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Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. 

oraz dnia 27 czerwca 2014 r. 

(druk nr 781) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. 

oraz dnia 27 czerwca 2014 r. 

Podpisanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą odbyło się 

w dwóch etapach. Dnia 21 marca 2014 r. podpisano polityczne części Układu 

o stowarzyszeniu, zaś dnia 27 czerwca 2014 r. – drugą część Układu, dotyczącą utworzenia 

strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości 

i spraw wewnętrznych. 

Układ o stowarzyszeniu pozwoli na pogłębienie i przyspieszenie integracji Ukrainy 

z Unią Europejską. Bliższe powiązanie Ukrainy z Unią Europejską przyczyni się do budowy 

stabilności polityczno-gospodarczej tego kraju oraz jego modernizacji. Przez zawarcie 

Układu o stowarzyszeniu zostaną uregulowane podstawy i kierunki dialogu politycznego, 

relacji handlowo-inwestycyjnych oraz współpracy w szeregu dziedzin między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, w tym Rzecząpospolitą Polską, a Ukrainą. 

Ze względu na mieszany charakter Układu o stowarzyszeniu, wynikający z zakresu 

kompetencji Unii Europejskiej, określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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oraz Traktacie o Unii Europejskiej, Układ wymaga związania się nim przez Unię Europejską 

oraz wszystkie państwa członkowskie, w tym Rzeczpospolitą Polską.  

Układ o stowarzyszeniu dotyczy współpracy politycznej oraz uczestnictwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, przez co wymaga ratyfikacji 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 Konstytucji.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji do Spraw Unii 

Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 

 


