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WSKAZÓWKI

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

W odniesieniu do wdrażania umowy o wystąpieniu

1. przypomina swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i 
monitorowania przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o 
wystąpieniu1 i powtarza, że pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu stanowi nadrzędny 
priorytet; podkreśla, że pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu, w tym protokołu w 
sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, jest niezbędnym warunkiem wstępnym i 
podstawowym elementem zapewniającym zaufanie potrzebne do skutecznego 
przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem; w związku z tym 
wyraża zaniepokojenie faktem, że pomimo zobowiązania wyrażonego przez rząd 
Zjednoczonego Królestwa do ochrony porozumienia wielkopiątkowego i wywiązania 
się ze zobowiązań, jakie powziął w ramach protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej, oraz zobowiązań dotyczących praw obywateli wynikających z umowy o 
wystąpieniu, oświadczenia publiczne wskazują na brak woli politycznej, aby w pełni 
przestrzegać zobowiązań prawnych wynikających z umowy o wystąpieniu, takich jak 
kontrole towarów na Morzu Irlandzkim;

 2. przypomina, że zgodność z traktatami stanowi podstawową zasadę każdego porządku 
prawnego, a w szczególności międzynarodowego porządku prawnego; podkreśla, że 
stabilność i zaufanie w stosunkach między Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem zależą od przestrzegania przez obie strony zasad wiążącej umowy 
o wystąpieniu i deklaracji politycznej między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz że 
muszą one zostać wdrożone w dobrej wierze, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom 
oraz zapewnić pewność prawa obywatelom i podmiotom gospodarczym;

3. wyraża zaniepokojenie w związku z procesem stosowania unijnego systemu 
przyznawania statusu osoby osiedlonej; zauważa w związku z tym, że zgodnie z 
najnowszymi statystykami dotyczącymi unijnego systemu przyznawania statusu osoby 
osiedlonej za luty 2020 r., opublikowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Zjednoczonego Królestwa w dniu 19 marca 2020 r., łączna liczba wniosków 
otrzymanych do dnia 29 lutego 2020 r. przekroczyła 3,3 mln (3 343 700) i że z 
całkowitej liczby wnioskodawców 58 % otrzymało status osoby osiedlonej, a 41 % – 
wstępny status osoby osiedlonej; 

4. uważa, że liczba przypadków przyznania wstępnego statusu osoby osiedlonej jest 
nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu z liczbą przypadków przyznania statusu 
osoby osiedlonej; wzywa brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, aby wykazało 
elastyczność w uznawaniu dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, 
świadczących o tym, że przebywali oni na terenie Zjednoczonego Królestwa przez 
wymagany okres pięciu lat; jest również zaniepokojony tym, że wnioskodawcom nie 
wydano żadnego fizycznego dowodu poświadczającego przyznany im status; wzywa 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0006.
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Komisję Europejską, aby sprawdziła, czy prawa obywateli UE należących do grup 
szczególnie wrażliwych i w niekorzystnej sytuacji były przestrzegane jeśli chodzi o ich 
status w ramach systemu przyznawania statusu osoby osiedlonej; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że obywatele posiadający wstępny status osoby osiedlonej nie 
mają dostępu do świadczeń, chyba że udowodnią również swoje prawo pobytu; 
przypomina, że powodzenie przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem zależy również od prawidłowego wdrożenia postanowień umowy 
o wystąpieniu dotyczących praw obywateli europejskich w Zjednoczonym Królestwie;

5. wzywa strony do zapewnienia rygorystycznego wdrożenia Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej; ostrzega, że Wspólny Komitet UE – Wielka Brytania 
ustanowiony na mocy art. 164 umowy o wystąpieniu nie może być wykorzystywany 
jako forum do renegocjacji warunków tego protokołu lub jakiejkolwiek innej części 
umowy o wystąpieniu;

6. przyjmuje do wiadomości pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu UE – Wielka 
Brytania, które odbyło się w dniu 30 marca 2020 r. i na którym skupiono się na stanie 
wdrożenia umowy o wystąpieniu, a w szczególności Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej oraz części dotyczącej praw obywateli; podkreśla, że po tym 
posiedzeniu Komisja Europejska stwierdziła, że istnieje „pilna potrzeba przedstawienia 
szczegółowego harmonogramu i podjęcia niezbędnych środków, takich jak 
przygotowanie do wprowadzenia procedur celnych w odniesieniu do towarów 
wwożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii, a także zapewnienie, że 
wszystkie niezbędne kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz inne kontrole regulacyjne 
będą mogły być przeprowadzane w odniesieniu do towarów wwożonych do Irlandii 
Północnej spoza UE”;

7. przypomina, że Wspólny Komitet UE – Wielka Brytania ma podjąć ważne decyzje w 
sprawie wykonania Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej przed zakończeniem 
okresu przejściowego; wyraża nadzieję, że priorytetowo potraktowana zostanie praca 
sześciu specjalnych komitetów przewidzianych w umowie o wystąpieniu w kluczowych 
obszarach wdrażania umowy o wystąpieniu, w szczególności specjalnego komitetu ds. 
Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej; z zadowoleniem przyjmuje pierwsze 
posiedzenie specjalnego komitetu ds. Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, 
które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2020 r. i po którym Komisja Europejska 
stwierdziła, że po wymianie stanowisk „należy pilnie podjąć konkretne działania”; 
wyraża nadzieję, że UE i Zjednoczone Królestwo będą mogły osiągnąć porozumienie w 
sprawie wszystkich rozwiązań instytucjonalnych, takich jak utworzenie biura 
technicznego Komisji Europejskiej w Belfaście;

 8. przypomina, że umowa o wystąpieniu przewiduje wzajemną ochronę dla obywateli UE 
i obywateli brytyjskich, w tym członków ich rodzin; wzywa, aby zarówno obywatele 
UE, jak i obywatele brytyjscy otrzymali wszystkie niezbędne informacje dotyczące ich 
praw i procedur, których należy przestrzegać, aby móc nadal mieszkać i pracować w 
kraju pobytu oraz podróżować do i z tego kraju; powtarza, że prawa obywateli 
pozostaną bezwzględnym priorytetem, i wzywa do utrzymania praw obywateli 
gwarantowanych na mocy umowy o wystąpieniu w odniesieniu zarówno do obywateli 
UE, jak i obywateli Zjednoczonego Królestwa, a także ich rodzin; przypomina o swoim 
zobowiązaniu do monitorowania wdrożenia przez państwa UE-27 części drugiej umowy 
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o wystąpieniu i powtarza, że niezbędne jest spójne i hojne podejście do ochrony praw 
obywateli Zjednoczonego Królestwa przebywających w państwach UE-27;

9. oczekuje, że Parlament będzie w pełni i niezwłocznie informowany o wszystkich 
dyskusjach przeprowadzonych przez Wspólny Komitet i podjętych przez niego 
decyzjach; przypomina w związku z tym o obowiązkach wynikających z decyzji Rady 
(UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej2, a w szczególności z jej art. 2 ust. 3, który 
stanowi, że Parlament musi być w stanie w pełni wykonywać swoje prerogatywy 
instytucjonalne na wszystkich etapach procesu prowadzonego przez Wspólny Komitet;

10. podkreśla, że zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE Parlament ma prawo do uzyskania 
wyczerpujących informacji obejmujących wszystkie etapy wdrażania umów 
międzynarodowych zawartych przez UE, co obejmuje umowę o wystąpieniu; 
przypomina w tym kontekście, że przewodniczący Komisji Europejskiej zobowiązał się 
przed Parlamentem Europejskim obradującym na posiedzeniu plenarnym w dniu 
16 kwietnia 2019 r., że Komisja będzie ściśle angażować Parlament i w jak 
największym stopniu uwzględniać jego opinie w pracach Wspólnego Komitetu oraz że 
żadne decyzje nie zostaną podjęte bez pełnego uwzględnienia stanowiska Parlamentu, 
które jest wynikiem licznych konsultacji wewnętrznych i publicznych oraz dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, ekspertami, parlamentami narodowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

11. ponownie podkreśla, że Parlament zachowa czujność, jeśli chodzi o wdrażanie 
wszystkich postanowień umowy o wystąpieniu i deklaracji politycznej między UE a 
Zjednoczonym Królestwem;

W odniesieniu do negocjacji nowego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem – 
postanowienia instytucjonalne i zarządzanie

12. z zadowoleniem przyjmuje projekt umowy w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem, opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 18 marca 
2020 r. („projekt umowy”), który jest zasadniczo zgodny z jej mandatem 
negocjacyjnym i rezolucją Parlamentu Europejskiego oraz w którym proponuje się 
kompleksowe porozumienie w sprawie pogłębionego i ścisłego partnerstwa, 
nadrzędnych ram instytucjonalnych i solidnych, opartych na zasadach i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących rozstrzygania sporów, w tym bieżącego 
zarządzania umową i nadzoru nad nią, a także ustaleń dotyczących rozstrzygania 
sporów, egzekwowania i zgodności; uważa, że podejście proponowane przez Komisję 
w projekcie umowy pozwala uniknąć mnożenia się umów dwustronnych, co w 
nieunikniony sposób doprowadziłoby do niedociągnięć z powodu nieodłącznej 
złożoności i niekompletności takiego systemu;

13. uważa, że projekt umowy przewiduje solidny, przejrzysty, spójny i elastyczny system 
zarządzania, przewidujący mechanizmy rozstrzygania sporów, które zapewniają 

2 Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 1.
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skuteczne, szybkie i odstraszające środki zaradcze, w pełni odpowiadające 
bezprecedensowemu charakterowi przewidzianego szeroko zakrojonego partnerstwa;

14. z zadowoleniem przyjmuje postanowienia projektu układu mające na celu zachowanie 
autonomii porządku prawnego UE, w tym roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako organu najwyższego szczebla w dokonywaniu wykładni prawa UE;

15. podkreśla, że każda umowa w sprawie nowych stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem musi być spójna i uwzględniać z jednej strony bliskość geograficzną obu 
stron i transgraniczną współpracę lokalną między nimi, a z drugiej strony wysoki 
stopień wzajemnych powiązań ich gospodarek; odrzuca w związku z tym wszelkie 
„wybiórcze traktowanie” różnych elementów zawartych w różnych ramach prawnych i 
handlowych mających zastosowanie w stosunkach między UE a różnymi innymi 
państwami trzecimi; przypomina ponadto, że należy przestrzegać integralności 
jednolitego rynku i że zakres i szczegółowość przyszłego partnerstwa między UE 
a Zjednoczonym Królestwem będą zależały od zapewnienia odpowiednich równych 
warunków działania;

16. odrzuca fakt, że nie udało się osiągnąć kompleksowego porozumienia i odwołano się do 
szeregu porozumień sektorowych, ponieważ takie powielanie działań przyczyniłoby się 
do nieefektywnego wdrożenia umowy w przyszłości;

17. odnotowuje dokument opublikowany przez rząd Zjednoczonego Królestwa w dniu 27 
lutego 2020 r. zatytułowany „Przyszłe stosunki z UE – podejście Zjednoczonego 
Królestwa do negocjacji”; głęboko ubolewa, że rząd Zjednoczonego Królestwa 
odmawia podania do wiadomości publicznej swoich tekstów prawnych lub nawet 
podzielenia się nimi z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, co stanowi 
poważny brak przejrzystości; apeluje do Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze 
Zjednoczonym Królestwem, aby zapewniła przejrzystość i opowiedziała się za 
publikacją pełnych stanowisk negocjacyjnych w celu zapewnienia Parlamentowi 
Europejskiemu możliwości skutecznego i świadomego śledzenia negocjacji w sprawie 
partnerstwa; zwraca uwagę, że propozycje Zjednoczonego Królestwa są 
niewystarczające w stosunku do jego zobowiązań wynikających z umowy 
o wystąpieniu i deklaracji politycznej; odrzuca jednak podejście fragmentaryczne, 
sugerowane przez rząd Zjednoczonego Królestwa, oparte na wyłączeniu z 
przewidzianego w umowie mechanizmu rozstrzygania sporów sektorów takich jak 
dotacje, polityka konkurencji, handel i praca, handel i środowisko, a także 
opodatkowanie, a jednocześnie proponuje odrębne porozumienia z konkretnymi 
mechanizmami zarządzania w takich dziedzinach jak egzekwowanie prawa i 
współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca w dziedzinie jądrowej lub 
mechanizmy rozstrzygania sporów politycznych w obszarach związanych z wymianą 
danych do celów egzekwowania prawa oraz współpraca operacyjna między organami 
ścigania;

18. przypomina, że zawarcie przyszłego partnerstwa może nastąpić wyłącznie przy pełnym 
zaangażowaniu i za ostateczną zgodą Parlamentu Europejskiego;

19. nalega, aby przewidzieć nadrzędne ramy z systemem zarządzania horyzontalnego w 
odniesieniu do przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem jako całością; 
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przypomina, że Zjednoczone Królestwo, jako byłe państwo członkowskie, opracowało 
ważne struktury współpracy instytucjonalnej i dialogu z UE, które powinny ułatwić 
funkcjonowanie takich porozumień horyzontalnych;

20. ponadto zauważa, że zgodnie ze standardową praktyką UE w zakresie zawierania umów 
o wolnym handlu (FTA), w projekcie umowy przewidziano wyjątki i dostosowane do 
potrzeb mechanizmy rozstrzygania sporów w niektórych obszarach, w tym środki 
dyplomatyczne na rzecz interpretacji i stosowania części projektu umowy dotyczącej 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, co pozwala na zapewnienie 
wystarczającej elastyczności w ramach jednolitych i spójnych nadrzędnych ram; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszelkie umowy uzupełniające, które mogą zostać 
zawarte na późniejszym etapie, będą stanowić integralną część ogólnych dwustronnych 
stosunków regulowanych umową, w tym jej postanowieniami instytucjonalnymi 
przewidzianymi w części piątej projektu umowy;

21. z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia Rady Partnerstwa, wspomaganej 
przez 15 specjalnych komitetów odpowiedzialnych za główne dziedziny objęte umową, 
odpowiedzialnej za nadzorowanie i ułatwianie wdrażania i stosowania umowy oraz 
wszelkich umów uzupełniających, co pozwoli na zapewnienie wspólnego stałego 
nadzoru nad umową i wspólnego stałego zarządzania nią;

22. wzywa do włączenia do przyszłej umowy ambitnych postanowień dotyczących 
przepływu osób; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania w dziedzinie praw człowieka 
przewidziane w projekcie umowy, w tym zgodność z europejską konwencją praw 
człowieka; podkreśla, ze należy sformalizować te zobowiązania i  że muszą one być 
zgodne z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; powtarza, że 
przyszła współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości oraz współpraca 
w dziedzinie polityki azylowej i migracyjnej między UE a Zjednoczonym Królestwem 
powinna być zgodna z takimi sformalizowanymi zobowiązaniami;

23. podkreśla, że należy włączyć jasne przepisy wspierające cele na mocy art. 21 TUE, 
takie jak oparty na prawie porządek międzynarodowy, praworządność i wspieranie 
demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości, praw podstawowych i 
interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności Unii jako całości;

24. z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia Zgromadzenia Parlamentarnego 
Partnerstwa posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa, które będzie miało prawo do otrzymywania informacji od Rady Partnerstwa 
i przekazywania jej zaleceń;

25. podkreśla znaczenie współpracy międzyparlamentarnej między parlamentarzystami UE 
i Zjednoczonego Królestwa; uznaje pozytywny wkład parlamentarzystów 
Zjednoczonego Królestwa w unijne fora międzyparlamentarne przed wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z UE; oczekuje na kontynuację stosunków parlamentarnych 
z Parlamentem Zjednoczonego Królestwa;

26. uważa, że formalne ustalenia, takie jak Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa i 
udział społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu umowy za pośrednictwem 
proponowanych wewnętrznych grup doradczych i Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do legitymizacji i 
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przejrzystości realizacji przyszłej umowy oraz do przyszłego rozwoju partnerstwa;

27. uważa, że należy doprecyzować funkcjonowanie Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego, w szczególności w odniesieniu do sposobu, w jaki będą odbywać się 
dialog i konsultacje między forum a Radą Partnerstwa;

28. domaga się, aby poza wszelkimi funkcjami pełnionymi w ramach Zgromadzenia 
Parlamentarnego Partnerstwa szanowana była rola Parlamentu w kontekście wdrażania 
przepisów dotyczących współpracy regulacyjnej, aby zapewnić, że będzie on w stanie 
sprawować należyty nadzór polityczny oraz że jego prawa i prerogatywy jako 
współustawodawcy będą gwarantowane; uważa, że prawa Parlamentu do otrzymywania 
informacji na temat ustaleń dotyczących przeglądu umowy i wszelkich umów 
uzupełniających oraz monitorowania ich wdrażania powinny być współmierne do 
bezprecedensowego charakteru planowanego partnerstwa;

29. przypomina, że zgodnie z art. 184 umowy o wystąpieniu Unia i Zjednoczone Królestwo 
dokładają wszelkich starań, w dobrej wierze i w pełnym poszanowaniu swoich 
odpowiednich porządków prawnych, aby podjąć niezbędne kroki w celu szybkiego 
wynegocjowania umów regulujących ich przyszłe stosunki; zauważa z 
zaniepokojeniem, że na tym etapie negocjacji nadal istnieją znaczne rozbieżności 
między obiema stronami, w tym w odniesieniu do zakresu i struktury prawnej tekstu, 
który ma być przedmiotem negocjacji; w związku z tym wyraża ubolewanie z powodu 
braku gotowości Zjednoczonego Królestwa do podjęcia wielu krytycznych kwestii; jest 
ponadto zaniepokojony negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na harmonogram 
przewidziany na zakończenie negocjacji w sprawie kompleksowego przyszłego 
partnerstwa przed końcem okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.; ostrzega, że 
czynniki te zwiększają ryzyko wystąpienia scenariusza braku porozumienia, w którym 
brak porozumienia w sprawie kompleksowego przyszłego partnerstwa zapewniającego 
płynne przejście i wszystkie niezbędne ustalenia instytucjonalne doprowadzi do 
dodatkowych szkód gospodarczych oprócz kryzysu COVID-19; ponownie podkreśla w 
tym kontekście określoną w art. 132 umowy o wystąpieniu możliwość przyjęcia przez 
Wspólny Komitet decyzji przedłużającej okres przejściowy po 31 grudnia 2020 r.; 
przypomina, że taka decyzja o przedłużeniu okresu przejściowego musi zostać podjęta 
do 1 lipca 2020 r.;
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