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Biuletyn OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ, który zawiera miesięczny przegląd działań 
Sejmu związanych z członkostwem Polski w UE, jest publikowany w pełnej wersji na stronie OIDE (html). Niniejsza 
wersja zawiera pewne wskazane w tekście skróty.  
 
EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU 
 
11 maja 2017 roku Sejm przyjął uchwałę, zawierającą uzasadnioną opinię, w sprawie uznania projektu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja 
przekształcona) (COM(2016) 861) za niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W maju 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 128-133. W trakcie 

tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 82 dokumenty UE:  

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej - 7 projektów aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in.: nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień 
w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji; użytkowania 
Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich; środków zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujących na obszarze 
konwencji SPRFMO, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy 
kooperacyjnej – 28 dokumentów KE (8 komunikatów, 18 sprawozdań i 2 wspólne 
sprawozdania), dotyczących m.in.: realizacji trzeciego wspólnotowego programu działań w 
dziedzinie zdrowia w 2014; unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017; 
wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności 
bezpośrednich, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem 
obrad: Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Zagranicznych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 
Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, Rady ds. 
Konkurencyjności oraz Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 19 projektów aktów prawnych, dotyczących 
m.in.: zawarcia, w imieniu UE, umowy dwustronnej pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i 
reasekuracji; w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię; decyzji wykonawczej Rady 
upoważniającej Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego 
odstępstwo od art. 206 i 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej, 

 rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 15 maja 2017 
(prezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Renata Szczęch) (pos. nr 
129), 

 rozpatrzyła informację na temat sprawozdania z działalności Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego za 2016 rok (prezentował członek ETO Janusz Wojciechowski) (pos. nr 133). 

 
KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI 

 
COM(2016) 861 – termin badania pomocniczości upłynął 17.05.2017 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej (wersja przekształcona) 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1515_u/$file/1515_u.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=1&docId=0A93E3EC2EE8C176C125807C003A458D&lang=PL
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Komisja do Spraw UE: 

 05.04.2017, pos. 122 – opinia nr 19 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości, 

 21.04.2017, pos. 126 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię, 

 10.05.2017, pos. 128 – pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię, 

 
Sejm: 

 11.05.2017, pos. 41 – przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu 
z zasadą pomocniczości (tekst uchwały z załącznikiem), 

 11.05.2017 – przesłanie uchwały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

Europejskiej. 
 
W maju 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i 

dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 128-132 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

 25.05.2017, wysłuchały informacji podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Anny Moskwy oraz z-cy dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie 
Środowiska, Agnieszki Dalbiak na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli 
gospodarstw rybackich, w tym o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia (pos. nr 146). 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 11.05.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności 
bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. 
(pos. nr 142). 
 

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W maju 2017 
 

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

o Rządowy projekt ustawy - Prawo wodne [1529], 

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

o Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej [1321]. 
 
 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

Badanie pomocniczości maju 2017 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.06.2017) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2016) 861* 17.05.2017 

09.05.2017 / - Rada Federalna (Austria) 

27.04.2017 / 
04.05.2017 

Senat (Polska) 

16.05.2017 / - Senat (Francja) 

03.05.2017 / - 
Zgromadzenie Narodowe 

(Węgry) 
 

11.05.2017 / 
11.05.2017 

Sejm (Polska) 

 
10.05.2017 / - 

 
Senat (Rumunia) 

09.05.2017 / - 
Izba Deputowanych 

(Rumunia) 

http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/Pliki-zal/opinia%20nr%2019%20w%20sprawie%20pomocniczo%C5%9Bci%2C%20com%282016%29%20861%2C%20pos.%20nr%20122.docx/%24File/opinia%20nr%2019%20w%20sprawie%20pomocniczo%C5%9Bci%2C%20com%282016%29%20861%2C%20pos.%20nr%20122.docx
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1515_u/$file/1515_u.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1529
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1321
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160861.do
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COM(2016) 864 09.05.2017 

27.04.2017 / 
04.05.2017 

  
Senat (Polska) 

 

09.05.2017 / - Rada Federalna (Austria) 

03.05.2017 / - 
Zgromadzenie Narodowe 

(Węgry) 

 
W maju 2017 badaniu pomocniczości podlegało 17 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

06.06.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 10 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności 
badanych projektów z zasadą pomocniczości. 

* W kwietniu 2017 do dokumentów COM(2016) 861 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – kwiecień 
2017.  
 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
28-30 maja 2017, Valletta, LVII COSAC 
 

 Sesja I - Refleksje na temat maltańskiej prezydencji w Radzie UE, debata 

 Sesja II - Rola parlamentów narodowych w przyszłej UE, debata 

 Sesja III - Wynik referendum w Wielkiej Brytanii – bieżący etap, debata 

 Sesja IV - Rozwój niebieskiej gospodarki - w kierunku bardziej zrównoważonej zintegrowanej polityki 
morskiej UE, debata 

 Sesja V - Migracja - zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz ustanowienie humanitarnej i 
skutecznej polityki powrotu i readmisji, debata 

 
21-23 maja 2017, Bratysława, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 
 

 Sesja I: Podwójne standardy jakości żywności w państwach członkowskich UE 

 Sesja II: Przyszłość Unii Europejskiej 

 Sesja III: Tematy zaplanowane na LVII spotkanie COSAC, 28-30 maja, Valletta 
 
13 maja 2017, Rzym, Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 
 

 Wystąpienia i debata 

 Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza 

 Rozpatrzenie i przyjęcie projektów zaleceń oraz wniosków przedstawionych przez komisje i grupy robocze 
 
12 maja 2017, Rzym, Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza 
 

 Zatrudnienie, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój w regionie 
eurośródziemnomorskim 

o Wystąpienia przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza 

o Przyjęcie deklaracji z IV Szczytu Przewodniczących 
 
11 maja 2017, Bruksela, Wymiana poglądów Parlament Europejski - parlamenty narodowe - społeczeństwo 

obywatelskie na temat "Kompleksowa ocena polityki bezpieczeństwa UE" 
 

 Wystąpienia parlamentów narodowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego 

 Wystąpienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa 
 
7-8 maja 2017, Żelazowa Wola, Sochaczew, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy 

i Polski 

     Pakiet zimowy KE – wymiana poglądów 

     Reforma europejskiego systemu azylowego – wymiana poglądów 

     Rola parlamentów narodowych w związku z planowaną reformą Unii Europejskiej 
 
2 maja 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja postanowień 

traktatowych dotyczących parlamentów narodowych" 
 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160854.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=90
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=90
index.php?option=com_content&view=article&id=15017:lvii-cosac&catid=3&Itemid=246
index.php?option=com_content&view=article&id=15013:xxiii-spotkanie&catid=18&Itemid=304
index.php?option=com_content&view=article&id=15016:xiii-sesja&catid=40&Itemid=704
index.php?option=com_content&view=category&id=76&layout=blog&Itemid=939
index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#c
index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#c
index.php?option=com_content&view=article&id=15014:xxiii-spotkanie&catid=43&Itemid=771
index.php?option=com_content&view=article&id=15014:xxiii-spotkanie&catid=43&Itemid=771
index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
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 Prezentacja opracowania „The implementation of the Treaty provisions concerning national 
Parliaments” 

 Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych 
o Debata 
o Prezentacje ekspertów: współpraca parlamentarna na poziomie unijnym, pomocniczość i 

parlamenty narodowe, usystematyzowany dialog polityczny i parlamenty narodowe 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 

W dziale Materiały OIDE: 

Brexit - aspekty proceduralne, Europejska inicjatywa obywatelska – przegląd rozporządzenia, Jawność prac 

legislacyjnych Rady – dochodzenie ERPO, WPBiO - kalendarium 

 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)  

Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja 

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja 

 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.06.2017) 

 

 Austers A.: The EU level effects of national elections in the Netherlands and France, Latvian Institute of 

International Affairs, May 2017. 

 Angerer J. (i.in): Economic Dialogue with the European Commission on the European Semester Spring 
2017 Package - ECON and EMPL on 30 May 2017, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 
29.05.2017. 

 Angerer J., Giusti L.: Implementation of the Stability and Growth Pact (May 2017), „Briefing", Biuro Analiz 

Parlamentu Europejskiego, 29.05.2017. 

 Claeys G., Efstathiou K.: Is the recent increase in long-term interest rates a threat to euro-area 
recovery?, „Policy Contribution", Bruegel, 29.05.2017. 

 Dhéret C.: Achieving social triple A: What role for EU cohesion policy?, „Policy brief", European Policy 

Centre, 31.05.2017. 

 Drachenberg R.:Outcome of the special European Council (Article 50) meeting of 29 April 2017, „W 
skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 09.05.2017. 

 Dumbrava C.: European information systems in the area of justice and home affairs: An overview, 
„Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 11.05.2017. 

 Enrico L. (i.in): Seizing the Moment for Euro Area Reform, Notre Europe - The Jacques Delors Institute, 
31.05.2017. 

 EU Coalition Explorer. Results of the EU28 Survey on coalition building in the European Union, 
European Council on Foreign Relations(ECFR), 22.05.2017. 

 Fernandes S. (i.in): Making Social Europe a Reality for European Citizens, „Tribune", Notre Europe - The 

Jacques Delors Institute, 31.05.2017. 
 

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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