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jednak ambasadorowie zastrzegli, że nowe procedury powinny wejść w życie wspólnie z tzw. hamulcem bezpieczeństwa dotyczącym zawieszania przez UE porozumień
o ruchu bezwizowym.
Komisja Europejska już pod koniec 2015 r. uznała, że
Ukraina spełniła warunki liberalizacji wizowej, a 20 kwietnia 2016 r. KE zaproponowała zniesienie wiz krótkoterminowych (na 90 dni) dla obywateli tego kraju posiadających paszporty biometryczne. Mimo tych pozytywnych
rekomendacji decyzja została zablokowana w Radzie UE
głównie ze względu na stanowisko Niemiec i Francji. Ostateczna zgoda na zniesienie wiz dla Ukraińców zapadnie
dopiero wtedy, gdy uda się wypracować porozumienie
między PE i rządami w sprawie zasad zawieszania porozumień o ruchu bezwizowym. Od tego zależy też liberalizacja wizowa dla obywateli Gruzji.

re omijałyby Ukrainę, oraz umożliwianie rosyjskiemu
Gazpromowi zwiększania dostaw przez istniejące trasy
przesyłowe przeczą m.in. strategii bezpieczeństwa energetycznego UE i zagrażają interesom państw centralnej
i wschodniej Europy.
„Budowanie gazociągów z ominięciem Ukrainy jest
motywowane politycznie. Jego jedynym celem jest realizacja geopolitycznych planów Federacji Rosyjskiej polegających na osłabieniu Ukrainy i destabilizacji całego
regionu” — głosi uchwała.
Władze Ukrainy zaniepokojone są decyzją Komisji Europejskiej pozwalającą rosyjskiemu Gazpromowi na znaczne
zwiększenie wykorzystania gazociągu OPAL. MSZ w Kijowie oświadczyło, że działania KE w tej sprawie naruszają zapisy umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą
i Unią Europejską. Przeciwna decyzji jest także Polska.
Decyzja KE w sprawie gazociągu OPAL zapadła pod
koniec
października. Dzięki niej Rosjanie do 2033 r.
Rada Najwyższa Ukrainy prosi UE
będą mogli wykorzystywać 80% przepustowości OPAL-u.
o solidarność ws. energetyki
Obecnie Gazprom korzysta z 50% przepustowości, lecz
Ukraiński parlament zaapelował do Unii Europejskiej od dawna podejmuje starania, by było to 100% Jeszcze
o solidarność w kwestii bezpieczeństwa energetycznego przed oficjalnym wydaniem decyzji premier Beata Szyi zwrócił się o niedopuszczenie do realizacji projektów, dło zapowiadała, że Polska będzie przeciwko niej protektórych celem jest ominięcie ukraińskich magistrali prze- stowała, łącznie z zaskarżeniem decyzji do sądu. Kroki
syłania gazu z Rosji do odbiorców na zachodzie Europy. prawne w tej sprawie zamierza również podjąć PGNiG.
Uchwałę w tej sprawie ukraińscy parlamentarzyści
OPAL to gazociąg przesyłowy biegnący na terenie Nieprzyjęli 15 listopada. Podkreślili w niej, że „nie zważając miec równolegle do polsko-niemieckiej granicy o makna agresję wojskową Federacji Rosyjskiej Ukraina pozo- symalnej przepustowości ok. 35 mld m3. Stanowi przestaje rzetelnym partnerem w dziedzinie transportowania dłużenie ułożonego na dnie Bałtyku gazociągu Nord
gazu ziemnego do Unii Europejskiej” i reformuje swą ga- Stream. Punkt wejścia znajduje się nad Morzem Bałtycłąź energetyczną w ramach zobowiązań wynikających kim w miejscowości Greifswald, a wyjścia na granicy
z jej członkostwa we Wspólnocie Energetycznej. Rada niemiecko-czeskiej w miejscowości Brandov.
Jarosław Junko
Najwyższa uznała, że plany budowy gazociągów, któ-
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29th sitting of the Sejm, 3–4 November 2016
Considered in the first reading

Rejected in the first reading

Government’s bill amending the Penal Code and
some related acts (referred to the Special Committee for
codification changes);
■ Government’s bill amending the act on the retail sales
tax (referred to Public Finances Committee);
■ Deputies’ bill repealing the act of 6 July 2016 on the
retail sales tax (referred to Public Finances Committee);
■ Government’s bill amending particular acts in order to
facilitate the sales of food by farmers (referred to Public
Finances Committee and Agriculture and Rural Development
Committee);
■ Government’s bill amending the act on the universal
duty to defend the Republic of Poland and some related
acts (referred to National Defence Committee);
■ Government’s bill amending the act on the goods and
services tax and some related acts (referred to Public
Finances Committee);
■ Deputies’ bill amending the act on the personal income
tax and the act on the corporate income tax (referred to
Public Finances Committee);
■ Government’s bill amending particular acts due to
the establishment of the Ministry of the Interior and
Administration (referred to Administration and Interior
Affairs Committee);
■ Government’s bill amending the Penal Execution
Code (referred to Justice and Human Rights Committee
with a suggestion to consult the Special Committee for
codification changes);
■ Government’s bill amending the act on employing
detained persons (referred to Justice and Human Rights
Committee);
■ Government’s bill on marine equipment (referred to
Maritime Economy and Inland Navigation Committee
with a suggestion for a Committee report to be presented
by 29 November 2016);
■ Senate’s bill amending the act on the activists of
anticommunist opposition and persons persecuted for
political reasons and some related acts (referred to Social
Policy and Family Committee);
■ Deputies’ bill on the organization and procedures before
the Constitutional Tribunal (the motion to reject the bill in
the first reading shall be held at the next sitting of the Sejm).

■

■

Deputies’ bill amending the Penal Code (the first reading
of the bill was held at the 28th sitting of the Sejm).

Passed acts
on particular solutions serving the realisation of the
Budget Act for 2017;
■ amending the act on monument protection and care
and the act which itself amended the act on the monument
protection and care and the act on museums;
■ amending the Law on the system of common courts
and some related acts;
■ establishing the Eastern Cross;
■ amending the act on the commercial quality of agricultural
and food products;
■ on the status of judges of the Constitutional Tribunal;
■ amending the act on health care services financed out
of public funds and some related acts;
■ on supporting pregnant women and families — “For Life”;
■ on animal feed.
■

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
concerning the bill amending particular acts specifying
the principles for conducting innovative activity (the Senate’s
amendments were accepted);
■ concerning the bill amending the act on road transport
(the Senate’s amendments were accepted).
■

Adopted resolutions
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees;
■ honouring the 210th anniversary of the Greater Poland
(Wielkopolska) Uprising of 1806;
■ honouring the memory of Andrzej Wajda.

Government’s current information
concerning the Government’s approach to the situation
of the disabled persons and their caregivers.
■

The Sejm rejected
■ the motion to express the vote of no confidence in the
Minister of National Education Anna Zalewska.

