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Szanowni Panowie Przewodniczący!

Na posiedzeniu 11 stycznia 2021 r. koordynatorzy Komisji Prawnej postanowili wydać opinię 
w formie pisma zgodnie z art. 56 ust. 1 Regulaminu w sprawie Umowy o handlu i współpracy 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony1, oraz 
Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji 
niejawnych2 (zwanych dalej „umową o handlu i współpracy” i „umową o bezpieczeństwie 
informacji”), ze szczególnych uwzględnieniem kompetencji tej komisji. Zgodnie z decyzją 
Konferencji Przewodniczących z 24 października 2019 r. zostałem wyznaczony w dniu 11 
stycznia 2021 r. na sprawozdawcę komisji opiniodawczej jako przewodniczący Komisji 
Prawnej.

1 Dz.U. L 444 z 31.12.2020, s. 14.
2 Dz.U. L 444 z 31.12.2020, s. 1463.
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WSKAZÓWKI

Zalecenie:

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2021 r. Komisja Prawna postanowiła zatem – 24 głosami 
za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się3 – zwrócić się do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo 
właściwych, o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o handlu i współpracy i umowy o 
bezpieczeństwie informacji.

W zaleceniu tym 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 
Północnej4, decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/266 z dnia 25 lutego 2020 r. upoważniającą do 
podjęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
dotyczących nowej umowy o partnerstwie5 oraz załącznik do tej decyzji; zalecenie 
Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczące negocjacji w sprawie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej6; Umowę z 
24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwaną dalej 
„umową o wystąpieniu”)7 i deklarację polityczną z dnia 17 października 2019 r. określającą 
ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (zwaną 
dalej „deklaracją polityczną”)8; decyzję Rady (UE) 2020/2252 z dnia 29 grudnia 2020 r. w 
sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania umowy o handlu i 
współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej 
strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, 
oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony 
informacji niejawnych9; oraz tekst Umowy o handlu i współpracy, w szczególności część 
pierwszą dotyczącą postanowień wspólnych i instytucjonalnych, postanowienia części 
drugiej, tytuł I dotyczący handlu towarami, tytuł III dotyczący handlu cyfrowego, tytuł V 
dotyczący własności intelektualnej i tytuł XI dotyczący równych warunków działania na rzecz 
otwartej i uczciwej konkurencji oraz zrównoważonego rozwoju, część szóstą dotyczącą 
rozstrzygania sporów i postanowień horyzontalnych oraz część siódmą dotyczącą 
postanowień końcowych; a także tekst Umowy o bezpieczeństwie informacji.

3 W trakcie głosowania końcowego obecni byli następujący posłowie: Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący), 
Sergey Lagodinsky (wiceprzewodniczący), Marion Walsmann (wiceprzewodnicząca), Ibán Garcia Del Blanco 
(wiceprzewodniczący), Raffaele Stancanelli (wiceprzewodniczący), Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy 
Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Javier Nart, Jiři Pospíšil, Franco Roberti, Ernő 
Schaller-Baross, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo 
Wölken, Javier Zarzalejos.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0033. 
5 Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 53. 
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0152.
7 Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7. 
8 Dz.U. C 384I z 12.11.2019, s. 178.
9 Dz.U. L 444 z 31.12.2020, s. 2.
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W imieniu Komisji Prawnej pragnę zwrócić uwagę Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego na następujące elementy, które należy uznać za niezbędne do 
uzyskania zgody:

Aspekty instytucjonalne i horyzontalne

1. z zadowoleniem przyjmuje Umowę o handlu i współpracy i uznaje, że wywrze ona 
daleko idące skutki konstytucyjne i prawne zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak 
i dla UE, a także będzie miała znaczący wpływ na życie obywateli i działalność 
przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie i UE; w związku z tym wyraża 
zadowolenie z podjętego w Umowie o handlu i współpracy zobowiązania obu stron do 
dalszego stania na straży wartości i zasad demokracji, praworządności i poszanowania 
praw człowieka, które leżą u podstaw ich polityki krajowej i międzynarodowej, a także 
ogólnych zasad warunkowości w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka, które 
umożliwiają rozwiązanie lub zawieszenie umowy w całości lub w części ze względu na 
prawa człowieka;

2. z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że Umowa o handlu i współpracy jest zgodna 
z mandatem i warunkami deklaracji politycznej i zapewnia jednolite nadrzędne ramy 
instytucjonalne dotyczące wszystkich aspektów współpracy gospodarczej i współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym rybołówstwa i równych warunków działania, które 
mają zastosowanie do całego partnerstwa, włącznie z przyszłymi umowami 
uzupełniającymi; zauważa w związku z tym, że oprócz Umowy o handlu i współpracy 
zawarto dotychczas jedną powiązaną Umowę o bezpieczeństwie informacji, a także 
jedno odrębne porozumienie o współpracy w dziedzinie energii jądrowej;

3. z zadowoleniem przyjmuje mechanizm rozstrzygania sporów w ramach ogólnego 
partnerstwa gospodarczego ustanowiony na mocy Umowy o handlu i współpracy na 
podstawie międzynarodowego prawa publicznego, obejmujący konsultacje polityczne, 
procedury arbitrażowe oraz możliwości zawieszenia i retorsji krzyżowych, ale uważa, 
że należy doprecyzować kluczowe definicje istotności, znaczącego wpływu i ciężaru 
dowodu, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie mechanizmu w praktyce; podkreśla 
ponadto, że mechanizm ten powinien zapewniać pełną skuteczność i autonomię prawa 
UE, zwłaszcza w odniesieniu do prawa krajowego państw członkowskich i prawa 
międzynarodowego, i nie powinien on stanowić mechanizmu kontroli sądowej aktów 
UE lub Trybunału Sprawiedliwości10; z zadowoleniem przyjmuje również w związku z 
tym urzeczywistnienie przewidzianej w art. 178 ust. 2 lit. b) umowy o wystąpieniu 
możliwości wprowadzenia środków odwetowych lub wzajemnego zawieszenia 
przyszłych umów w części lub w całości, a mianowicie Umowy o handlu i współpracy 
w przypadku naruszenia umowy o wystąpieniu, bez konieczności zastosowania w 
pierwszej kolejności długotrwałych procedur konsultacyjnych (art. INST.10);

4. jest zdania, że z uwagi na elastyczny system zarządzania ustanowiony na mocy umowy 
o handlu i współpracy, skład i szerokie uprawnienia Rady Partnerstwa, dużą liczbę 
wyspecjalizowanych komitetów oraz pięcioletni przegląd cyklów wdrażania niezwykle 
ważne jest, aby Parlament Europejski był aktywnie zaangażowany w proces decyzyjny, 

10 Zob. w związku z tym: Opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. – 
Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności – Zgodność wspomnianego projektu z traktatami UE i FUE, C-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, pkt 184.
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ocenę wdrażania i kolejne kroki, w tym proces przeglądu, z myślą o zapewnieniu pełnej 
przejrzystości i legitymacji demokratycznej przy stosowaniu tej umowy oraz we 
wszelkich przyszłych negocjacjach; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do należytego przestrzegania prawa Parlamentu do 
niezwłocznego otrzymywania pełnych informacji na wszystkich etapach umów 
międzynarodowych, przewidzianego w art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego 
stanowienia prawa11 oraz porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską12; z zadowoleniem przyjmuje również 
zobowiązanie Komisji do każdorazowego informowania Parlamentu przed 
posiedzeniami Rady Partnerstwa i wyspecjalizowanych komitetów i po ich 
zakończeniu, oraz do udostępniania mu wszystkich dokumentów tych wspólnych 
organów, w tym projektów porządków obrad, wniosków dotyczących decyzji Rady 
ustanawiających stanowisko Unii itp., w tym samym czasie, w którym otrzymuje je 
Rada; z dużym zadowoleniem przyjmuje utworzenie wewnętrznych grup doradczych i 
forum społeczeństwa obywatelskiego oraz podkreśla znaczenie możliwości utworzenia 
parlamentarnego zgromadzenia partnerskiego z udziałem posłów do Parlamentu 
Europejskiego i parlamentu Zjednoczonego Królestwa, które byłoby informowane o 
pracach Rady Partnerstwa i mogłoby kierować do niej zalecenia, aby zapewnić 
demokratyczną kontrolę decyzji podejmowanych przez wspólne organy;

5. z zadowoleniem przyjmuje nałożenie na Zjednoczone Królestwo obowiązku 
przestrzegania porozumienia paryskiego przyjętego przez Konferencję Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu na jej 21. sesji 
(„porozumienie paryskie”) oraz powstrzymania się od działań lub zaniechań, które w 
istotny sposób udaremniłyby przedmiot i cel porozumienia paryskiego (art. 
COMPROV.5), oraz wynikającą z tego możliwość wypowiedzenia lub zawieszenia 
przez UE Umowy o handlu i współpracy lub jakiejkolwiek umowy uzupełniającej, w 
całości lub w części, w przypadku takiego działania lub zaniechania ze strony 
Zjednoczonego Królestwa (art. INST.35);

6. zwraca uwagę, że w umowie o handlu i współpracy brakuje pełnego rozwiązania w 
zakresie ochrony danych, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że Komisja ogłosiła 
rozpoczęcie procesu oceny adekwatności systemu ochrony danych w Zjednoczonym 
Królestwie na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych13 i dyrektywy o 
ochronie danych w sprawach karnych14, tak aby zapewnić pewność prawa, której 
zasadnie potrzebują osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organy publiczne; podkreśla 
również w tym względzie, że rolę przedsiębiorstw w wymianie danych nieosobowych 
należy postrzegać jako niezbędny aspekt partnerstwa, a jednocześnie wyraźne ją 

11 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją 
Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
12 Porozumienie ramowe z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i 
Komisją Europejską (Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar, oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.
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odróżniać od systemu prawnego mającego zastosowanie do ochrony danych 
osobowych; podkreśla, że przekazywanie danych osobowych państwom trzecim musi 
być zawsze zgodne z rozdziałem V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub 
rozdziałem V dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych; przypomina, że aby 
stwierdzić adekwatność ram ochrony danych Zjednoczonego Królestwa, Komisja musi 
wykazać, że państwo to zapewnia poziom ochrony „zasadniczo równoważny” 
poziomowi gwarantowanemu ramami prawnymi UE, w tym w odniesieniu do dalszego 
przekazywania danych państwom trzecim i przepisów dotyczących dostępu do danych 
osobowych do celów bezpieczeństwa narodowego; nalega, że, gdyby ramy prawne 
dotyczące ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie nie kwalifikowały się do 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, należy w pełni wykorzystać 
alternatywne mechanizmy prawne przewidziane w unijnym prawie o ochronie danych 
w odniesieniu do międzynarodowego przekazywania danych;

7. jako komisja odpowiedzialna za wykładnię i stosowanie prawa międzynarodowego w 
zakresie, w jakim dotyczy to Unii Europejskiej, zaleca, by Parlament miał zapewnioną 
możliwość wyrażenia zgody na każdy przyszły akt mający skutki prawne, 
zaproponowany w tym względzie przez organy utworzone na mocy umowy o handlu i 
współpracy, chyba że akt ten zmieniłby jedynie inne niż istotne elementy umowy;

Własność intelektualna 

8. podkreśla znaczenie własności intelektualnej oraz potrzebę zapewnienia ciągłości 
regulacyjnej zarówno unijnym podmiotom uprawnionym, jak i beneficjentom 
ograniczeń i wyjątków w Zjednoczonym Królestwie; w związku z powyższym z 
zadowoleniem przyjmuje wzmocnioną ochronę praw własności intelektualnej 
ustanowioną w umowie o handlu i współpracy, która obejmuje wszystkie rodzaje praw 
własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, a także prawa 
artystów do odsprzedaży oraz współpracę między organizacjami zbiorowego 
zarządzania, znaki towarowe oraz zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, patenty 
– w tym dodatkowe świadectwa ochronne – oraz tajemnice handlowe i odmiany roślin; 
z zadowoleniem przyjmuje również zawarcie w umowie postanowień dotyczących 
egzekwowania i współpracy, obejmujących szeroki zakres środków, takich jak 
egzekwowanie prawa w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, cywilne 
procedury sądowe i procedury odwoławcze związane z tajemnicą handlową, środki 
graniczne, zaawansowane przepisy dotyczące konkretnych procedur celnych oraz 
możliwości współpracy organów celnych, policyjnych, administracyjnych i sądowych;

9. stwierdza jednak z głębokim żalem, że przyszłe oznaczenia geograficzne, nazwy 
pochodzenia lub tradycyjne specjalności nie zostały objęte zakresem umowy o handlu i 
współpracy, pomimo wyraźnego odniesienia do tego aspektu w deklaracji politycznej, 
w związku z czym nie ustanowiono mechanizmu uznawania oznaczeń geograficznych 
UE w Zjednoczonym Królestwie; zwraca się zatem do obu stron o jak najszybsze 
podjęcie rozmów na ten temat z myślą o znalezieniu odpowiednich rozwiązań, które 
opierałyby się na ochronie istniejących oznaczeń geograficznych zawartych w umowie 
o wystąpieniu;
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Prawo spółek

10. głęboko ubolewa, że istniejące rodzaje spółek stron, takie jak spółki europejskie (SE) 
lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie są uwzględnione w umowie, w 
związku z czym nie będą już akceptowane przez drugą stronę umowy; przyjmuje do 
wiadomości, że celem stron jest zapewnienie przewidywalnego otoczenia regulacyjnego 
i skutecznych procedur dla podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw, w dążeniu do ustanowienia wspólnych minimalnych norm 
zapewniających praktyki handlowe i gwarantujących uczciwą konkurencję, wolałaby 
jednak konkretne porozumienie; niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
strony chronią podmioty gospodarcze, a jednocześnie uwzględniły potrzebę 
zapewnienia zrównoważonych i konkurencyjnych warunków rozwoju poprzez 
zobowiązanie się do nieobniżania standardów pracy i standardów socjalnych oraz 
poprzez uzgodnienie przepisów dotyczących zakazanych praktyk w dziedzinie polityki 
konkurencji, jej egzekwowania i współpracy w tym zakresie;

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

11. stwierdza również z żalem, że współpraca sądowa w sprawach cywilnych nie była 
przedmiotem negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, a zatem nie jest objęta umową o handlu i współpracy; przypomina w 
związku z powyższym, że ta dziedzina prawa ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pewności prawa w przyszłych stosunkach handlowych i biznesowych między 
obywatelami a przedsiębiorstwami w odniesieniu do transakcji transgranicznych; 
wskazuje zatem na potrzebę jak najszybszego osiągnięcia porozumienia w dziedzinie 
jurysdykcji cywilnej oraz uznawania i wykonywania orzeczeń, aby zapewnić pewność i 
wystarczającą ochronę stron w transakcjach transgranicznych i innych działaniach; 
wyraża w związku z tym zadowolenie, że Zjednoczone Królestwo ponownie złożyło 28 
września 2020 r. dokument przystąpienia do konwencji haskiej z 2005 r. o umowach 
dotyczących właściwości sądu, ale zwraca uwagę, że stosowanie i zakres systemu 
haskiego są bardziej ograniczone niż stosowanie i zakres systemu Bruksela I (wersja 
przekształcona), ponieważ ma on zastosowanie wyłącznie do klauzul dotyczących 
jurysdykcji wyłącznej zawartych po wejściu w życie konwencji w państwie wybranym 
na podstawie klauzuli dotyczącej jurysdykcji; z zadowoleniem przyjmuje również 
wniosek Zjednoczonego Królestwa z 8 kwietnia 2020 r. o pozostanie stroną konwencji 
lugańskiej z 2007 r. po zakończeniu okresu przejściowego, ponieważ konwencja ta 
stanowi system w dużej mierze równoważny z rozporządzeniem Bruksela (przed jego 
przekształceniem); przypomina jednak, że UE powinna bardzo uważnie rozważyć jego 
decyzję w tej kwestii, zwłaszcza w świetle protokołu II do wspomnianej konwencji w 
sprawie jej jednolitej wykładni oraz możliwości utrzymania ogólnej równowagi w 
stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; uważa, że 
powinno to w szczególności oznaczać skuteczną współpracę i dialog między Komisją 
Europejską a Parlamentem Europejskim, a zwłaszcza z Komisją Prawną, która jest 
odpowiedzialna za wykładnię i stosowanie prawa międzynarodowego w zakresie, w 
jakim dotyczy ono Unii Europejskiej;

12. wyraża także ubolewanie, że w umowie o handlu i współpracy nie przewidziano 
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szczegółowego i znaczącego rozwiązania dotyczącego spraw małżeńskich, 
odpowiedzialności rodzicielskiej i innych spraw rodzinnych; przypomina w związku z 
powyższym, że od samego początku negocjacji kwestie te były przewidziane w 
wytycznych negocjacyjnych Parlamentu; przyjmuje zatem z zadowoleniem, że 28 
września 2020 r. Zjednoczone Królestwo przystąpiło do Haskiej Konwencji Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym 
dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodzin, co zapewni ciągłość 
stosowania tej konwencji po zakończeniu okresu przejściowego; z zadowoleniem 
przyjmuje również możliwość ściślejszej współpracy, przynajmniej w kluczowych 
kwestiach z zakresu prawa rodzinnego, którą można zapewnić dzięki udziałowi 
Zjednoczonego Królestwa w charakterze obserwatora w posiedzeniach europejskiej 
sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz w kwestiach praktycznej 
współpracy w dziedzinie odpowiedzialności rodzicielskiej, uprowadzenia dziecka i 
zobowiązań alimentacyjnych.

Mam nadzieję, że powyższe zalecenia będą stanowiły użyteczny wkład w sprawozdanie 
przygotowane przez Komisję Spraw Zagranicznych i Komisję Handlu Międzynarodowego. 

Z poważaniem,

Adrián Vázquez Lázara


