
Warszawa, dnia 30 listopada 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do

Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii

i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu

Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.(druk nr 715)

I. Cel i przedmiot ustawy

W dniu 19 listopada 2009 r. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP

ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa

Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej

Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (zwanego dalej

"Porozumieniem"), podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie funkcjonuje w oparciu

o postanowienia Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa

Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu

Północno-Wschodniego (zwanej dalej "Konwencją"), sporządzonej w Szczecinie dnia

5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259). Zgodnie z oświadczeniem rządowym

w sprawie ratyfikacji Konwencji, weszła ona w życie w dniu 13 listopada 1999 r. (Dz. U. z

2000 r. Nr 21, poz. 260).

Obecnie uchwalona ustawa ma na celu wyrażenie zgody na ratyfikację

Porozumienia, którego przedmiotem jest zmiana przepisów wyżej wskazanej Konwencji

regulującej podstawy i zasady funkcjonowania Wielonarodowego Korpusu Północno-

Wschodniego. Przedmiotem dokonywanych zmian jest przede wszystkim nowy status

Kwatery Głównej Korpusu.
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W dniu 31 sierpnia 2004 r. Rada Północnoatlantycka – zgodnie z obowiązującą w

tym zakresie w NATO procedurą – podjęła oficjalną decyzję o aktywacji Kwatery Głównej

Korpusu Północno-Wschodniego jako dowództwa NATO niższej gotowości.

Do Kwatery Głównej Korpusu stosuje się od tej chwili postanowienia Protokołu

dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na

podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia

1952 r.(Dz. U. Nr 64, poz. 746 z 2000 r.), który został ratyfikowany przez Rzeczpospolitą

Polską za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i wszedł w życie w stosunku do

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 1999 r. (zwany dalej "Protokołem

Paryskim").

Porozumienie w sprawie zmian do Konwencji ma na celu takie dostosowanie

postanowień Konwencji, aby gwarantowała ona bezpośrednio realizację postanowień

Protokołu Paryskiego, odwołując się do niego wprost w poszczególnych zapisach.

Na kształt Porozumienia składają się 2 artykuły.

W pierwszym z nich, zawierającym zmiany do Konwencji, Strony uzgodniły, że:

- rozszerzony będzie krąg podmiotów mających dostęp do Kwatery Głównej

Korpusu i biorących w nim udział – zmiany w art. 2 Konwencji, dodające nowe

definicje: "Państwa Uczestniczącego", "Państwa Przyjmującego" oraz "Personelu

Zagranicznego";

- wskazane będą nowe zadania i misje Korpusu Północno-Wschodniego – zmiana

art. 6 Konwencji, co ma dostosować zapisy Konwencji do celów funkcjonowania

Korpusu określonych przez Radę Północnoatlantycką;

- w strukturze organizacyjnej Korpusu będzie mogło być utworzone Biuro

Łącznikowe; w skład personelu będą wchodziły osoby spoza Państw

Założycielskich i Uczestniczących – zmiana art. 4 Konwencji;

- zmianie ulega status prawny Kwatery Głównej, jej personelu oraz członków

rodzin, który będzie teraz określany przez Protokół Paryski oraz Umowę NATO

SOFA – zmiana art. 6 Konwencji;

- do określonych w Konwencji roszczeń stron trzecich, zastosowanie będzie miał

art. 6 Protokołu Paryskiego – zmiana art. 7 Konwencji;

- wspólny budżet Korpusu nie będzie już oparty na równym udziale państw w

finansowaniu budżetu: wysokość wkładów poszczególnych Państw

Założycielskich zostanie określona w drodze wzajemnego porozumienia,

a budżet będzie aprobowany corocznie – zmiana art. 10 Konwencji.
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Art. 2 Porozumienia stanowi, że Porozumienie wejdzie w życie po przekazaniu przez Rządy

Umawiających się Stron, Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji, że zostały spełnione

niezbędne do tego wymogi wewnętrzne. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania

przez Rząd RP ostatniego powiadomienia.

W związku z tym, że zmieniana Konwencja została ratyfikowana przez Prezydenta

RP za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz, że Porozumienie dotyczy spraw

uregulowanych w ustawie, podlega ratyfikacji przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą

parlamentu wyrażoną w ustawie (art. 89 ust 1 pkt 5 Konstytucji).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt niniejszej ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu

30 września 2009 r.

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Obrony Narodowej oraz do Komisji

Spraw Zagranicznych. Pierwsze czytanie, miało miejsce 4 listopada 2009 r. W efekcie prac

komisji przyjęto sprawozdanie o projekcie w brzmieniu przedłożenia. Komisja

rekomendowała uchwalenie projektu ustawy bez poprawek.

II czytanie miało miejsce na 5 posiedzeniu Sejmu w dniu 18 listopada 2009 r.

Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania.

Ustawa została uchwalona przez Sejm jednogłośnie w dniu 19 listopada 2009 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych

Beata Mandylis

Główny legislator


