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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację  

UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. 

(druk nr 591) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej 

Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 

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

Powołana na mocy Umowy Fundacja UE-LAC ma przyczynić się do wzmocnienia 

dialogu politycznego i współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów.  

Umowa określa cele Fundacji oraz ustanawia ogólne zasady i wytyczne regulujące jej 

działalność, struktury i funkcjonowanie. W myśl jej postanowień Fundacja UE-LAC jest 

międzynarodową organizacją o charakterze międzyrządowym na mocy prawa 

międzynarodowego publicznego z siedzibą w Hamburgu w Republice Federalnej Niemiec. 

Członkami Fundacji UE-LAC będą, po przeprowadzeniu swoich wewnętrznych procedur 

prawnych, państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów, państwa członkowskie Unii Europejskiej 

oraz Unia Europejska. Członkiem Fundacji UE-LAC może być także Wspólnota Państw 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). 

Umowa przyznaje Fundacji UE-LAC osobowość prawną i zdolność prawną. Fundacja 

będzie mogła zawierać umowy, nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz 

wszczynać postępowania sądowe. 

Umowa określa cele Fundacji UE-LAC, która ma przyczyniać się do umocnienia 

partnerstwa, zachęcać do dalszego poznawania się i zrozumienia między regionami, 
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zwiększać wzajemną widoczność obu regionów i samego partnerstwa, promować 

i koordynować działania wspierające stosunki między regionami skoncentrowane na 

realizacji priorytetów ustalanych na szczytach UE-CELAC, propagować dyskusję na temat 

wspólnych strategii mających na celu realizację priorytetów poprzez stymulowanie badań 

i analiz, wspierać owocną wymianę oraz nowe możliwości nawiązywania kontaktów wśród 

społeczeństwa obywatelskiego i między innymi podmiotami społecznymi.  

Umowa stanowi ponadto, że Fundacja ma podejmować działania mające na celu m.in. 

zachęcanie do dyskusji poprzez seminaria, konferencje, warsztaty, publikacje, szkolenia 

zawodowe itp., promowanie wydarzeń dotyczących tematów poruszanych na szczytach 

CELAC-UE, a także badań nad zagadnieniami, które oba regiony uznały za istotne, tworzenie 

platformy internetowej lub wydawanie publikacji w wersji elektronicznej. Fundacja UE-LAC 

może również podejmować inicjatywy we współpracy z instytucjami publicznymi 

i prywatnymi, instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami międzynarodowymi 

i regionalnymi, państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz państwami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

Umowa określa organy Fundacji UE-LAC, którymi będą: Rada Zarządzająca, 

Przewodniczący i Dyrektor Wykonawczy. W skład Rady Zarządzającej wejdą 

przedstawiciele członków Fundacji UE-LAC. Rada Zarządzająca zbierać się będzie na 

szczeblu wyższych urzędników i, w stosownych wypadkach, na szczeblu ministrów spraw 

zagranicznych przy okazji szczytów UE-CELAC. Umowa określa, że Rada Zarządzająca 

będzie miała dwóch przewodniczących, z których jeden będzie przedstawicielem z Unii 

Europejskiej, a drugi państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Rada Zarządzająca odbywać 

będzie dwa zwyczajne posiedzenia w roku, które zbiegają się w czasie z posiedzeniami 

urzędników wysokiego szczebla UE-CELAC. Rada Zarządzająca będzie podejmować 

decyzje w obecności ponad połowy jej członków z każdego regionu w drodze konsensusu. 

Umowa jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 

dla państw członkowskich Unii Europejskiej i dla Unii Europejskiej. Funkcję depozytariusza 

pełni Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej. Umowa stanowi, że w chwili jej 

podpisywania, ratyfikowania lub przystępowania do niej Strony mogą sformułować 

zastrzeżenia lub deklaracje dotyczące jej treści. 
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Umowa wejdzie w życie trzydzieści dni po złożeniu u depozytariusza dokumentów 

ratyfikacyjnych lub przystąpienia przez osiem Stron z każdego regionu, w tym przez 

Republikę Federalną Niemiec oraz Unię Europejską. 

W uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 1650) wskazano, że wejście w życie 

Umowy nie spowoduje konieczności zmiany polskiego prawa.  

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 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 1650) pochodził z przedłożenia rządowego i stanowił 

przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja rekomendowała przyjęcie 

ustawy bez poprawek (druk sejmowy nr 1707). Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu 

w dniu 15 września 2017 r. w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


