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Przedmiot: Opinia Komisji Prawnej w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie 
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej (2020/2023(INI))

Szanowni Przewodniczący!

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. koordynatorzy Komisji Prawnej postanowili wydać 
opinię w formie pisma zgodnie z art. 56 ust. 1 Regulaminu dotyczącą sprawozdania w 
sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 
(2020/2023(INI)), ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naszej komisji. W tym 
samym dniu wyznaczono mnie na sprawozdawcę komisji opiniodawczej, z uwagi na moją 
funkcję przewodniczącego komisji.
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Wskazówki

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. Komisja Prawna postanowiła zatem – 20 głosami za, 
przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się1 – zwrócić się do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo 
właściwych, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek. 

We wskazówkach tych Komisja Prawna należycie uwzględniła: rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie propozycji mandatu dotyczącego negocjacji 
w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej2, decyzję Rady z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie mandatu do negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem odnoszącą się do proponowanego mandatu do negocjacji 
dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej3, umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii z dnia 24 stycznia 2020 r. 
oraz deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków4, a także projekt umowy w 
sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem opublikowany w dniu 19 marca 
2020 r.5

Aspekty instytucjonalne i horyzontalne

1. Negocjacje w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej będą mieć daleko idące skutki konstytucyjne i prawne zarówno 
dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla UE, zaś postanowienia przewidywanej umowy wywrą 
znaczny długotrwały wpływ na życie obywateli oraz na przedsiębiorstwa w Zjednoczonym 
Królestwie i w UE. Dlatego podejście do procesu i treści tych negocjacji powinno bazować na 
wartościach praworządności oraz na gwarancjach przejrzystości, pewności prawa i 
dostępności prawa. 

2. W związku z tym należy z całą mocą podkreślić, że nowa umowa w sprawie przyszłych 
stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem może opierać się jedynie na wiernym i 
skutecznym wykonaniu umowy o wystąpieniu, co należy postrzegać jako warunek konieczny 
owocnej współpracy oraz minimalną gwarancję dobrej wiary i wzajemnego zaufania między 
obiema stronami. 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli następujący posłowie: Adrián Vázquez Lázara 
(przewodniczący), Ibán García Del Blanco (wiceprzewodniczący), Sergey Lagodinsky (wiceprzewodniczący), 
Raffaele Stancanelli (wiceprzewodniczący), Marion Walsmann (wiceprzewodnicząca), Manon Aubry, Daniel 
Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje 
Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos. 
2 P9_TA(2020)0033. 
3 Decyzja Rady upoważniająca do podjęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej dotyczących nowej umowy o partnerstwie (5870/20) oraz załącznik do decyzji Rady upoważniającej 
do rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowej umowy o partnerstwie ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7). 
5 UKTF(2020)14. 
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3. Przypomina, że w deklaracji politycznej6 obie strony zgodziły się, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być nadrzędne ramy instytucjonalne, na które złożą się rozdziały i 
powiązane umowy dotyczące poszczególnych obszarów współpracy. Takie umowy 
uzupełniające muszą stanowić integralną część ogólnych stosunków dwustronnych 
regulowanych przyszłą umową oraz część ram ogólnych. 

4. W tym kontekście przewidywana umowa powinna obejmować kompleksowe ramy 
zarządzania, w tym solidny mechanizm rozstrzygania sporów. W związku z tym zasadnicze 
znaczenie ma to, by umowa w sprawie przyszłego partnerstwa gwarantowała filar systemu 
sądowego UE, a mianowicie postępowanie prejudycjalne przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE), mające na celu zapewnienie jednolitej wykładni, konsekwencji, 
pełnej skuteczności i autonomii prawa UE w stosunku do prawa państw członkowskich i 
prawa międzynarodowego. Należy zatem zadbać o to, aby żaden organ ustanowiony w 
przewidywanej umowie w celu zagwarantowania jej jednolitej wykładni i jednolitego 
stosowania nie miał uprawnień do badania pojęć prawa unijnego i dokonywania ich wykładni 
ani nie mógł wiązać UE i jej instytucji w wykonywaniu ich wewnętrznych kompetencji 
określoną wykładnią przepisów prawa Unii7. Wszelkie takie kwestie związane z prawem 
unijnym trzeba będzie zatem kierować do TSUE. 

Własność intelektualna 

5. W umowie o wystąpieniu ustanawia się mechanizm mający zapewnić wysoki poziom 
ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia lub tradycyjnych specjalności 
gwarantowanych w Unii w ostatnim dniu okresu przejściowego na mocy szczegółowych 
regulacji unijnych, począwszy od zakończenia okresu przejściowego, bez przeprowadzania 
ponownej analizy, w Zjednoczonym Królestwie8. W tym samym duchu przewidywana 
umowa w sprawie przyszłego partnerstwa powinna zapewnić mechanizm dynamicznej 
ochrony w Zjednoczonym Królestwie oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia lub 
tradycyjnych specjalności w oparciu o przyszłe unijne ramy prawne i powinna obejmować 
możliwość ścisłej współpracy dwustronnej między Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) a urzędami ds. własności intelektualnej w Zjednoczonym Królestwie.

6. Przewidywana umowa powinna również zawierać solidne i możliwe do wyegzekwowania 
środki obejmujące uznawanie i wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, takich 
jak prawo autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe i wzory przemysłowe, patenty i 
tajemnice handlowe, w oparciu o obecne i przyszłe ramy prawne UE. W tym kontekście, a 
także biorąc pod uwagę fakt, że Zjednoczone Królestwo nie wycofało oficjalnie podpisu pod 
Porozumieniem w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, należy dokładnie przeanalizować, 
czy część planowanego Jednolitego Sądu Patentowego może mieć siedzibę w Zjednoczonym 
Królestwie i czy kraj ten może uczestniczyć w tworzeniu jednolitego patentu UE. 

Prawo spółek

6 Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem
7 Zob. w związku z tym: Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście przystąpienia 
Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
ECLI:EU:C:2014:2454, pkt 184.
8 Zob.: Tytuł IV art. 54 zatytułowany „Ciągłość ochrony zarejestrowanych lub przyznanych praw w 
Zjednoczonym Królestwie”.
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7. Aby zapobiec obniżeniu norm i zapewnić legitymację procesową w Zjednoczonym 
Królestwie i w UE, pożądane jest, aby przewidywana umowa obejmowała minimalne 
wspólne normy dotyczące zakładania i prowadzenia działalności, ochrony akcjonariuszy, 
wierzycieli lub pracowników, sprawozdawczości i kontroli w przedsiębiorstwach, zasad 
przejrzystości oraz wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych dotyczących restrukturyzacji i 
upadłości lub niewypłacalności.

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, w tym w 
sprawach rodzinnych

8. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest niezmiernie 
ważna dla zagwarantowania zarówno przyszłych kontaktów handlowo-biznesowych między 
obywatelami i przedsiębiorstwami, jak również pewności i wystarczającej ochrony stron w 
transakcjach transgranicznych i innych działaniach. W tym kontekście, w trosce o ochronę 
interesów UE i w świetle właściwego funkcjonowania konwencji lugańskiej, należy 
dokładnie ocenić, czy przedmiotowa konwencja, zawierająca kopię tekstu ogólnego prawa 
UE dotyczącego jurysdykcji cywilnej i uznawania orzeczeń w wersji obowiązującej w 2007 r. 
i rozszerzająca go na Norwegię, Islandię i Szwajcarię, mogłaby stanowić odpowiednie 
rozwiązanie w kontekście przewidywanego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem oraz 
czy państwa członkowskie UE, które nie należą do obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, powinny uzyskać możliwość uczestnictwa w przedmiotowej konwencji jako 
odrębne umawiające się strony. W tym celu należy również rozważyć, czy przystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa do systemu lugańskiego jako strony niezależnej umożliwiłoby UE 
utrzymanie ogólnej równowagi w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, czy też bardziej odpowiednie byłoby nowe rozwiązanie, które mogłoby 
zapewnić „dynamiczne dostosowanie” między obiema stronami. W tym ostatnim przypadku 
stosunki zewnętrzne w dziedzinach objętych międzynarodowym prawem cywilnym Unii 
weszłyby w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej i stanowiłyby integralną część 
jej porządku prawnego, podlegającą mechanizmowi orzeczeń w trybie prejudycjalnym.

9. W przewidywanej umowie należy znaleźć konkretne i kompleksowe rozwiązanie 
zwłaszcza w odniesieniu do spraw małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej i innych 
kwestii rodzinnych. Zamiar przystąpienia przez Zjednoczone Królestwo do konwencji haskiej 
z 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków 
rodziny przyjęto z zadowoleniem. Należy jednak przypomnieć, że UE wykroczyła poza 
konwencję haską w niektórych kwestiach z zakresu prawa cywilnego, przyjmując bardziej 
szczegółowe prawodawstwo dotyczące jurysdykcji cywilnej i kolizji przepisów, oraz w 
kwestii uznawania przez państwa orzeczeń sądów innych państw. W tym kontekście wszelkie 
przepisy o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń w sprawach rodzinnych zawarte w 
przewidywanej umowie powinny opierać się nie tylko na zasadzie wzajemnego zaufania do 
systemów sądownictwa, lecz także na istnieniu pewnych gwarancji konstytucyjnych i 
wspólnych norm praw podstawowych. 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi okażą się przydatne w pracach nad projektem rezolucji 
sporządzanym wspólnie przez Komisję Spraw Zagranicznych i Komisję Handlu 
Międzynarodowego. 
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Z poważaniem

Adrián Vázquez Lázara


