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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 ramowej między Unią Europejską 

i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, 

sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. 

(druk nr 122) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 200), celem Umowy 

jest ustanowienie zacieśnionego partnerstwa między Stronami, stworzenie ram ułatwiających 

i wspierających współpracę w wielu obszarach wspólnego zainteresowania oraz zacieśnienie 

współpracy w celu opracowania rozwiązań problemów regionalnych i globalnych. Istotnym 

elementem Umowy jest ustanowienie Wspólnego Komitetu jako organu składającego się 

z przedstawicieli Stron, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji oraz nadzór nad 

realizacją celów Umowy. 

Umowa oparta jest na trzech filarach: 

1) współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa, 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym broni masowego rażenia 

oraz broni strzeleckiej i lekkiej, zwalczania terroryzmu, propagowania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz współpracy na forach wielostronnych; 

2) współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych, m.in. przez ułatwianie wymiany 

handlowej i inwestycji oraz w kwestiach sektorowych związanych z gospodarką 
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i handlem, takich jak kwestie sanitarne i fitosanitarne, zmniejszenie barier technicznych 

w handlu i ochrona własności intelektualnej; 

3) współpracy sektorowej, m.in. w takich dziedzinach jak badania i innowacje, edukacja 

i kultura, migracja, zwalczanie terroryzmu, walka z przestępczością zorganizowaną 

i cyberprzestępczością oraz współpraca sądowa. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, wejście w życie Umowy nie 

spowoduje konieczności zmiany polskiego prawa. 

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 Unii Europejskiej , 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 RP. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 200) 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 360). Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. 

w brzmieniu przedłożenia.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  
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Główny legislator 


