
Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji

Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

(druk nr 267)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na Ratyfikację

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego

o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (określanego

w dalszej części opinii jako "Protokół").

Protokół obejmuje trzy artykuły.

Artykuł pierwszy stanowi upoważnienie dla Sekretarza Generalnego NATO do

przekazania Rządowi Republiki Albanii zaproszenia do przystąpienia do Traktatu

Północnoatlantyckiego. Przewiduje ponadto, że Republika Albanii stanie się stroną Traktatu

w dniu złożenia swojego dokumentu przystąpienia depozytariuszowi Traktatu, którym jest

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł drugi zobowiązuje każdą ze stron Traktatu do notyfikacji przyjęcia przez nią

Protokołu Rządowi Stanów Zjednoczonych. Ponadto nakłada na Rząd Stanów Zjednoczonych

obowiązek informowania państw członkowskich o dacie otrzymania każdej notyfikacji

przyjęcia Protokołu oraz o dacie jego wejścia w życie.

Artykuł trzeci reguluje kwestie: języków oryginalnych Protokołu (angielski

i francuski), depozytariusza oraz jego obowiązku rozesłania należycie poświadczonych kopii

Protokołu stronom Traktatu.

Ratyfikacja Protokołu przez wszystkie państwa członkowskie i jego wejście w życie

pozwoli Sekretarzowi Generalnemu NATO przekazać, w imieniu państw członkowskich,

zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego Rządowi Republiki Albanii.

Po formalnym przystąpieniu Republiki Albanii do Traktatu Rzeczpospolita Polska na mocy
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jego postanowień będzie zobowiązana do udzielania, w razie potrzeby, kolektywnej pomocy

o charakterze wojskowym nowemu państwu członkowskiemu.

Podpisanie Protokołu stanowi kolejny etap procesu rozszerzania NATO. Przyjęcie

nowych państw z regionu Bałkanów ma wpłynąć w szczególności na poszerzenie strefy

bezpieczeństwa i stabilności obszaru euroatlantyckiego, wzmocnić struktury demokratyczne

w państwach przystępujących poprzez nałożenie na nie obowiązku przestrzegania wspólnych

wartości oraz wiążących standardów w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

Protokół jest umową międzynarodową dotyczącą sojuszu o charakterze politycznym

i wojskowym, a także członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji

międzynarodowej. W związku z tym jego ratyfikacja następuje w trybie określonym w art. 89

ust. 1 pkt 1 i 3 Konstytucji, a więc za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 8 października 2008 r.

w oparciu o projekt rządowy (druk nr 1004). Rada Ministrów uznała wymieniony projekt

ustawy za pilny. W Sejmie zajmowała się nim Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja

Spraw Zagranicznych, które nie wniosły poprawek (druk nr 1062). Ustawa została uchwalona

w brzmieniu zawartym w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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