Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114,
poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 90 otrzymuje brzmienie:
„Art. 90.
1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej
upoważnić organizację międzynarodową lub organ międzynarodowy
do wykonywania kompetencji organów władzy publicznej w niektórych
sprawach.
2. Ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,
o której mowa w ust. 1, uchwala Sejm większością co najmniej 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz
Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby senatorów.”;
2) po rozdziale X dodaje się rozdział Xa w brzmieniu:
„Rozdział Xa
CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
Art. 227a.

Art. 227b.

Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która szanuje
suwerenność i tożsamość narodową państw członkowskich. Członkostwo
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej służy celom Konstytucji i nie
narusza zasad, o których mowa w jej preambule i rozdziale I, konstytucyjnych
wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz konstytucyjnych
zasad finansów publicznych.
1. Ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,
na podstawie której Rzeczpospolita Polska upoważnia Unię Europejską
do wykonywania kompetencji organów władzy publicznej w niektórych
sprawach, uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat większością
co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
senatorów.

Art. 227c.

Art. 227d.

Art. 227e.

Art. 227f.

Art. 227g.

2. Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa
w ust. 1, może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie
z przepisem art. 125.
3. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje
Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.
1. Zmianę treści umowy, o której mowa w art. 227b ust. 1, następującą w drodze
decyzji organu Unii Europejskiej stanowiącego jednomyślnie, podlegającą
zatwierdzeniu przez Rzeczpospolitą Polską, zatwierdza Prezydent
Rzeczypospolitej, na wniosek Rady Ministrów, za zgodą wyrażoną w ustawie.
2. Zmiana treści umowy, o której mowa w art. 227b ust. 1, następująca w drodze
decyzji organu Unii Europejskiej stanowiącego jednomyślnie, niepodlegająca
zatwierdzeniu przez Rzeczpospolitą Polską, wymaga uprzedniej zgody
Prezydenta Rzeczypospolitej, udzielanej na wniosek Rady Ministrów, za zgodą
wyrażoną w ustawie, jeżeli zmiana dotyczy:
1) trybu stanowienia aktów prawnych przez organy Unii Europejskiej,
w tym odstąpienia od zasady głosowania jednomyślnego,
2) składu organów Unii Europejskiej,
3) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga
ustawy.
3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.
1. W przypadkach określonych w umowie, o której mowa w art. 227b ust. 1,
Sejm lub Senat mogą wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
skargę w sprawie naruszenia przez akt prawny Unii Europejskiej zasady
pomocniczości.
Postanowienie to nie narusza art. 227h ust. 1.
2. Jeżeli projekt skargi został zgłoszony przez co najmniej 115 posłów, uchwałę
Sejmu o wniesieniu skargi uważa się za podjętą bez przeprowadzenia
głosowania.
3. Jeżeli projekt skargi został zgłoszony przez co najmniej 25 senatorów,
uchwałę Senatu o wniesieniu skargi uważa się za podjętą bez przeprowadzenia
głosowania.
4. Rada Ministrów przekazuje Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
skargę Sejmu i skargę Senatu.
W przypadkach określonych w umowie, o której mowa w art. 227b ust. 1, Sejm
lub Senat mogą wyrazić:
1) sprzeciw wobec projektu aktu prawnego Unii Europejskiej,
2) uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności projektu aktu prawnego Unii
Europejskiej z zasadą pomocniczości.
Obywatel polski oraz zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim mają prawo
wybierania i prawo wybieralności w wyborach do Parlamentu Europejskiego
na zasadach określonych w prawie Unii Europejskiej oraz w ustawie.
1. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim ma prawo
wybierania przedstawicieli do organów samorządu gminnego, jeżeli najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Art. 227h.

Art. 227i.

2. Do obywatela Unii Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 62
ust. 2.
1. Rada Ministrów prowadzi politykę Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem.
3. Organy władzy publicznej wykonują swoje kompetencje oraz współdziałają
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej na zasadach określonych w ustawie.
1. Decyzję o wystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej
podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, za zgodą
wyrażoną w trybie, o którym mowa w art. 227b.
2. Przedłużenie okresu stosowania umowy, o której mowa w art. 227b ust. 1,
wymaga zgody Prezydenta Rzeczypospolitej, udzielanej na wniosek Rady
Ministrów, za zgodą wyrażoną w trybie, o którym mowa w art. 227b.
3. Zasady i tryb postępowania w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
z Unii Europejskiej określa ustawa.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

