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Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

(druk nr 823) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

Układ o stowarzyszeniu ma na celu integrację gospodarczą Gruzji z Unią Europejską 

poprzez zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy jego stronami, a także poprzez zbliżenie 

regulacji w sferze gospodarki i handlu.  

Ogólne cele Układu o stowarzyszeniu ukierunkowane są na: promowanie stopniowego 

zbliżania się Unii Europejskiej i Gruzji w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie 

pogłębionego dialogu politycznego, promowanie, zachowanie i wzmacnianie pokoju 

i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, tworzenie 

warunków sprzyjających pogłębionym stosunkom gospodarczym i handlowym, 

prowadzącym do stopniowego dostępu Gruzji do części rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej, pogłębienie współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności 

i bezpieczeństwa w celu wzmocnienia praworządności oraz poszanowania praw człowieka 

i podstawowych wolności, a także stworzenie warunków korzystnych dla stale zacieśniającej 

się współpracy w innych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 

Zasady ogólne Układu o stowarzyszeniu obejmują szczegółowy zestaw „zasadniczych 

elementów”, których naruszenie przez jedną ze stron może doprowadzić do zastosowania 
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środków przewidzianych w Układzie, w tym do zawieszenia praw i obowiązków. 

Do elementów tych należy poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka 

i podstawowych wolności, poszanowanie praworządności, respektowanie zasady 

suwerenności i integralności terytorialnej, nienaruszalności i niezależności oraz 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, związanych z nią materiałów 

oraz środków przenoszenia. 

Inne zasady ogólne Układu o stowarzyszeniu odnoszą się do gospodarki 

wolnorynkowej, sprawowania rządów, walki z korupcją, zwalczania międzynarodowej 

przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, promowania zrównoważonego rozwoju 

i skutecznych działań wielostronnych. 

W uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 3059) podkreślono, że wejście 

w życie Układu o stowarzyszeniu będzie także potwierdzeniem skuteczności 

zapoczątkowanej przez Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Szwecji w 2008 r. polityki 

Partnerstwa Wschodniego, stanowiącej wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 

której głównym celem jest dążenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia 

i gospodarczej integracji z Unią Europejską państw Partnerstwa Wschodniego. Wejście 

w życie Układu będzie ważnym impulsem dla innych państw obszaru wschodniego 

sąsiedztwa Unii Europejskiej, chcących iść europejską ścieżką rozwoju, do kontynuowania 

wysiłków zmierzających do osiągnięcia w niedalekiej przyszłości podobnych celów.  

Ze względu na mieszany charakter Układu o stowarzyszeniu, wynikający z zakresu 

kompetencji Unii Europejskiej, określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

oraz Traktacie o Unii Europejskiej, Układ wymaga związania się nim przez Unię Europejską 

oraz wszystkie państwa członkowskie, w tym Rzeczpospolitą Polską.  

Układ o stowarzyszeniu dotyczy współpracy politycznej oraz uczestnictwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, przez co wymaga ratyfikacji 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji do Spraw Unii 
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Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 

 


