
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Spraw Unii Europejskiej (131.) 

w dniu 24 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicz-
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund 
Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji 
Spraw Unii Europejskiej.

Witam państwa obecnych na dzisiejszym spotkaniu, 
a przede wszystkim gości: pana ministra Leszka Soczewicę 
– witam, bardzo mi miło; pana dyrektora Grzegorza 
Kozłowskiego – witam; i pana Waldemara Szpyta – tak? 
To pan się podpisał jako gość naszego posiedzenia.

Państwo macie porządek spotkania, jest tam jeden punkt 
merytoryczny i trzy związane z propozycjami prezydium. 
Czy są uwagi do tego porządku?

Skoro nie ma, to od razu przystępujemy do punktu 
pierwszego, a jest to wspólny wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, 
i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie stra-
tegicznym między Unią Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z jednej strony, a Kanadą z drugiej strony. W tym 
przypadku instytucją wiodącą jest MSZ. Rozpatrujemy ten 
punkt w trybie art. 8…

Ja bym teraz oddał głos panu ministrowi z prośbą o krót-
kie przedstawienie projektu decyzji. Tak? Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Leszek Soczewica:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
W ostatnim czasie obserwujemy znaczną intensyfikację 

relacji Unia Europejska – Kanada, te działania wpisują się 
w szerszy kontekst wzmacniania sojuszniczych więzi po 
obu stronach Atlantyku. Dotyczą one kwestii współpra-
cy zarówno gospodarczej, jak i politycznej. We wrześniu 
ubiegłego roku zakończono negocjacje umowy handlowej 
między Unią Europejską a Kanadą – w skrócie: CETA – 
oraz umowy o partnerstwie strategicznym miedzy Unią 
a Kanadą, o której to umowie dyskutujemy w dniu dzi-
siejszym, w skrócie: SPA. Umowa ta ma stworzyć bazę 
dla poszczególnych sektorów współpracy na linii Unia 
Europejska – Kanada i w tym sensie będzie stanowić ele-
ment swego rodzaju porozumienia parasolowego dla dia-
logu z Ottawą.

Umowa ma dwojaki charakter. Po pierwsze, chodzi 
o zacieśnienie więzi politycznych między Unią i Kanadą 
oraz o intensyfikację współpracy w kwestiach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa poprzez przeniesienie wza-
jemnych stosunków na poziom partnerstwa strategiczne-
go; po wtóre, chodzi też o pogłębienie współpracy w wielu 
dziedzinach wychodzących poza handel i gospodarkę, 
czyli o kwestie, które są ujęte w umowie handlowej. co 
do której negocjacje zakończyły się we wrześniu ubie-
głego roku.

I w tym kontekście nasza umowa odwołuje się do 
wspólnych wartości podzielanych zarówno przez nas, 
członków Unii Europejskiej, jak i przez Kanadę, takich 
jak poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka 
i podstawowych wolności, praworządności oraz pokoju 
i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ze względu na tak 
zwany mieszany prawny charakter umowy – to znaczy taki, 
który determinuje konieczność ratyfikacji przez wszystkie 
państwa członkowskie oraz przez stronę unijną, a także 
dużą czasową rozbieżność między podpisaniem a osta-
tecznym zawarciem umowy, czyli ratyfikacją – zachodzi 
konieczność jej tymczasowego stosowania. Będzie mogło 
się ono odnosić jedynie do tych elementów porozumienia, 
które dotyczą wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, 
z możliwością ich odniesienia do kompetencji współdzielo-
nych z państwami członkowskimi. To znaczy tymczasowe 
stosowanie nie będzie mogło dotyczyć tych postanowień 
umowy, które pozostają w wyłącznych kompetencjach 
państw członkowskich.

Rząd popiera podpisanie i tymczasowe stosowanie umo-
wy o partnerstwie strategicznym miedzy Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi a Kanadą. Mamy świado-
mość, że obecny kształt decyzji w tej sprawie budzi pewne 
wątpliwości prawne, jest to wszakże kwestia stricte tech-
niczna. Mianowicie sformułowanie zawarte w art. 2 projek-
tu decyzji – cytuję: „Sekretariat Generalny Rady ustanawia 
instrumenty przekazujące pełne uprawnienia do podpisania 
Umowy osobie (-om) wskazanej (-ym) przez negocjatora 
Umowy, z zastrzeżeniem jej zawarcia” – jest niezgodnie 
z dotychczasową praktyką oraz budzi wątpliwości co do 
jego zgodności z postanowieniami traktatów.

Mamy świadomość, że kwestie związane z treścią de-
cyzji o podpisaniu i tymczasowym stosowaniu umowy są 
przedmiotem prac grupy roboczej do spraw relacji trans-
atlantyckich. Zastrzeżenia dotyczące głównie wspomnia-
nego punktu treści decyzji zostały zgłoszone także przez 
inne państwa członkowskie.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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na poziomie unijnym. Czyli można wnosić, tak jak rząd to 
robi, uwagi do decyzji o zawarciu… do decyzji o wyrażeniu 
zgody na zawarcie umowy, ale to są tylko kwestie proce-
duralne dotyczące sposobu podpisania czy ewentualnie 
jakichś deklaracji dotyczących sposobu stosowania, czy 
deklaracji dotyczących podziału kompetencji pomiędzy 
Unią i jej państwami członkowskimi.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Właśnie to miałem na myśli, choć może nie tak to po-
wiedziałem.

Pan senator Norbert Obrycki, bardzo proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A to będziemy… za chwilę to otworzymy.
Proszę bardzo.

Senator Norbert Obrycki:

Ja jako sprawozdawca, jak rozumiem.
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Można powiedzieć – i myślę, że wielu ekspertów jest co 

do tego zgodnych – że ta omawiana umowa jest w ostatnich 
latach jedną z najważniejszych umów, jakie zawiera Unia 
Europejska, umową o charakterze strategicznym. Tak jak 
zarysował pan minister, stanowi ona element budowania 
bloku współpracy transatlantyckiej, bo obok tego, co już 
mamy w sferze militarnej, jak również w gospodarczej, 
teraz mamy też parasol polityczny. Tak jak zostało to tutaj 
wspomniane, umowa będzie ratyfikowana również przez 
inne państwa członkowskie Unii, ponieważ ma charakter 
mieszany. Myślę, że należy ją ze wszech miar poprzeć. I to 
rekomenduję komisji.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Ziółkowski.

Senator Marek Ziółkowski:
Ja mam tylko bardzo krótkie pytanie, Panie Ministrze. 

Jaki w takim razie jest harmonogram czasowy? Bo co do 
tego, że… Właśnie, bo to… Kiedy ta ratyfikacja mogłaby 
nastąpić? To jest pytanie.

A uwaga ogólna jest taka: jeżeli my kwestię tej umowy 
w tej chwili wprowadzimy w życie – wszystko jedno, czy 
w ramach pełnej ratyfikacji, czy na razie przejściowo – to 
nasze stosunki z Kanadą będą już właściwie uregulowane 
we wszystkich wymiarach, w przeciwieństwie do tego, co 
dotyczy Stanów Zjednoczonych, a co w dalszym ciągu 
będzie dosyć ostro dyskutowane, ale to już chciałbym…

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Tak, to to jest bardzo ważna sprawa, mnie też się wydaje, 

że to powinno być możliwie jak najszybciej… I stąd też…
Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Reasumując: oceniamy, iż w najbliższym czasie po-
winno dojść do osiągnięcia kompromisu w tym zakresie, 
uwzględniając też tę wspomnianą wątpliwość. Mamy 
świadomość, tak jak powiedziałem, że jest to kwestia 
stricte techniczna, w naszej ocenie w niczym nieprzeszka-
dzająca podpisaniu i tymczasowemu stosowaniu umowy 
o partnerstwie strategicznym miedzy Unią Europejską 
a Kanadą, co rząd popiera i rekomenduje Wysokiej 
Komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Tu jest tak, że umowa ma charakter mieszany i będzie 

ratyfikowana, z tym że na razie ta kwestia nie wchodzi jako 
punkt na posiedzenie.

Ja chciałbym poprosić panią doktor Magdę Słok-
Wódkowską o podanie szczegółów tej procedury, czyli 
jak to będzie wyglądało w czasie itd.

Główny Specjalista 
w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej w Kancelarii Senatu 
Magdalena Słok-Wódkowska:
Tak jak pan minister powiedział, to jest umowa miesza-

na, wiec ona musi być ratyfikowana przez państwa człon-
kowskie i zawarta – a to jest ekwiwalent ratyfikacji – przez 
Unię Europejską. To, co w tej chwili robimy, to jest ta część 
zawierania umowy przez Unię. Czyli to jest… Jakby opiniu-
jemy tu decyzję Rady o zawarciu umowy ze strony Unii. Ale 
żeby to było ratyfikowane, rząd musi wnieść projekt ustawy 
o ratyfikacji. Ja nie jestem pewna, czy to… ale wydaje mi 
się, że to będzie ratyfikowane, za zgodą wyrażoną w usta-
wie – mówię tak, bo takie umowy mieszane nie zawsze 
są ratyfikowane w ten sposób, ale to jest dosyć poważna 
umowa, więc wydaje mi się, że ta będzie. A to wymaga 
oczywiście wniesienia projektu ustawy przez rząd i wtedy 
taki projekt ustawy jest procedowany na posiedzeniu, tak to 
było w zeszłym tygodniu z projektem ustawy o ratyfikacji 
umowy stowarzyszeniowej z Ameryką Środkową. Czyli to 
po prostu jeszcze nie jest ten etap. Ja rozumiem, że mini-
sterstwo pracuje nad taką ustawą o ratyfikacji.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dobrze. Czyli ja to rozumiem tak: w tej chwili dysku-

tujemy o projekcie i można jeszcze wnosić do niego uwagi 
itd., co rząd właśnie czyni, a potem, gdy już będzie nadany 
ostateczny kształt, wejdziemy w ten etap…

Główny Specjalista 
w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej w Kancelarii Senatu 
Magdalena Słok-Wódkowska:
To znaczy umowa już jest zamknięta. Co do samej umo-

wy, to już nie bardzo można wnosić uwagi. To jest taki 
sam etap jak ustawa ratyfikacyjna w Polsce, tylko to jest 



w dniu 24 czerwca 2015 r. 5

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Na razie nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Leszek Soczewica:
Pan dyrektor odniesie się do pierwszego pytania.
Ta umowa jest w zasadzie w pewnym sensie warunkiem 

sine qua non podpisania drugiej umowy, CETA. I wydaje 
mi się, że perspektywa dotycząca CETA obejmuje również 
przynajmniej kilka dobrych miesięcy, a być może potrwa 
to dłużej.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Panie Dyrektorze?

Dyrektor Departamentu Ameryki 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Grzegorz Kozłowski:
Bardzo dziękuję.
W uzupełnieniu słów pana ministra dodam, że jesteśmy 

na etapie tak zwanego legal scrubbing. To znaczy umo-
wa CETA została politycznie zawarta we wrześniu, razem 
z umową SPA, i teraz przebiega proces adjustacji w Unii 
Europejskiej. I mamy, powiedziałbym, taki proces taki, o ja-
kim w języku prawniczym mówi się: legal scrubbing. To, 
kiedy ta umowa zostanie zawarta, też trudno powiedzieć, 
zwłaszcza że obserwujemy, powiedziałbym, coraz silniejsze 
negatywne głosy w debacie, ze strony opinii publicznej, ze 
strony niektórych krajów zachodnioeuropejskich, które też 
wprowadzają temat tej umowy do dyskursu publicznego, 
podnosząc kwestię niektórych z zapisów zawartych w umo-
wie już w trakcie negocjacji – takich jak te o ISDS – jako 
takich zapisów, które mogą spowodować brak ratyfikacji 
umowy ze strony niektórych państw członkowskich. Tak 
że sprawa uległa pewnemu spowolnieniu i mówimy tutaj, 
podobnie jak w przypadku SPA, o kilkunastu miesiącach. 
Trudno powiedzieć i trudno, wydaje mi się, prognozować, 
żeby to mogło być przeprowadzone wcześniej. Z naszej 
strony… Nasze stanowisko jest jasne. To znaczy Kanada 
była pierwszym krajem, który ratyfikował akcesję Polski do 
NATO, a więc szybkie ratyfikowanie tejże umowy mogłoby 
być pewnym gestem ze strony polskiego rządu, polskie-
go parlamentu, ale na razie nie jesteśmy jeszcze na tym 
etapie. Nie jest też do końca wyjaśnione to, czy będzie to 
umowa mieszana, czy nie. Prawdopodobnie tak, ale nie 
jest to jeszcze decyzja jednoznacznie sformalizowana, co 
oznaczałoby, że najpierw umowa będzie oczywiście raty-
fikowana przez instytucje europejskie.

Co do pierwszego pytania, to powiem, że ja nie słysza-
łem o problemach związanych z solą potasową. Jeżeli pan 
senator mógłby przesłać nam to pytanie na piśmie, to my 
odpowiedzielibyśmy na piśmie. Są oczywiście pewne kon-
trowersje między Kanadą a Unią Europejską, one dotyczą 

Dyrektor Departamentu Ameryki 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Grzegorz Kozłowski:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Odpowiadając na to pytanie, trudno do końca powie-

dzieć, kiedy nastąpi ratyfikacja czy kiedy proces raty-
fikacyjny się rozpocznie. Mamy tutaj kilka dosyć istot-
nych elementów. Po pierwsze, wybory parlamentarne 
w Kanadzie, które wewnętrznie jak gdyby determinują 
scenę polityczną – i tak naprawdę nie należy się spo-
dziewać, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy była 
intensyfikacja prac po tamtej…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…po tamtej stronie. Po drugie, jest kwestia CETA, 

bo umowy, i SPA, i CETA, były procedowane łącznie, 
a tak naprawdę kluczową umową między Unią Europejską 
a Kanadą jest umowa o wolnym handlu. I to również tak 
naprawdę będzie determinowało ten proces. To znaczy 
w naszej ocenie to jest kwestia kilkunastu miesięcy.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze! Wysoka Komisjo!
Kanada jest czasami postrzegana jako kraj, który w han-

dlu prowadzi nie do końca czystą grę czy stosuje czyste re-
guły. Chodzi mi tu o pewne, powiedziałbym nawet, zmowy 
co do handlu niektórymi surowcami – nacisk kładziony jest 
głównie na sól potasową. Czy w związku z umową doj-
dzie do jakiegoś bardziej transparentnego handlu z Kanadą 
w tym zakresie, czy też ta umowa niewiele pomoże Unii 
Europejskiej? Takie działania ze strony Kanady – pojawiły 
się głosy mówiące o tym – były głównie w latach… w dru-
giej połowie… w latach 2005–2010, ale również obecnie 
podnoszą się na świecie głosy, że teraz ten handel też nie 
jest do końca jasny i że na przykład w przypadku właśnie 
soli potasowej, której producentów na świecie jest napraw-
dę niewielu, są tego typu problemy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję.
Pan senator Norbert Obrycki.

Senator Norbert Obrycki:
Ponieważ teraz rozwiązał się worek z pytaniami, ja rów-

nież chciałbym, już po moim wstępie, zadać pytanie. Tak jak 
pan minister powiedział i jak ja w krótkim podsumowaniu 
wspomniałem, ta omawiana dziś umowa uzupełnia negocjo-
waną równolegle kompleksową umowę gospodarczo-han-
dlową CETA. Czy mógłby pan minister powiedzieć, kiedy 
ona będzie podpisana? Na jakim etapie jesteśmy?
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COM (2015) z numerami 286, 270, 251, 243, i 24… ale ten 
ostatni to jest dokument o symbolu JOIN (2015).

Jeżeli nie usłyszę uwag, to uznam, że komisja to przyj-
muje jako swoje stanowisko. Nie widzę zgłoszeń.

Punkt czwarty: akty nieustawodawcze, co do których 
komisja nie wystąpi o stanowisko. Chodzi tu o to dokumen-
ty o symbolach COM (2015) z numerami 292, 291, 281, 
280, 238, 237, 234, 232, 231, 230, 228, 226, 225, 224, 212, 
203, 202, 201, 197, 186.

Jeżeli nie usłyszę uwag, to uznam, że komisja to akcep-
tuje. Nie widzę zgłoszeń.

W ten sposób wyczerpaliśmy porządek.
Ja jeszcze na koniec chciałbym przekazać prośbę. 

Zwrócił się do nas Instytut Zachodni. Państwo otrzymali-
ście to pismo. Oni robią badania dotyczące formułowania… 
Instytut ten zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w krótkim 
badaniu internetowym, jego celem będzie zdiagnozowanie 
gotowości polskich elit politycznych do formułowania stra-
tegii działania wobec Niemiec na czterech płaszczyznach 
– chodzi o kwestie instytucjonalne, o politykę Unii wobec 
Europy Wschodniej, o politykę energetyczną i klimatyczną, 
o politykę bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i NATO. 
Jest prośba, aby wejść na stronę instytutu i odpowiedzieć na 
przedstawione tam pytania. A więc przekazuję to z prośbą, 
abyśmy aktywnie wzięli w tym udział.

Czy są jakieś inne pytania, uwagi? Skoro nie ma, to 
dziękuję bardzo, wyczerpaliśmy porządek.

Zamykam dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.

na przykład fok, one dotyczą kwestii energetycznych – co 
do tego są pewne spory. Nie ma ich wiele, większość nich 
powinna rozwiązywać właśnie umowa CETA. Tak że bar-
dzo bym prosił o szczegółowe pytanie, wtedy się do tego 
odniesiemy. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Nie ma.
Rozumiem, że jest propozycja pana senatora sprawoz-

dawcy, aby komisja pozytywnie zaopiniowała projekt de-
cyzji Rady. Czy są inne zgłoszenia? Nie ma.

Wobec tego komisja pozytywnie opiniuje projekt decy-
zji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczaso-
wego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym.

Dziękuję bardzo panu ministrowi, panu dyrektorowi za 
udział w posiedzeniu komisji. I zamykam ten punkt.

Przechodzimy do drugiego punktu, a jest to propo-
zycja prezydium, aby akty ustawodawcze i nieustawo-
dawcze przyjąć bez uwag. Są to dokumenty o symbolach 
COM (2015) z numerami 220, 167, 181, 183. Jeżeli nie 
usłyszę sprzeciwów, to uznam, że komisja to akceptuje.

Nie słyszę… Czyli komisja akceptuje. Zamykam 
punkt drugi.

Przechodzimy do punktu trzeciego: akty nieustawo-
dawcze, co do których komisja wystąpi o stanowisko. I tu 
prezydium proponuje, aby to były dokumenty o symbolach 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 20)
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