
Warszawa, dnia 7 września 2011 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji

Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony,

sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

(druk nr 1364)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między

Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką

Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ratyfikacja Układu pozwoli na

pogłębienie i przyspieszenie integracji Republiki Serbii z Unią Europejską. Bliższe

powiązanie Republiki Serbii z Unią Europejską przyczynić się ma do budowy stabilności

polityczno - gospodarczej tego kraju oraz całego regionu Bałkanów Zachodnich.

Układ reguluje szeroko rozumianą współpracę Unii Europejskiej z Republiką Serbii,

określając w szczególności:

- warunki dialogu politycznego,

- warunki wzmocnienia współpracy regionalnej,

- warunki swobodnego przepływu towarów,

- warunki swobodnego przepływu pracowników, swobody przedsiębiorczości, świadczenia

usług i przepływu kapitału,

- zobowiązania Republiki Serbii do zbliżania jej ustawodawstwa do prawodawstwa Unii

Europejskiej, a także egzekwowania wdrożonego prawa,

- warunki współpracy z Republiką Serbii w kwestiach sprawiedliwości, wolności

i bezpieczeństwa,

- zasady współpracy, w tym współpracy finansowej, Republiki Serbii i Unii Europejskiej.
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Układ przewiduje ponadto utworzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, której

przysługiwać będzie kompetencja do wydawania wiążących dla Stron Układu decyzji oraz

zaleceń, w celu zapewnienia realizacji Układu. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia

wspomagana będzie w swoich działaniach przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Natomiast dialog polityczny na poziomie parlamentarnym będzie się odbywał w ramach

Komitetu Parlamentarnego Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Warunkiem wejścia w życie Układu jest jego ratyfikacja przez Republikę Serbii,

Unię Europejską i wszystkie jej państwa członkowskie.

Układ dotyczy współpracy politycznej oraz członkostwa 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 RP.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. w oparciu

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji do Spraw Unii

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

Legislator


