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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 maja 2020 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, 

z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. 

(druk nr 121) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej 

w Brukseli dnia 19 października 2018 r. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 199), Umowa jest 

świadectwem długofalowego zaangażowania Unii Europejskiej we współpracę z Republiką 

Singapuru oraz rosnącego znaczenia umacniania stosunków między Stronami. Przewiduje się, 

że wejście w życie Umowy wpłynie korzystnie na intensyfikację dialogu politycznego 

i współpracę w określonych w umowie dziedzinach oraz przyczyni się do rozwoju 

współpracy gospodarczej. 

Umowa określa zasady i warunki, na których będzie się opierać przyszłe partnerstwo. 

Obejmuje szereg zagadnień istotnych dla Stron, takich jak nawiązanie współpracy w ramach 

regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczanie terroryzmu i przestępstw 

międzynarodowych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz 

wspieranie wzrostu i rozwoju handlu między Stronami. 
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Umowa dotyczy ponadto współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności 

i bezpieczeństwa, ochrony danych, migracji, przeciwdziałania przemytowi i handlowi ludźmi 

oraz nawiązania współpracy w zakresie ceł, polityki makroekonomicznej, instytucji 

finansowych, nauki i technologii.  

Umowa ustanawia Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli obu Stron na 

wysokim szczeblu ministerialnym, którego głównym celem jest m.in. zapewnienie należytego 

funkcjonowania i wykonania Umowy. 

Podstawą prawną podpisania Umowy przez Unię Europejską jest decyzja Rady Unii 

Europejskiej 2018/1047 z dnia 16 lipca 2018 r. wyrażająca zgodę na podpisanie Umowy, 

przyjęta na podstawie art. 207 i art. 212 w związku z art. 218 ust. 5 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Ze względu na mieszany charakter Umowy, wynikający z zakresu kompetencji Unii 

Europejskiej oraz jej państw członkowskich, określonych w Traktacie o Unii Europejskiej 

oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejście w życie Umowy wymaga 

przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyrażenia zgody na związanie również we 

wszystkich państwach członkowskich, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji 

międzynarodowej, a także spraw uregulowanych w ustawie, w związku z czym podlega ona 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 5 

Konstytucji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 199) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Unii 

Europejskiej. Komisje, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r., wniosły o jego przyjęcie bez poprawek (druk 

sejmowy nr 359). Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. w 

brzmieniu przedłożenia.  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

Iwona Kozera-Rytel – Główny legislator 


