aby zapewnić równe warunki działania między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem;

komisja EMPL zwraca się zatem do komisji AFCO, jako komisji przedmiotowo właściwej, aby 
uwzględniła jej stanowisko przedstawione powyżej i 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.
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PISMO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Sz. Pan Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wydanie opinii na użytek 
komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. komisja 
postanowiła przedstawić tę opinię w formie pisma.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji przedstawionych 
poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku,

Pascal Canfin

WSKAZÓWKI

1. Uważa, że brexit wiąże się z poważnymi i długotrwałymi konsekwencjami zarówno dla 
UE, jak i dla Zjednoczonego Królestwa. Kwestie dotyczące zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska naturalnego znalazły się w centrum 
negocjacji i publicznej debaty na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. 
W związku z tymi obawami komisja ENVI uważnie śledzi przebieg negocjacji. 

2. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podstawowym celem zmienionej umowy o 
wystąpieniu jest dalsze przyczynianie się do utrzymania pokoju na wyspie Irlandii oraz 
utrzymanie i zabezpieczenie porozumienia wielkopiątkowego, zwłaszcza z myślą o 
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uniknięciu twardej granicy i ochronie gospodarki obejmującej całą wyspę. Umowa 
zapewnia również, by Irlandia była traktowana jako jeden podmiot środowiskowy oraz by 
normy środowiskowe zostały utrzymane po obu stronach niewidocznej granicy. Z punktu 
widzenia komisji ENVI jest to szczególnie konieczne, ponieważ uzgodnione obszary 
współpracy Północ-Południe w ramach porozumienia wielkopiątkowego obejmują 
środowisko i zdrowie.

3. Wyraża uznanie dla jedności, jaką UE wykazała podczas negocjacji i jej wysiłków na 
rzecz uniknięcia negatywnych konsekwencji wystąpienia bez porozumienia; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięto porozumienie, ale zauważa, że obecna 
umowa nie daje żadnej gwarancji co do ustaleń dotyczących przyszłych stosunków 
między Zjednoczonym Królestwem – z wyłączeniem Irlandii Północnej – i UE-27 na 
koniec okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 r. Chociaż istnieje możliwość 
przedłużenia okresu przejściowego, rząd Zjednoczonego Królestwa musi wystąpić o to do 
czerwca 2020 r.

4. Zauważa, że wraz z usunięciem rozwiązania awaryjnego dla całego Zjednoczonego 
Królestwa zniesiono również odpowiednie wiążące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska; zauważa w szczególności, że nie mają już zastosowania klauzule dotyczące 
nieobniżania poziomu ochrony środowiska naturalnego. Obowiązujące od dawna unijne 
zasady ochrony środowiska, takie jak zasada ostrożności lub zasada „zanieczyszczający 
płaci”, nie są już zawarte w zmienionym protokole.

5. Rozwiązanie awaryjne dla całego Zjednoczonego Królestwa przewidywało również, że 
Unia i Zjednoczone Królestwo przyjmą niezbędne środki w celu wywiązania się ze 
swoich odpowiednich zobowiązań w zakresie międzynarodowych umów dotyczących 
działań przeciw zmianom klimatu, w tym umów wdrażających UNFCCC, takich jak 
Porozumienie paryskie z 2015 r. W zmienionym protokole brak obecnie odniesienia do 
porozumienia paryskiego, choć zostało ono zawarte w deklaracji politycznej.

6. Ponadto w pierwotnym protokole ustalono, że Zjednoczone Królestwo powinno wdrożyć 
system ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla co najmniej o takiej samej 
skuteczności i zakresie, jak unijny system handlu uprawnieniami do emisji, a także 
wprowadzono przepis, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo wdroży przejrzysty 
system skutecznego krajowego monitorowania, sprawozdawczości, nadzoru i 
egzekwowania obowiązków przez niezależny i wyposażony w odpowiednie zasoby 
niezależny organ. Przepisy te również zostały obecnie usunięte. 

7. Zauważa również, że w pierwszej wersji protokołu wspólny komitet składający się z 
przedstawicieli UE i Zjednoczonego Królestwa, odpowiedzialny za realizację umowy, 
miał być uprawniony do przyjmowania decyzji ustanawiających minimalne zobowiązania 
w zakresie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza, 
maksymalnej zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz najlepszych dostępnych 
technik, w tym dopuszczalnych wartości emisji w odniesieniu do emisji przemysłowych. 
W przypadku sporów dotyczących interpretacji i stosowania przepisów środowiskowych, 
wspólny komitet mógł zająć się daną sprawą. Przepisy te nie mają już zastosowania. 

8. Ponadto zwraca uwagę, że w zmienionej deklaracji politycznej część poświęcona równym 
warunkom działania, mająca na celu uniknięcie nieuczciwej konkurencji, zawiera teraz 



RR\1197308PL.docx 49/71 PE645.036v03-00

PL

bardziej zdecydowane sformułowania dotyczące utrzymania wspólnych wysokich 
standardów mających zastosowanie w UE i Zjednoczonym Królestwie pod koniec okresu 
przejściowego, a następnie utrzymania wysokich standardów m.in. w dziedzinie ochrony 
środowiska. UE i Zjednoczone Królestwo będą musiały zapewnić utrzymanie tych 
wysokich standardów w przyszłości z uwagi na niewiążący charakter deklaracji 
politycznej oraz możliwość wyboru przez Zjednoczone Królestwo w przyszłości umów 
handlowych z państwami trzecimi o niższych standardach ; zauważa, że ratyfikacja 
wszelkich przyszłych umów o wolnym handlu ze Zjednoczonym Królestwem będzie 
wymagała solidnych przepisów w zakresie uczciwej konkurencji, które zostaną dokładnie 
przeanalizowane przez komisję ENVI. 

9. Zdecydowanie zaleca, aby UE i Zjednoczone Królestwo dążyły do jak najściślejszej 
współpracy w zakresie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, co w idealnej sytuacji 
oznacza, że Zjednoczone Królestwo powinno uczestniczyć we wszystkich instrumentach 
polityki w tym obszarze również w przyszłości.

10. Apeluje w szczególności o ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie stałego i 
szybkiego dostępu pacjentów do bezpiecznych leków i wyrobów medycznych, w tym 
bezpiecznych i spójnych dostaw izotopów promieniotwórczych. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentów, UE i Zjednoczone Królestwo powinny dążyć do wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych, aby zapewnić mobilność pracowników służby 
zdrowia.

Komisja ENVI uważa, że niezwykle ważne jest, aby jej opinie i obawy zostały należycie 
odnotowane i uwzględnione, i w związku z tym zwraca się do komisji AFCO, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę przedstawionego powyżej stanowiska. 

Komisja ENVI wzywa zatem Komisję AFCO, aby zaleciła Parlamentowi wyrażenie 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.
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PISMO KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW

Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
PHS 08B043
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej ((2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów zwrócono się o wydanie opinii w formie pisma na użytek komisji, której Pan 
przewodniczy.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zbadała tę kwestię na posiedzeniu 
4 grudnia 2019 r. Na tym samym posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie 
rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z poważaniem

dr Petra De Sutter
przewodnicząca

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pierre Karleskind (p.o. przewodniczący), Róża Thun und 
Hohenstein (wiceprzewodnicząca), Maria Manuel Leitão Marques (wiceprzewodnicząca), Petra De Sutter 
(sprawozdawczyni komisji opiniodawczej), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, 
Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita 
Charanzová, David Cormand, Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja 
Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel 
Schaldemose, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann i Ivan Štefanec.
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WSKAZÓWKI

Rynek wewnętrzny 

1. przypomina, że swobodny przepływ towarów w ramach jednolitego rynku gwarantują 
unia celna oraz przepisy dotyczące harmonizacji i wzajemnego uznawania produktów, 
a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; nadzór rynku i 
solidne normy dotyczące produktów stanowią zatem istotny i niezbędny aspekt 
przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem w celu zapewnienia 
przedsiębiorstwom z UE równych warunków działania oraz odpowiedniej ochrony 
konsumentów w UE;

2. podkreśla, że procedury operacyjne, które zostaną przyjęte w okresie przejściowym, 
muszą mieć na celu zachowanie zasad unijnego rynku wewnętrznego towarów i unii 
celnej; dlatego sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

3. podkreśla z zadowoleniem, że ogólnie umowa nadal ma zastosowanie do 
podstawowych zasad dotyczących swobodnego przepływu usług, przedsiębiorczości i 
uznawania kwalifikacji zawodowych w okresie przejściowym, aby uniknąć zakłóceń w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku;

4. w tym względzie przypomina w szczególności, że zgodnie z art. 25 umowy – 
z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń – osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek korzystają z praw zagwarantowanych w Traktacie dotyczących swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług; prawo do wykonywania zawodu jest 
zagwarantowane w art. 27 umowy, biorąc pod uwagę, że przed zakończeniem okresu 
przejściowego w mocy pozostanie uznawanie kwalifikacji zawodowych prowadzone 
zgodnie z odnośnymi przepisami dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych lub z dyrektywą w sprawie organizacji zawodu adwokatów; aby ułatwić 
wdrażanie tych przepisów w praktyce, w art. 29 umowy przewiduje się współpracę 
administracyjną w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w umowie wyjaśniono obowiązujące przepisy 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych rozpoczętych przed 
zakończeniem okresu przejściowego i nie sfinalizowanych w okresie przejściowym, w 
tym w odniesieniu do środków zaradczych;

Polityka ochrony konsumentów

6. podkreśla, że prawa konsumentów wynikające z prawa UE i innych odnośnych 
przepisów UE są w pełni stosowane w okresie przejściowym, i zaznacza, że chociaż 
sytuacja nie powinna ulec zmianie w przypadku konsumentów i przedsiębiorców, 
którzy powinni mieć takie same prawa i obowiązki w okresie przejściowym, ważne jest, 
aby konsumenci byli odpowiednio informowani, w przypadku gdy nabywają towary w 
Zjednoczonym Królestwie czy też od przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa;

Cła 

7. uważa, że w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z unii celnej można oczekiwać 
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napięć w handlu i w łańcuchach dostaw dla przedsiębiorstw; uważa, że należy unikać 
poważnych zakłóceń w przepływie towarów; mając na uwadze, że weryfikacja 
gotowości, która została przeprowadzona przez 27 państw członkowskich UE przy 
wsparciu Komisji Europejskiej, powinna zostać dokładnie oceniona, udoskonalona, 
a w razie konieczności należy asygnować na nią zasoby finansowe, tak by weryfikacja 
ta stała się priorytetem w procesie brexitu;

8. z zadowoleniem przyjmuje – jako krok naprzód – przepisy mające na celu ułatwienie 
przepływu przez Wielką Brytanię towarów w tranzycie między dwoma punktami 
należącymi do unii celnej;

Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej 

9. zawraca uwagę, że nadal panuje niepewność co do konkretnych ustaleń, które będą 
podstawą funkcjonowania porozumienia mającego na celu utrzymanie Irlandii 
Północnej w unii celnej (jak również obowiązywania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku) w odniesieniu do towarów i produktów rolnych; Wspólny Komitet 
będzie musiał określić większość tych ustaleń; należy dołożyć wszelkich starań, aby 
zadbać o to, by procedury i środki kontroli wprowadzone przez Wspólny Komitet 
pozwoliły na skuteczne wykrywanie wśród towarów, które zostały przywiezione z 
Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, towarów zdefiniowanych jako takie, w 
przypadku których istnieje ryzyko, że zostaną następnie przewiezione do Unii; 
prawidłowa identyfikacja towarów należących do tej kategorii jest ważna dlatego, że 
towary te będą objęte taryfami unijnymi, akcyzą lub podatkiem VAT oraz że muszą one 
być zgodne z zasadami jednolitego rynku;

10. utrzymuje, że gdyby Zjednoczonemu Królestwu powierzono pobór środków własnych z 
budżetu Unii, które musiałyby zostać zwrócone Unii, naturalnym środkiem ochrony 
interesów finansowych Unii byłoby wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu 
nadzoru nad prawidłowym stosowaniem procedury wykrywania towarów, w przypadku 
których istnieje ryzyko, że zostaną następnie przewiezione do Unii; ustalenia te muszą 
gwarantować, że kontrole produktów rolnych i spożywczych – np. kontrole 
fitosanitarne – będą nie mniej skrupulatne niż kontrole w dowolnym miejscu 
wprowadzenia w państwie członkowskim UE; podobnie nie może być miejsca na luki 
prawne w stosowaniu przepisów i regulacji jednolitego rynku; podmioty prowadzące 
działalność handlową nie mogą mieć możliwości uzyskiwania korzyści z 
przekierowywania operacji do miejsc, w których można uniknąć standardowych 
obowiązków regulacyjnych;

11. podkreśla, że należy zapewnić odpowiednią kontrolę Parlamentu Europejskiego nad 
spójnością i dostosowaniem ustaleń wypracowanych przez Wspólny Komitet, a także 
nad skutecznością wprowadzonych rozwiązań;

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się zatem do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, 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)). 
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PISMO KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Przewodniczących z dnia 7 lutego 2019 r. Komisja 
Transportu i Turystyki zdecydowała się złożyć wniosek o zastosowanie art. 56 ust. 1 
Regulaminu w celu przedstawienia opinii w formie niniejszego pisma Komisji Spraw 
Konstytucyjnych.  

Komisja Transportu i Turystyki pragnie przedstawić następujące uwagi:

1. przypomina o znaczeniu sektora transportowego dla wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; zaznacza, że powołany na podstawie umowy o wystąpieniu Wspólny 
Komitet zajmie się kwestią bezwarunkowego wymogu wzajemności we wspólnym 
dostępie do rynków transportowych, zwłaszcza w lotnictwie oraz sektorach kolejowym, 
drogowym i morskim, przy pełnym poszanowaniu praw pasażerów UE oraz swobody 
przepływu osób, towarów i usług;

2. zaznacza konieczność zawarcia umów, aby zagwarantować ciągłość usług 
transportowych między UE a Zjednoczonym Królestwem;

3. podkreśla konieczność zapewnienia ciągłości finansowania wspólnie uzgodnionych 
projektów infrastrukturalnych, szczególnie w ramach sieci TEN-T, instrumentu 
„Łącząc Europę” i projektu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także 
wspólnych inicjatyw technologicznych takich jak „Czyste niebo I” i „Czyste niebo II”; 
uważa również, że konieczne jest dotrzymanie w pełni przez Zjednoczone Królestwo 
zobowiązań i obowiązków finansowych, nawet jeśli wykraczają one poza okres jego 
członkostwa UE;

biorąc pod uwagę powyższe uwagi, Komisja Transportu i Turystyki zaleca, aby Komisja Spraw 
Konstytucyjnych wyraziła zgodę na ratyfikację umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku
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((podpisano)) [Karima Delli]

Do wiadomości otrzymują: 
D. Sassoli, przewodniczący
A. Tajani, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji
Dział Koordynacji Legislacyjnej
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PISMO KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy 
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 
Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – 
C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 
2020 r. Na posiedzeniu1 tym komisja jednomyślnie postanowiła zwrócić się do Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w zaleceniu 
przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

(Podpis) Norbert Lins
WSKAZÓWKI

Komisja AGRI pragnie podkreślić następujące istotne kwestie dotyczące wpływu brexitu na 
unijne rolnictwo oraz rozwiązań proponowanych w Umowie o wystąpieniu i deklaracji 
politycznej: 

1. Jeśli chodzi o samą politykę rolną nie wydaje się, by wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa powodowało problemy nie do pokonania, ponieważ stosunkowo łatwo można 
wstrzymać mechanizmy i płatności w ramach WPR stosowane wobec Zjednoczonego 
Królestwa. Zbieżność zakończenia okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o 
wystąpieniu z końcem obowiązywania obecnych WRF (2014–2020) ułatwiłaby sprawę w 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Norbert Lins (przewodniczący), Mairead McGuinness 
(sprawozdawczyni komisji opiniodawczej), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, 
Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy 
Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan 
David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah 
Wiener, Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke 
Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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tym zakresie.

2. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że ewentualnemu przedłużeniu okresu przejściowego 
musiałyby towarzyszyć odpowiednie przepisy finansowe i prawidłowe rozliczenie 
rachunków pod koniec tego okresu, jak przewidziano w art. 132 Umowy, niezależnie od 
tego, że od 2021 r. Zjednoczone Królestwo zostanie uznane w WRF za państwo trzecie.

3. Źródłem poważnych obaw komisji AGRI podczas negocjacji Umowy była dalsza 
ochrona w Zjednoczonym Królestwie licznych (ponad 3000) oznaczeń geograficznych 
mających zastosowanie do produktów rolnych, spożywczych lub napojów pochodzących 
z UE. W tym kontekście komisja jest przekonana, że obecny tekst zapewnia ochronę 
unijnych oznaczeń geograficznych w Irlandii Północnej oraz ochronę oznaczeń 
geograficznych UE zatwierdzonych do końca okresu przejściowego w innych częściach 
Zjednoczonego Królestwa.

4. Chcielibyśmy podkreślić znaczenie zachowania tej ochrony przy ustaleniach dotyczących 
przyszłych stosunków. Co więcej, ustalenia te powinny obejmować nie tylko wszystkie 
istniejące unijne oznaczenia geograficzne, ale – w naszej opinii – określać także 
dwustronne mechanizmy współpracy na rzecz wzajemnego uznawania przez 
Zjednoczone Królestwo i UE-27 nowych oznaczeń geograficznych zatwierdzonych po 
okresie przejściowym oraz, w stosownych przypadkach, jeżeli protokół w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej przestanie obowiązywać zgodnie z jego art. 18.

5. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że skutki problemu Irlandii i Irlandii Północnej 
zdecydowanie wykraczają poza sektor rolnictwa. Jednakże z uwagi na znaczenie barier 
taryfowych i pozataryfowych w rolnictwie, wysoce zintegrowany i współzależny 
charakter rynków rolnych w Irlandii i Irlandii Północnej oraz stały przepływ przez 
granicę żywych zwierząt, produktów gotowych i produktów wymagających dalszego 
przetwarzania, sprawne rozwiązanie tej kwestii ma szczególne znaczenie dla sektora. 
W związku z tym komisja AGRI z zadowoleniem przyjmuje utrzymanie w Irlandii status 
quo, tj. dotychczasowej niewidzialnej granicy i współpracy Północ-Południe, jak 
określono w porozumieniu wielkopiątkowym, pod warunkiem udzielenia demokratycznej 
zgody, o której mowa w art. 18 protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej.

6. Jednocześnie pragniemy podkreślić absolutną konieczność zapewnienia właściwego 
wdrożenia protokołu, tak aby nie tylko utrzymać status quo, ale również zapobiec 
tworzeniu luk w taryfowych i pozataryfowych środkach ochronnych UE. Kluczowe 
znaczenie dla sprawy będą miały prace Wspólnego Komitetu nad sfinalizowaniem 
ustaleń na mocy protokołu. Te dwa cele powinny być również odzwierciedlone i 
egzekwowane za pomocą wszelkich uzgodnień dotyczących przyszłych stosunków na 
wypadek wygaśnięcia protokołu zgodnie z art. 18.

7. Główne problemy w rolnictwie związane z brexitem dotyczą handlu. Produkty rolne i 
rolno-spożywcze są produktami o najwyższym poziomie ochrony taryfowej i 
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pozataryfowej w UE, podobnie jak w większości krajów świata, i prawdopodobnie tak 
samo będzie w przypadku Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym sektor rolnictwa 
najbardziej ucierpi z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z unii celnej i 
jednolitego rynku pod koniec okresu przejściowego, zwłaszcza że w grę wchodzą 
znaczne obroty handlowe: w oparciu o obecne przepływy handlowe po brexicie 
Zjednoczone Królestwo mogłoby stać się głównym partnerem handlu produktami rolno-
spożywczymi UE-27 zarówno w odniesieniu do wywozu, jak i do przywozu.

8. W związku z tym chcielibyśmy podkreślić, że jeśli Umowa wejdzie w życie, niezwykle 
ważne będzie wykorzystanie okresu przejściowego do wynegocjowania kompleksowych 
rozwiązań, które pozwolą stworzyć strefę wolnego handlu, tak jak przewidziano w 
deklaracji politycznej. W przeciwnym razie sektor rolnictwa musiałby zmierzyć się ze 
scenariuszem braku porozumienia w zakresie handlu dwustronnego, zgodnie z którym 
wymiana handlowa między Zjednoczonym Królestwem i UE-27 odbywałaby się na 
zasadach Światowej Organizacji Handlu, bez preferencyjnego dostępu do rynku drugiej 
strony, i mogłaby prowadzić do zróżnicowania odnośnych ram regulacyjnych obu 
partnerów. Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że z punktu widzenia komisji AGRI 
należy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza. W przypadku gdyby okazało 
się to niemożliwe, komisja AGRI wezwie Komisję do zapewnienia wystarczających 
środków w celu złagodzenia skutków, jakie dla rolników i przemysłu rolno-spożywczego 
będzie miało przyjęcie scenariusza braku porozumienia na koniec okresu przejściowego, 
tak jak planowano, gdyby nie doszło do ratyfikowania Umowy o wystąpieniu;

9. Nowa krajowa polityka rolna Zjednoczonego Królestwa po wystąpieniu z UE oraz nowe 
umowy handlowe, które państwo to zawrze z innymi państwami trzecimi, również będą 
miały decydujący wpływ na sektor rolny. Kwestie te pozostają jednak poza zakresem 
niniejszej opinii w sprawie Umowy.

10. W związku z tym komisja AGRI zdecydowanie popiera Umowę o wystąpieniu 
uzgodnioną przez negocjatorów UE i Zjednoczonego Królestwa i przekazaną 
Parlamentowi w celu udzielenia zgody, oraz wyraża nadzieję, że wejście w życie i 
właściwe wdrożenie Umowy otworzy drogę do takich ustaleń dotyczących przyszłych 
stosunków między obiema stronami, które w jak największym stopniu umożliwią 
ochronę interesów rolnych UE.
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PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Szanowny Pan Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie kwestii prawnych umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2018/0427(NLE))

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. koordynatorzy Komisji Prawnej zdecydowali się, 
zgodnie z art. 56 ust. 1 Regulaminu, wydać opinię w formie pisma w sprawie zawarcia 
umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej1 (zwanej dalej „umową o 
wystąpieniu”) z naciskiem na kompetencje naszej komisji. Decyzją Konferencji 
Przewodniczących z dnia 24 października 2019 r. w dniu 6 listopada 2019 r., jako 
przewodnicząca komisji, zostałam powołana na sprawozdawczynię poniższej opinii w formie 
pisma.

Zalecenie:

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. Komisja Prawna postanowiła zatem (17 głosami 
za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się)2 zalecić Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, aby nie wyrażała zgody na zawarcie umowy o wystąpieniu, dopóki 
wszelkie właściwe organy Zjednoczonego Królestwa nie przyjmą i nie podpiszą w końcu 
projektu ustawy dotyczącej umowy o wystąpieniu, która nadałaby umowie skuteczności i 
skutków prawnych, z myślą o jej przyszłym wdrożeniu.

Komisja Prawna wydaje powyższe zalecenie, należycie uwzględniając postanowienia umowy 
o wystąpieniu, w szczególności jej art. 4 i 5, część II o prawach obywatelskich, postanowienia 
części III tytułu IV o własności intelektualnej, tytuł VI o trwającej współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych i handlowych oraz ich ścisły związek z wydarzeniami sprzed końca 
okresu przejściowego, tytuł X o unijnych postępowaniach sądowych i administracyjnych, 
tytuł XII o przywilejach i immunitetach, w szczególności postanowienia dotyczące 
immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego, oraz tytuł XIII o innych kwestiach 
dotyczących funkcjonowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, część IV 
o okresie przejściowym i część VI o postanowieniach instytucjonalnych i końcowych, w 
szczególności jej tytuł I o spójnej wykładni i stosowaniu.

1 Dz.U. C 384/1 z 12.11.2019, s. 1.
2 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Lucy Nethsingha (przewodnicząca), Ibán García Del Blanco, 
Sergey Lagodinsky, Marion Walsmann (wiceprzewodnicząca), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Heidi Hautala, Jackie Jones, Mislav Kolakušić; Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, 
Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Juan Ignacio Zoido Álvarez (zastępujący Estebana 
Gonzáleza Ponsa zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu).
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W imieniu Komisji Prawnej chciałabym zwrócić uwagę Komisji Spraw Konstytucyjnych na 
następujące kwestie, które należy rozważyć w celu wyrażenia zgody na zawarcie umowy:

1. chociaż wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej jest suwerennym 
prawem tego państwa, powinno odbywać się w możliwie najbardziej uporządkowany sposób, 
tak aby z jednej strony nie wpływało negatywnie na Unię Europejską, jej obywateli oraz 
proces integracji europejskiej, a z drugiej nie miało bezpośrednich negatywnych 
konsekwencji dla występującego państwa członkowskiego oraz jego obywateli;

2. w przypadku braku umowy o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo automatycznie opuści 
Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. w sposób nieuporządkowany; 

3. w notyfikacji z dnia 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo wyraziło zamiar wystąpienia 
spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W rezolucji z dnia 
3 października 2017 r. w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym 
Królestwem Parlament Europejski podkreślił, zwłaszcza w związku z prawami 
obywatelskimi, że nadanie skuteczności zobowiązaniu do dopilnowania, by prawa obywateli 
UE-27 mieszkających w Zjednoczonym Królestwie wywoływały bezpośrednie skutki dzięki 
włączeniu umowy o wystąpieniu do prawa Zjednoczonego Królestwa, należy dokonać w 
sposób, który uniemożliwi jednostronne zmiany, sprawi, że obywatele UE będą mogli 
powoływać się na prawa wynikające z umowy o wystąpieniu bezpośrednio przed sądami i 
organami administracji publicznej Zjednoczonego Królestwa oraz da umowie pierwszeństwo 
przed prawem Zjednoczonego Królestwa; podkreśla, że w celu zagwarantowania spójności i 
integralności porządku prawnego UE Trybunał Sprawiedliwości musi pozostać jedynym i 
właściwym organem dokonującym wykładni prawa Unii Europejskiej i umowy o wystąpieniu 
oraz je egzekwującym. W tym kontekście należy zauważyć, że przyjmując warunki umowy o 
wystąpieniu, Zjednoczone Królestwo zgodziło się na postanowienia szczególne w związku z 
jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wykładnią i stosowaniem prawa Unii. Jest to 
istotny element umowy o wystąpieniu i jakiekolwiek jednostronne odejście od postanowień 
na ten temat, zwłaszcza poprzez przyjmowanie przepisów wykonawczych takich jak projekt 
ustawy dotyczącej umowy o wystąpieniu w tej sprawie, musi wiązać się z odrzuceniem zgody 
Parlamentu Europejskiego. W związku z tym Parlament może wyrazić zgodę na zawarcie 
umowy tylko przy założeniu, że przyjęte w umowie o wystąpieniu, starannie wyważone 
rozwiązanie dotyczące jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE oraz jego roli w wykładni 
i stosowaniu prawa Unii oraz samej umowy o wystąpieniu stosowane jest przez obie strony 
całościowo i w dobrej wierze; 

4. kluczowe znaczenie ma pełne zachowanie praw obywateli UE-27 mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE do 
końca okresu przejściowego oraz, w możliwe największym stopniu, poza tym okresem, w 
szczególności rodzin i obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu 
do praw nabytych; od początku negocjacji były to główne wytyczne negocjacyjne 
Parlamentu, a warunki udzielenia zgody na zawarcie umowy muszą pozostać takie same;

5. wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w uporządkowany sposób ma 
pierwszorzędne znaczenie dla Irlandii Północnej oraz jej przyszłych relacji z Irlandią, z myślą 
o zapewnieniu pokoju i zachowaniu wszystkich części porozumienia wielkopiątkowego; 
należy zauważyć w tym względzie, że wdrożenie zmienionych przepisów zmienionego 
protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej może stanowić wyzwanie i będzie wymagać 
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starannego wykonania i monitorowania; jedną z kwestii, którą będzie należało uważnie 
kontrolować i rozpatrzeć, jest jurysdykcja dla przedsiębiorstw założonych i działających w 
Irlandii Północnej;

6. projekt ustawy dotyczącej umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa, która nadałaby 
umowie skuteczności, jest aktem krajowego porządku prawnego Zjednoczonego Królestwa, 
którego skutki prawne z myślą o wdrożeniu umowy o wystąpieniu są kluczowe dla wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy; przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
będzie należało poddać te skutki prawne starannej analizie, a w razie wyrażenia zgody 
zarówno Zjednoczone Królestwo, jak i Unia Europejska będą musiały następnie dokładnie je 
monitorować;

7. Obecnie w Zjednoczonym Królestwie trwają prace nad utworzeniem niezależnego organu 
monitorującego, do którego kompetencji należeć będzie przyjmowanie skarg od obywateli 
UE-27 na temat potencjalnych naruszeń ich praw, zgodnie z umową o wystąpieniu. Organ ten 
będzie miał kompetencje do wszczynania dochodzeń i podejmowania kroków prawnych. 
Biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z umową o wystąpieniu, a 
tym samym z prawem UE, niezwykle ważne jest, aby organ ten utworzono w sposób 
pozwalający na podejmowanie szybkich i w pełni niezależnych działań w związku ze 
skargami obywateli Unii.

8. umowa o wystąpieniu przewiduje okres przejściowy do końca 2020 r., z możliwością 
przedłużenia o rok lub dwa lata; zgodnie z umową o wystąpieniu w okresie przejściowym 
instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym Unii przysługiwać będą kompetencje 
powierzone im w prawie Unii w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa oraz do osób 
fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym 
Królestwie; w szczególności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy 
w przypadkach przewidzianych w Traktatach; należy zauważyć, że możliwość przedłużenia 
okresu przejściowego powinna zostać należycie rozpatrzona jako sposób ułatwienia dalszego 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa w uporządkowany sposób poprzez ukończenie 
negocjacji na temat przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią 
Europejską.

Mam nadzieję, że powyższe sugestie będą stanowić użyteczny wkład w sprawozdanie 
przygotowywane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Lucy Nethsingha
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PISMO KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH

Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (2018/0427(NLE))

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.

Z wyrazami szacunku

Juan Fernando López Aguilar
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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. 

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.  

2Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14, Maximillian Schrems 
przeciwko Data Protection Commissioner
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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 
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 
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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)).
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PISMO KOMISJI PETYCJI

Szanowny Pan Antonio Tajani
Przewodniczący
Komisja Spraw Konstytucyjnych
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie 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))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Piszę do Pana w związku z wyrażeniem przez podlegającą Panu komisję zgody na decyzję 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)). Na posiedzeniu 21 stycznia 2020 r. Komisja Petycji przyjęła opinię w 
formie pisma, którą mam przyjemność niniejszym Panu przedstawić.

Na wspomnianym posiedzeniu1 Komisja Petycji postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia 
zgody na decyzję Rady.

Art. 227 TFUE przyznaje prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego wszystkim 
obywatelom UE oraz wszystkim przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym mającym siedzibę 
lub mieszkającym na terytorium UE. Oznacza to, że w wyniku brexitu po 31 stycznia obywatele 
Zjednoczonego Królestwa mieszkający w tym kraju nie będą już mieć prawa do uczestniczenia 
w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, a po zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia) 
stracą prawo do składania petycji do PE i do zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Obywatele UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie zachowają wszystkie 
te prawa, natomiast obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w UE stracą prawo do 
uczestnictwa w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, lecz zachowają prawo do składania 
petycji.

Komisja Petycji przywiązuje wielką wagę do 210 petycji otrzymanych od obywateli, którzy 
wyrazili poważne obawy co do wpływu brexitu na ich prawa, w szczególności jeśli chodzi 
o prawo do zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i do uczestnictwa 
w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Komisja Petycji otrzymała ponadto wiele petycji 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Dolors Montserrat (przewodnicząca), Tatjana Ždanoka 
(wiceprzewodnicząca), Yana Toom (wiceprzewodnicząca), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea 
Benjumea, Martin Buschmann, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana 
Maldonado López, Ulrike Müller, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i 
Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma 
Złotowski.
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dotyczących praw do łączenia rodzin, opieki zdrowotnej, głosowania i pobytu. W związku z 
tym Komisja Petycji pragnie podkreślić znaczenie ochrony praw obywatelskich 
zagwarantowanych w Umowie o wystąpieniu.

Komisja Petycji przypomina, że ochrona praw obywateli jest dla niej zawsze najważniejsza. 
Zauważa, że w Umowie zawarto postanowienia mające na celu zagwarantowanie statusu i 
uprawnień wynikających z prawa unijnego tym obywatelom UE i Zjednoczonego Królestwa 
oraz ich rodzinom, na których sytuację wpływa wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. 
Komisja Petycji zauważa, że uprawnienia tych obywateli Unii i członków ich rodzin, którzy 
przed zakończeniem okresu przejściowego mieszkali w Zjednoczonym Królestwie na mocy 
prawa do swobodnego przemieszczania się zgodnie z prawodawstwem unijnym, a po jego 
zakończeniu nadal tam mieszkają, a także uprawnienia obywateli Zjednoczonego Królestwa, 
którzy korzystają z tego samego prawa w państwie członkowskim UE-27, podlegają ochronie 
na mocy Umowy o wystąpieniu.

Komisja Petycji przypomina, że prawo do głosowania w wyborach jest podstawowym prawem 
wspólnym dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich i uznanym w traktatach UE jako 
element prawa do udziału w życiu politycznym. Autorzy petycji często poruszają kwestię 
udziału w życiu demokratycznym i korzystania z praw wyborczych przez obywateli UE 
mieszkających w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia.

Dlatego Komisja Petycji wyraża ubolewanie, że wielu obywateli Zjednoczonego Królestwa 
zostało pozbawionych prawa głosu, gdyż od ich zamieszkania w innym państwie 
członkowskim upłynęło ponad 15 lat. Zjednoczone Królestwo odebrało swoim obywatelom to 
prawo, kierując się założeniem, że decyzje polityczne podejmowane w kraju nie mają wpływu 
na ekspatriantów. Zjednoczone Królestwo odbiera również prawo głosu w wyborach 
europejskich tym swoim obywatelom, którzy mieszkają na stałe w państwie trzecim, nawet jeśli 
jest to państwo członkowskie.

Komisja Petycji wyraża ubolewanie, że liczni obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz 
wszyscy obywatele UE-27 byli pozbawieni możliwości głosowania w referendum w sprawie 
brexitu, mimo że wynik tego głosowania zasadniczo wpłynął na ich życie. Prawo do głosowania 
w wyborach i referendach ustawodawczych jest prawem podstawowym i wymaga ochrony w 
każdej sytuacji. Nie powinno się go odbierać obywatelom, którzy korzystając z prawa do 
swobodnego przemieszczania się, postanawiają osiedlić się w innym państwie członkowskim.

Wreszcie, Komisja Petycji podkreśla, że państwo przyjmujące musi zadbać o ty, by wszelkie 
procedury administracyjne dotyczące wniosków o status rezydenta przebiegały sprawnie, były 
przejrzyste i proste oraz wolne od zbędnych obciążeń. Komisja Petycji uważa, że system 
zaproponowany przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – tj. „procedura 
rejestracji” – dla obywateli UE-27, którzy ubiegają się o status rezydenta, nie jest tak przejrzysta 
i prosta, jak być powinna, gdyż nakłada na tych obywateli niepotrzebne i niesprawiedliwe 
obciążenia administracyjne, a nawet stwarza ryzyko, że obywatele zasadnie uprawnieni do 
pobytu zostaną tego prawa pozbawieni.

Komisja Petycji wyraża zaniepokojenie obecnym stanem wdrożenia systemu przyznawania 
statusu osoby osiedlonej, głównie z uwagi na to, że „wstępny” status osoby osiedlonej 
wykorzystuje się jako pretekst do arbitralnej odmowy przyznania „pełnego” statusu osoby 
osiedlonej ze względów proceduralnych, a także z uwagi na potencjalne konsekwencje dla 
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osób, które nie złożą wniosku w terminie. Źródłem tego zaniepokojenia są wypowiedzi 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ewentualnych deportacjach obywateli 
UE, a także brak środków wsparcia dla obywateli znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji.

W związku z powyższym Komisja Petycji wzywa władze Zjednoczonego Królestwa do 
podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zagwarantowania, że prawa obywateli UE 
mieszkających w Zjednoczonym Królestwie będą należycie chronione i gwarantowane.

Komisja Petycji wzywa Komisję Spraw Konstytucyjnych, aby zaleciła Parlamentowi 
wyrażenie zgody na decyzję Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej.

Z wyrazami szacunku

Dolors Montserrat
Przewodnicząca
Komisja Petycji
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