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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 

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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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.

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 
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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 
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,
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Lucy Nethsingha


