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                            Bruksela, dnia 8 lipca 2016 r. 

 

 

 

      

 

            Sprawozdanie nr 55/2016 

 

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO) nt. 

konsekwencji wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

 

Strasburg, 4 lipca 2016 r. 

 

  

W dniu 4 lipca 2016 roku, Komisja Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO) zwołała 

nadzwyczajne posiedzenie w Strasburgu dotyczące „relacji konstytucyjnej Wielkiej Brytanii 

z UE: konsekwencje wyników referendum z dnia 23 czerwca 2016”. Początkowo 

zapowiadana obecność pierwszego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa została 

odwołana. 

  

Przewodnicząca Komisji AFCO Danuta Hübner (EPP, Polska) powiedziała, że została 

zaproszona do udziału w Konferencji Przewodniczących, zorganizowanej bezpośrednio po 

referendum w Wielkiej Brytanii, jako przewodnicząca AFCO. W następstwie udziału w tej 

konferencji, napisała do prezydenta Schulza list ws. zaangażowania PE w proces wyjścia 

Wielkiej Brytanii z UE oraz sposobu interpretowania regulaminu oraz roli komisji AFCO. 

Uważała, że komisja AFCO powinna uczestniczyć w tym procesie, ponieważ pełni znaczącą 

rolę związaną z konsekwencjami instytucjonalnymi. Przyznała, że problem ma charakter 

przekrojowy i będzie dotyczył wielu komisji. Przewodnicząca zakłada, że PE będzie 

związany z dwoma procesami - zarówno z procesem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, 

jak i z procesem podpisania nowej umowy z Wielką Brytanią, jako krajem trzecim (artykuł 

218 TFUE przewiduje większe zaangażowanie). Zgoda PE jest potrzebna i musi być oparta 

na dostępie do informacji. Wezwała do przestrzegania traktatu i regulaminu. Poinformowała, 

że spotkanie grupy ekspertów oczekiwane jest na początku września. 

 

Zapewniła, że nie ma podstaw prawnych do ograniczania członkostwa brytyjskich posłów w 

okresie, gdy Wielka Brytania będzie nadal państwem członkowskim. 
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Wystąpienia koordynatorów grup politycznych 

 

Eurodeputowany György Schöpflin (EPP, Węgry) domagał się refleksji na temat nowej 

narracji, o tym, czy przyszłość Europy powinna iść bardziej w kierunku federalizmu czy też 

formuły międzyrządowej. Uważał, że element społeczny jest potrzebny do integracji 

europejskiej. 

 

Eurodeputowana Mercedes Bresso (S & D, Węgry) uznała, że nadal jest możliwe, aby 

Wielka Brytania pozostała członkiem UE. Przypomniała referendum w Grecji. Na pewno 

możliwe jest znalezienie jakiegoś rozwiązania (np. nowe referendum, decyzja parlamentu). 

Czas jest potrzebny do dalszej refleksji ze strony Wielkiej Brytanii. Wezwała do dyskusji na 

temat ważności umowy z lutego w przypadku drugiego referendum. PE powinien 

zaangażować się w szeroko zakrojone konsultacje z obywatelami i społeczeństwem 

obywatelskim. 

 

Eurodeputowany Ashley Fox (ECR, Wielka Brytania) powiedział, że dobrobyt będzie 

zależeć od przyszłych relacji. Przerwa letnia to dobry okres do refleksji. Nowa relacja 

powinna być oparta na przyjaźni i współpracy. Należałoby rozważyć trzy kwestie, w tym 

„stopień dostępu do jednolitego rynku” w zamian za „stopień swobodnego przemieszczania 

się”, który Wielka Brytania będzie gotowa umożliwić. W dniu 9 września nowy premier 

będzie wybrany i on / ona uruchomi procedurę wynikającą z artykułu 50. Jednak różne 

terminy zostały wymienione przez poszczególnych kandydatów. Wielka Brytania podjęła 

decyzję, nie ma w jego kraju chęci do powrotu do tego tematu.  

 

Eurodeputowana Maite Pagazaurtundua (ALDE, Włochy) powiedziała, że UE nie może 

być zakładnikiem aktywowania artykułu 50. Nie można być tak elastycznym w kwestii 

terminów i żyć w niepewności, jak sugerował poseł Fox. Bezpieczeństwo prawne powinno 

być zagwarantowane, w szczególności w zakresie handlu. UE będzie musiała zwiększyć 

swoją wiarygodność i przejąć przywództwo. 

 

Eurodeputowany Pascal Durand (Zieloni, Francja) uznał, że źródłem niezadowolenia były 

polityki publiczne. Skrytykował prośbę przewodniczącej Hubner, dotyczącą jej osobistego 

udziału w strukturze, która ma być określona przez Konferencję Przewodniczących w celu 

zapewnienia udziału PE w negocjacjach. Zauważył, że umowa z lutego przestała 

obowiązywać i był zdania, że PE może przejąć inicjatywę i zwrócić się do Rady o powołanie 

konwencji. 

 

Eurodeputowany Gerolf Annemans (ENF, Belgia) omówił różne debaty w Niemczech 

dotyczące "Brexitu", w których brali udział w szczególności posłowie Schulz, Brok i Ferber. 



3 

 

Przegląd sytuacji jest potrzebny, także w stosunkach między UE a państwami 

członkowskimi. Należy również zastanowić się nad koncepcją Europy dwóch prędkości. 

 

Inni mówcy 

 

Zdaniem eurodeputowanego Richarda Corbetta (S & D, Wielka Brytania) wiele osób w 

Wielkiej Brytanii uznało, że sytuacja nie jest całkowicie jasna (manifestacje, wniosek o 

drugie referendum, Szkocja). Ostrzegł, że w Wielkiej Brytanii nie ma zgody, co do tego, jaka 

powinna być relacja między UE a Wielką Brytanią ani nie ma żadnej strategii negocjacyjnej. 

Decydującym czynnikiem, również w obozie popierającym opuszczenie UE, będzie kwestia, 

czy przyjąć zasady jednolitego rynku, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się, czy 

przyjąć zewnętrzną taryfę celną. Nie przewidywał łatwej drogi do znalezienia szybkiego 

rozwiązania. Przypomniał cytat posła Farage'a przed głosowaniem, który mówił, że wynik 

głosowania w referendum na poziomie "52-48" będzie oznaczał, że sprawa nie jest 

zakończona.  

 

Eurodeputowany Jo Leinen (S & D, Niemcy) był zaniepokojony tym, że w odniesieniu do 

procesu reform Rada Europejska stara się przejąć przywództwo, gdyż doprowadzi to do 

przyjęcia „najniższego wspólnego mianownika”. PE powinien interweniować. Raport 

Verhofstadta leży na stole. Wezwał posłów UKIP do rezygnacji ze swoich dochodów, w imię 

przyzwoitości.  

 

Eurodeputowana Pervenche Beres (S & D, Francja) wyraziła żal, z powodu zmian w 

punkcie 12 rezolucji PE w sprawie jego wewnętrznej organizacji. Wezwała do szybkiego 

uruchomienia artykułu 50 i przypomniała, że w świetle wyników referendum porozumienie z 

lutego już nie obowiązuje. Podkreśliła, że jeśli referendum nie wpłynie na zrealizowanie woli 

obywateli brytyjskich, może mieć to poważne konsekwencje.  

 

Eurodeputowany Alyn Smith (Zieloni / EFA, Wielka Brytania) odniósł się do wyników 

referendum w Szkocji i Irlandii Północnej oraz zwrócił uwagę na fakt, że różnica między 

zwolennikami i przeciwnikami Brexitu w całym kraju była bardzo niewielka. Zaapelował o 

więcej czasu dla Rady Doradców Europejskich stworzonej przez premier Szkocji - Nicolę 

Sturgeon i prosił, by UE nie odwracała się od nich.  

 

Eurodeputowany Jerome Lavrilleux (EPP, Francja) uznał, że potrzebny jest czas na 

refleksję, także gronie 27 państw członkowskich. Jego zdaniem referendum paradoksalnie 

stało się problemem dla eurosceptyków.  
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Eurodeputowany Max Andersson (Zieloni, Szwecja) był zdania, że UE ma problem 

legitymizacji, spowodowany przez polityki, które nie działają. UE powinna być 

zdecentralizowana i demokratyczna. 

 

 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska 

 

Załącznik: 

Konkluzje Rady 18-19.02.2016 r. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/pl/pdf 
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