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Biuletyn OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ, publikowany równolegle na stronie 
internetowej, zawiera miesięczny przegląd działań Sejmu związanych z członkostwem Polski  
w UE. Nieco obszerniejsza wersja elektroniczna zawiera także linki do pełnych tekstów lub baz danych, widoczne 
w wydaniu drukowanym jako podkreślenia. 
 
 

DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 
 
W październiku 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 360 i 361. 

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 30 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 3 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące: 

zmiany dyrektywy 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji 
emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych; ustanowienia unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych 
krajów pochodzenia do celów dyrektywy 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i 
cofania ochrony międzynarodowej; ustanowienia kryzysowego mechanizmu relokacji i zmiany 
rozporządzenia nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
7 dokumentów Komisji Europejskiej (4 sprawozdania i 3 komunikaty), dotyczących m.in. 
udzielania zamówień publicznych w związku z obecnym kryzysem azylowym, oceny rynkowej 
lamp zasilanych z sieci czy funkcjonowania dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, które dotyczyły m.in. 
umów między UE a wybranymi państwami dotyczących zniesienia wiz krótkoterminowych, umów 
między UE a wybranymi państwami dotyczących niektórych aspektów przewozów lotniczych czy 
stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu UE na forum Rady TRIPS oraz Rady Generalnej 
Światowej Organizacji Handlu, 

 przyjęła trzy opinie w sprawie projektów aktów UE (opinie nr 70, 71 i 72); opinia nr 72 dotyczyła 
niezgodności dokumentu COM(2015) 450 z zasadą pomocniczości i razem z opinią nr 71 (dotyczącą tego 
samego dokumentu) została przesłana w ramach dialogu politycznego do przewodniczących KE, PE i 
Rady, 

 pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na stanowisko członka Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (opinia nr 69, pos. nr 360), 

 rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw umów handlowych Unii 
Europejskiej z państwami trzecimi – TIPP, CETA, TISA (pos. nr 361), 

 rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie SUE z działalności w VII kadencji Sejmu (pos. nr 361).  
 
 
W październiku 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 360 i 361, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 08.10.2015, przyjęła wnioski o wystąpienie w trybie art. 157 Regulaminu Sejmu do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi (RiRW) w sprawie m.in. informacji nt. drastycznego obniżenia stawki dopłat do roślin 
strączkowych: z 239 EUR/ha do ok. 100 EUR/ha; rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. udziału w 
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pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie 2011-2015; rozpatrzyła informację Ministra RiRW 
nt. finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w okresie 2011-2015 (pos. nr 289); 

 08.10.2015, zapoznała się prezentacją dr. P. Wojciechowskiego z WPiA UW pt. „Unijne i krajowe regulacje 

prawne urzędowej kontroli żywności" (pos. nr 290). 
 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W październiku 2015: 
 

 uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 
[3697], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych innych ustaw [3677], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych [3670], 
o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw [3659]. 
 

 opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej [3747], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw [3590], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy o grach hazardowych [3449], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 

innych ustaw [3427], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244], 
o Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw [3462], 
o Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433], 
o Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze [3663], 
o Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw [3661], 
o Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu [3645], 
o Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym 

i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym [3576],[3595]. 
 

 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w październiku – uzasadnione opinie 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.11.2015) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2015) 450* 09.11.2015 

22.10.2015 / - Senat (Czechy) 

14.10.2015 / 23.10.2015 
Izba Deputowanych 

(Czechy) 

 
W październiku 2015 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 
listopada 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności 

badanych projektów z zasadą pomocniczości. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
* We wrześniu do dokumentu COM(2015) 450 zgłoszono 1 uzasadnioną opinię - por. poprzedni Biuletyn OIDE. 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
19 października 2015, Luksemburg, Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych 

o "W kierunku społecznego potrójnego A": włączenie wymiaru społecznego do wszystkich polityk Unii 
Europejskiej 

o Grupy robocze (ds. wspólnych wartości społecznych, dalszej socjalizacji europejskiego semestru) 
o Sesja plenarna: przedstawienie wniosków grup roboczych i debata 

 
13 października 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Niezrealizowane 
Milenijne Cele Rozwoju i wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju" 

o Ocena poziomu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 
o Wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju 

 
13 października 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T), z uwzględnieniem odcinków transgranicznych" 

o Wdrażanie projektów TEN-T 
o Finansowanie TEN-T 

   
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Dokumenty UE w Sejmie 
 

Statystyka uzasadnionych opinii i dialogu politycznego 
 
W dziale Materiały OIDE 
 

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 
 
Zaktualizowano następujące działy 
 
Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w 

UE - nowości 
 
 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych  
w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.11.2015) 

 

 Bechev D.: Russia in the Balkans: How should the EU respond?, „Policy Brief", European Policy Centre, 
12.10.2015. 

 Blockmans S., Weiss S.: Will Cameron get what he wants? Anticipating reactions to Britain's EU reform 
proposals, „Commentary", Centre for European Policy Studies, 29.10.2015. 

 Bond I.: Eastern mess: The EU's partners need attention, „Bulletin" iss. 104 October/November 2015, 
Centre for European Reform. 

 Donatelli L., Zoppè A.: The Advisory European Fiscal Board, „At a glance", European Parliament, 
European Parliamentary Research Service, 22.10.2015. 

 Drachenberg R., S. Finance de: Outcome of the European Council of 15 October 2015, „Post-European 
Council Briefing", European Parliamentary Research Service, European Parliament, October 2015. 

 Emmanouilidis J.A.: Europe's reactive and protective muddling through: the results of a summit in fire-
fighting mode, „Post-Summit Analysis", European Policy Centre, 19.10.2015. 

 Erbach G.: Stosunek Unii Europejskiej do konferencji klimatycznej w Paryżu, „W skrócie", European 
Parliament, European Parliamentary Research Service, 09.10.2015. 

 Giuli M.: Getting energy diplomacy right: a challenge starting at home, „Commentary", European Policy 

Centre, 23.10.2015. 

 Hedberg A.: Nord Stream II – Another test for EU unity, „Commentary", European Policy Centre, 
09.10.2015. 

 James H.: Completing the Union: Is the European Energy Union Really Real?, „European Policy Analysis" 

iss. 2015:25, Swedish Institute for European Policy Studies, October 2015. 

 Kugiel P.: EU-India Strategic Partnership Needs a Reality Check, „PISM Policy Paper" nr 35 (137), Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, 28.10.2015. 
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 Monteleone S., Puccio L.: The CJEU's Schrems ruling on the Safe Harbour Decision, „At a glance", 

European Parliament, European Parliamentary Research Service, 26.10.2015. 

 Negreiro M.: Europejski jednolity rynek telekomunikacyjny, „W skrócie", European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 20.10.2015. 

 Poptcheva E.-M.: Reforma europejskiego prawa wyborczego, „W skrócie", European Parliament, 

European Parliamentary Research Service, 20.10.2015. 

 Schmidt J.: Joining up or falling apart: towards a networked communications model for EU foreign policy, 
„Policy Brief", European Policy Centre, 01.10.2015. 

 Siddi M.: The EU-Russia gas relationship: New projects, new disputes?, „Briefing Paper" no. 183 (2015), 
Finnish Institute of International Affairs, 01.10.2015. 

 Szczepański M.: Economic impact on the EU of sanctions over Ukraine conflict, „Briefing", European 
Parliamentary Research Service, European Parliament, 14.10.2015. 

 Tenhunen S.: The European Council and the UN Climate Change Conference in Paris 2015 (COP 21): 
European Council in Action, „At a glance", European Parliament, European Parliamentary Research 
Service, 21.10.2015. 

 Valiante D.: Light and shadows in Europe's new Action Plan for Capital Markets Union, „ECMI 

Commentary" No. 40/5, Centre for European Policy Studies, 06.10.2015. 

 Wąsiński M.: Europa pozostawiona w tyle: Partnerstwo Transpacyficzne i jego znaczenie dla UE, „Biuletyn 
PISM" nr 89 (1326), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 19.10.2015. 

 Widuto A.: Przegląd strategii „Europa 2020" a polityka spójności, „W skrócie", European Parliament, 
European Parliamentary Research Service, 20.10.2015. 

 
 

Kryzys migracyjny w UE 

 Apap J., Orav A.: Safe countries of origin. Proposed common EU list, „Briefing - EU Legislation in 
Progress", European Parliamentary Research Service, European Parliament, 08.10.2015. 

 Carrera S., Guild E.: Can the new refugee relocation system work? Perils in the Dublin logic and flawed 
reception conditions in the EU, „Policy Brief" no. 332, Centre for European Policy Studies, October 2015. 

 Carrera S.: To adopt refugee quotas or not: Is that the question?, „Commentary", Centre for European 
Policy Studies, 02.10.2015. 

 Dufour N.: No Economic Migrants, Only "Real" Refugees: France's Conditional Solidarity with the EU, 

„Bulletin PISM" no. 96 (828), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 23.10.2015. 

 Elman P.: From Blame Game to Cooperation: EU-Turkey Response to the Syrian Refugee Crisis, „PISM 
Policy Paper" nr 34 (138), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 15.10.2015. 

 Ivanov D.: Legislation on emergency relocation of asylum-seekers in the EU, „Briefing", European 

Parliamentary Research Service, European Parliament, 14.10.2015. 

 Kaca E.: Polityka sąsiedztwa nie zażegna kryzysu uchodźczego, „Biuletyn PISM" nr 90 (1327), Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych. 20.10.2015. 

 Pascouau Y.: The October 2015 European Council and migration: no news, good news?, „Commentary", 
European Policy Centre, 19.10.2015. 

 Zuleeg F.: A Common Refugee Integration Fund, „Commentary", European Policy Centre, 15.10.2015. 
 

 
Ciąg dalszy przeglądu publikacji: 

internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Sejmowej służy parlamentarzystom wsparciem  
w wyszukiwaniu europejskich dokumentów i informacji oraz dostarcza wiadomości o wszelkich aspektach działań 
Sejmu związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.  
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