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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. 
 
 
 

EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU 
 
 

21 października 2016 – Sejm przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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 (COM(2016) 270) za niezgodny z zasadą 
pomocniczości. 
 
6 października 2016 – Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 

Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Niderlandów w Radzie Unii Europejskiej) - 
uchwała. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym 5 października 2016 odbyła się debata nad informacją, z udziałem 

sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram, pkt 14). 
 
6 października 2016 – Sejm przyjął uchwałę w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) 

między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony. 
 
 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W październiku 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 12 posiedzeniach: nr 81-92.  

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 80 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących 

m.in. unijnych ram przesiedleń, wspólnej procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii 
czy ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 32 
dokumenty KE (17 sprawozdań, 14 komunikatów i 1 wspólny komunikat), dotyczące m.in. działalności 
UE w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego w 2015 roku, zapobiegania radykalizacji 
postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu czy ulepszonej wymiany informacji na rzecz walki z 
terroryzmem i wzmocnionych granic zewnętrznych, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 
Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Rady ds. Środowiska, 
Rady ds. Ogólnych oraz Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 16 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. 
podpisania w imieniu UE umowy o współpracy między UE a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w 
Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek w 
odniesieniu do ołowiu czy stanowiska, jakie w imieniu UE ma zostać przyjęte w odniesieniu do 
niektórych rezolucji, które będą przedmiotem głosowania w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. 
Winorośli i Wina (OIV), 

 rozpatrzyła odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju na 
dezyderat nr 1 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację drogi ekspresowej S61 (Via Baltica) odcinka 
Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, w tym odcinków stanowiących obwodnicę Łomży (pos. nr 83 i 84),  
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 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 14) opracowanie pt. "Kompetencje parlamentów narodowych 
w procesie legislacyjnym UE" (pos. nr 85), 

 rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektów: uchwały w sprawie umów 
międzynarodowych TTIP i CETA, uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję 
Europejską trybu ratyfikacji umowy CETA bez akceptacji państw członkowskich oraz uchwały w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) (druki nr 727, 728, 831 oraz 858, pos. nr 86), 

 przyjęła: 
o opinię nr 15 w sprawie konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 dotyczącej 

równouprawnienia osób LGBTI (pos. nr 87), rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie sprzeciwu 
wobec zaproponowanego przez KE trybu ratyfikacji umowy między UE a Kanadą – CETA bez 
akceptacji państw członkowskich (druk nr 728, pos. nr 78), 

o opinię nr 16 w sprawie „Deklaracji Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Verkhovnej Rady Ukrainy" (pos. nr 89), przyjęła projekt uchwały w sprawie projektu ustanowienia 
unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej 
(druk nr 894, pos. nr 79), 

 rozpatrzyła wniosek Klubu Parlamentarnego PSL o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji Prezesa 
Rady Ministrów dotyczącej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą - CETA" i 
podjęła decyzję o braku konieczności przeprowadzenia debaty plenarnej w tej sprawie (pos. nr 91). 

 
KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI 

 
COM(2016) 270 – termin badania pomocniczości upłynął 27.10.2016 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (wersja przekształcona) 
 
Komisja do Spraw UE: 

 22.09.2016, pos. 79 – opinia nr 13 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości, 

 05.10.2016, pos. 83 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię (druk nr 905), 

 19.10.2016, pos. 88 – pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię. 

 
Sejm: 

 21.10.2016, pos. 28 – przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z 

zasadą pomocniczości (tekst uchwały), 

 26.10.2016 – przesłanie uchwały do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu 

Europejskiego. 
 

*** 
W październiku 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 81-84, 87, 88, 90 i 92, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

 11.10.2016, podczas posiedzenia wyjazdowego w Zielonej Górze, zapoznała się z informacją o 

nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Regionalnym Programie Operacyjnym – 
Lubuskie 2020 (pos. nr 36); 

 19.10.2016, rozpatrzyła m.in. informację Ministra Cyfryzacji o pracach nad rządowym projektem ustawy o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, będącej również transpozycją dyrektywy NIS (dyrektywy PE i 
Rady (UE) 2016/1148 z 06.07.2016 ws. środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii) (pos. nr 37); 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 06.10.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, druk nr 879, (pos. nr 78); 

 20.10.2016, rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, druki nr 879 i 911 (pos. nr 82). 
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WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W październiku 2016 

 skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Rządowy projekt ustawy o wyposażeniu morskim [951], 
 

 opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [786]. 
 

 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości październiku 2016 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.11.2016) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2016) 270 * 27.10.2016 

21.10.2016 / 24.10.2016 Senat (Polska) 

21.10.2016 / 26.10.2016 Sejm (Polska) 

05.10.2016 / 18.10.2016 Senat (Włochy) 

19.10.2016 / 25.10.2016 Senat (Czechy) 

COM(2016) 551 27.10.2016 27.10.2016 / 27.10.2016 Riksdag (Szwecja) 

COM(2016) 491 03.11.2016 27.09.2016 / - 
Zgromadzenie Narodowe 

(Francja) 

COM(2016) 465 10.11.2016 19.10.2016 / - Senat (Włochy) 

 
W październiku 2016 badaniu pomocniczości podlegały 33 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu  

na 03.11.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 7 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności 
badanych projektów z zasadą pomocniczości. 
 
* We wrześniu 2016 do dokumentu COM(2016) 270 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – wrzesień 2016. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
16-18 października 2016, Bratysława, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i 
Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej 
  
17 października 2016, Bruksela, Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat 
robotyki i sztucznej inteligencji - kwestie etyczne i regulacyjne 

 
12 października 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ukierunkowana rewizja 
przepisów dotyczących delegowania pracowników" 

 
11 października 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sektor kultury i 
twórczości w UE" 

 
2-4 października 2016, Welehrad, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej 

 
Więcej informacji o spotkaniach – internetowy Biuletyn OIDE 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160551.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160491.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160465.do
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, Program UE dot. 

migracji i uchodźców 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016) 

 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.11.2016) 

 

 Binder K.: Prospective EU-Japan free trade agreement, „Briefing", European Parliamentary Research 
Service, October 2016. 

 Dimitriadi A.: The Impact of the EU-Turkey Statement on Protection and Reception: The Case of 
Greece, „IAI Working Paper" no. 15, October 2016. 

 Drachenberg R., Bacian I.: Outlook for the European Council of 20-21 October 2016, „Briefing", 

European Parliamentary Research Service, 17.10.2016. 

 Drachenberg R.: The choice of the President of the European Council: Frequently Asked Questions 
(FAQ), European Parliamentary Research Service, October 2016. 

 Emmanouilidis J. A.: The bumpy road from Bratislava to Rome: the results of a (un)spectacular 
summit, „Post-Summit Analysis", European Policy Centre, 24.10. 2016. 

 Erbach G.: Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System, „Briefing", European 

Parliamentary Research Service, October 2016. 

 Gatto A., Carmona J.: European Border and Coast Guard system, „Briefing", European Parliamentary 

Research Service, October 2016. 

 Gucht K. de: The Bratislava Summit and the Blue Danube – or thinking about Europe's future, „Expert 

Comment" no. 39/2016, Elcano Royal Institute, 13.10.2016. 

 Latek M.: Growing impact of EU migration policy on development cooperation, „Briefing", European 

Parliamentary Research Service, October 2016. 

 Merler S.: Income convergence during the crisis: did EU funds provide a buffer?, Working Paper iss. 

6/2016, Bruegel, October 2016. 

 Pawlak P.: The EU's new approach to funding peace and security, „Briefing", European Parliamentary 
Research Service, October 2016. 

 Perchoc P.: The European Neighbourhood Policy, „At a glance", European Parliamentary Research 
Service, October 2016. 

 Radjenovic A.: Resettlement of refugees: EU framework, „Briefing", European Parliamentary 
Research Service, October 2016. 

 Radjenovic A.: Unijny mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, „W 
skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 21.10.2016. 

 Schoenmaker D., Hüttl P.: Fiscal capacity to support large banks, „Policy Contribution" iss. 17/2016, 

Bruegel, October 2016. 
 
 
 

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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