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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 2 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. 

(druk nr 241) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 

30 października 2016 r. (określanej w dalszej części opinii jako „Umowa”). 

W uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 460) podkreśla się, że zawarcie 

Umowy jest dla Unii Europejskiej naturalną konsekwencją i kolejnym etapem procesu 

zacieśniania współpracy z Kanadą, zapoczątkowanego w 1976 r. ramową umową handlową 

i gospodarczą zawartą przez Wspólnoty Europejskie. W 1990 r. ogłoszona została wspólna 

deklaracja polityczna dotycząca stosunków transatlantyckich (potwierdzona w 1996 r. 

i wzbogacona o wspólny plan działań). W 2005 r. przyjęto Agendę Partnerstwa  

UE–Kanada, a w 2005 r. podpisano Umowę ustanawiającą ramy udziału Kanady 

w operacjach zarządzania kryzysami, prowadzonych przez Unię Europejską. W 2016 r. 

została natomiast podpisana Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) 

o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. 

Celem Umowy jest wzmocnienie relacji pomiędzy Stronami, pogłębienie partnerstwa 

oraz usprawnienie i rozszerzenie współpracy o sprawy będące przedmiotem wspólnego 
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zainteresowania. Umowa jest wyrazem zaangażowania Stron w kwestię wspierania 

zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. 

Umowa obejmuje następujące zagadnienia: 

1) podstawy współpracy (Tytuł I, art. 1); 

2) prawa człowieka, podstawowe wolności, demokracja i praworządność (Tytuł II, art. 2);  

3) pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz skuteczny multilateralizm (Tytuł III, 

art. 3–8);  

4) rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój (Tytuł IV, art. 9–17);  

5) sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo (Tytuł V, art. 18–25);  

6) dialog polityczny i mechanizmy konsultacji (Tytuł VI, art. 26–28);  

7) postanowienia końcowe (Tytuł VII, art. 29–34).  

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. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został przedłożony przez Rząd (druk sejmowy nr 460). Był on 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 września 

2020 r. wniosła o jego uchwalenie bez poprawek. Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu 

w dniu 27 października 2020 r. w brzmieniu przedłożenia.  
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III. Uwagi  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


