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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.  

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W listopadzie 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 162-169. W 

trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 112 dokumentów UE: 

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in.: praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym; ram swobodnego 
przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej; zasad mających zastosowanie do 
tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
19 dokumentów KE (4 komunikaty, 13 sprawozdań, 1 zalecenie i 1 dokument otwierający 
debatę), dotyczących m.in.: zwalczania nielegalnych treści w Internecie; kontroli stosowania 
prawa UE; działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT, 

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. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Gospodarczych i 
Finansowych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Konkurencyjności, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: 
europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego; zawarcia 
porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych 
preferencji w handlu produktami rolnymi, 

 rozpatrzyła, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej, 
informacje Rady Ministrów dotyczące posiedzeń Rady ds. Zagranicznych i posiedzenia Rady Europejskiej 
z 19-20 października 2017 (pos. nr 163), 

 przyjęła opinię, w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy kooperacyjnej, w sprawie kandydata 
na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w kadencji 2018-
2024, pos. nr 164), 

 wysłuchała informacji na temat polityki młodzieżowej Unii Europejskiej i jej agend oraz wynikających z 
tego postulatów wdrażania strategii państwa wobec młodzieży w Polsce i powstawania polityki 
młodzieżowej w Polsce, przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia (pos. nr 166), 

 rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej 
na rok 2017 (części budżetowe 23, 84, pos. nr 162). 

 
SUE wspólnie z Komisją Gospodarki i Rozwoju oraz Komisją Infrastruktury: 

 wysłuchała informacji Komisarz ds. Transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję 
Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu "Europa w ruchu" oraz polityki 
transportowej Unii Europejskiej (pos. nr 169). 

 
W listopadzie 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 163-168 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do?appLng=PL
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WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 

W listopadzie 2017  
skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 
niektórych innych ustaw [2068], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 
[2067], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony 
środowiska [2066], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [2056], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach [2014], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw [1973], 

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

 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw 
[1833], 

 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw [1730], 

 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [1782]. 

 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w listopadzie 2017 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.12.2017) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2017) 477 07.12.2017 
27.11.2017 
/27.11.2017 

Senat  
(Francja) 

COM(2017) 495 06.12.2017 
27.11.2017 
/27.11.2017 

Senat  
(Francja) 

 
W listopadzie 2017 badaniu pomocniczości podlegało 18 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

05.12.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanego 
projektu z zasadą pomocniczości. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
26-28 listopada 2017, Tallin, LVIII COSAC 

o Spotkanie trojki prezydencji COSAC 
o Spotkania grup politycznych 
o Otwarcie spotkania, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, prezentacja 

Dwudziestego ósmego raportu półrocznego COSAC  
o Sesja I - Przyszłość Unii Europejskiej, debata 
o Sesja II - Zbliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli - jakie są najlepsze praktyki parlamentów 

narodowych?, debata 
o Sesja III - Jednolity rynek cyfrowy - obecny rozwój e-usług, debata 
o Spotkanie przewodniczących COSAC - debata na temat projektu uwag i konkluzji LVII COSAC 
o Sesja IV - Stan obecny - budowanie skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa, debata 
o Sesja V - Zewnętrzny wymiar migracji - zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, debata 
o Przyjęcie uwag i konkluzji LVIII COSAC 
o Uwagi końcowe 

22 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Przyszłość polityki 
spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki" 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2068
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2067
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2066
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2056
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2014
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1973
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1833
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1730
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1782
http://oide.sejm.gov.pl/oide/www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170477.do
http://http/www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170495.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15030:lviii-cosac&catid=3&Itemid=246
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457
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o Powitanie i uwagi wstępne 
o Rozpoczęcie debaty: przyszłość polityki spójności po 2020 roku 
o Otwarta debata między członkami Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych 
o Wnioski 

 
21 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Wdrożenie 
europejskiego konsensu w sprawie rozwoju  oraz cele zrównoważonego rozwoju" 

o Uwagi wstępne 
o Przemówienie – p. Barbara Pesce-Monteiro, dyrektor Biura ONZ / UNDP w Brukseli 
o Europejski konsens w sprawie rozwoju: europejska odpowiedź na realizację celów zrównoważonego 

rozwoju w krajach rozwijających się - uwagi wstępne, wymiana poglądów 
o Perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju - uwagi wstępne, wymiana poglądów 
o Prezentacja pani poseł Keit Pentus-Rosimannus, parlament Estonii (Riigikogu), wymiana poglądów 
o Uwagi końcowe  

 
21 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Proces przystąpienia 
Bałkanów Zachodnich do UE - perspektywa regionalna" 

o Uwagi wstępne 
o Przemówienie – p. Christian Danielsson, Dyrektor Generalny ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i 

Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia, DG NEAR, Komisja Europejska 
o Uwagi wstępne posłów z państw Bałkanów Zachodnich 
o Perspektywy integracji z UE i procesu akcesyjnego 
o Pytania i odpowiedzi - sesja I 
o Pytania i odpowiedzi - sesja II 
o Uwagi końcowe 

 
21 listopada 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat "Konwencja 
stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE" 

o Panel 1. Konwencja stambulska w państwach członkowskich: ratyfikacja i monitorowanie 
o Panel 2. Cztery “P” (Prevention, Protection, Prosecution together with the implementation of integrated 

Policies - zapobieganie, ochrona, ściganie wraz z wdrażaniem zintegrowanych polityk) w praktyce: jak 
państwa członkowskie przeciwdziałają przemocy związanej z płcią i przemocy w rodzinie 

o Panel 3. Droga do przystąpienia UE do konwencji stambulskiej   
 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
 

NOWE NA STRONIE OIDE 
W dziale Materiały OIDE: 

Podwójna jakość produktów spożywczych na jednolitym rynku; Polityka młodzieżowa UE; Przegląd decyzji w 
sprawie składu Parlamentu Europejskiego; Sprawozdanie z realizacji nowej europejskiej polityki sąsiedztwa  
Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; 

Partnerstwo Wschodnie; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018); 

WPBiO - architektura prawno-instytucjonalna; WPBiO - kalendarium 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Parlamenty narodowe w UE - od 2015 roku 
 

 
 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.12.2017) 
 

 Angerer J., Japunčić T.: Implementation of the Stability and Growth Pact, „Briefing", Biuro Analiz 

Parlamentu Europejskiego, 23.11.2017. 

 Atanassov N.: The European Ombudsman's activities in 2016, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 14.11.2017. 

 Bendiek A., Bossong R., Schulze M.: The EU's Revised Cybersecurity Strategy Half-Hearted Progress on 
Far-Reaching Challenges, Stiftung Wissenschaft und Politik, „SWP Comment" 2017/C 47, November 

2017. 

 Binder K.: Edging closer to a TPP-11 agreement, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 

27.11.2017. 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/podwojne_standardy_zywnosci.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/polityka_mlodziezowa_15.11.2017.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/sklad_PE.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/sklad_PE.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/EPS_2017.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/brexit_dokumenty.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/Rule_of_law.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/PW_24.11.%202017.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/semestr_2011_2017_final_11.2017.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/WPBiO_basis.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/WPBiO_kalendarium.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14980&Itemid=1056
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14895&Itemid=1025
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497746/IPOL-ECON_NT(2014)497746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608818/EPRS_ATA(2017)608818_EN.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C47_bdk_etal.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C47_bdk_etal.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614602/EPRS_ATA(2017)614602_EN.pdf
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 Bentzen N.: Disinformation, 'fake news' and the EU's response, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego,07.11.2017. 

 Brinke A. auf dem: The four freedoms in the EU: Are they inseparable?, „Europa briefing", Jacques Delors 

Institut , 22.11.2017. 

 Brinke auf dem A.: Convergence: Are the Eurozone Countries Too Different?, „Tribune", Jacques Delors 

Institut, 22.11.2017. 

 Brinke auf dem A.: Imbalances: Should the EU Intervene?, „Europa briefing", Jacques Delors Institut, 

22.11.2017. 

 Claeys G., Demertzis M.: How should the ECB 'normalise' its monetary policy?, „Analiza", Biuro Analiz 

Parlamentu Europejskiego,15.11.2017. 

 Dauvergne A.: The Rule of Law under Threat: What Can Europe Do?, „Tribune", Jacques Delors Institut, 

28.11.2017. 

 Fabry E., Koenig N., Pellerin-Carlin T.: Strengthening European Defence: who sits at the PESCO table, 
what's on the menu?, „Tribune", Jacques Delors Institut, 13.11.2017. 

 Ferguson C., Sochacka K.: Plenary round-up – Strasbourg, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego,17.11.2017. 

 Ghilès F.: Restoring Legitimacy to Western Democracies, „Opinión" no. 506, Barcelona Centre for 
International Affairs (CIDOB), November 2017. 

 Gostyńska-Jakubowska A.: A new deal for the eurozone: Remedy or placebo?, „Policy brief", Centre for 
European Reform, 24.11.2017. 

 Haas J.: EU budget: What's the Cost of Europe?, „Europa briefing", Jacques Delors Institut, 22.11.2017. 

 Haas J.: Leaving the Euro: An Emergency Exit for the Currency Union?, „Europa briefing", Jacques Delors 

Institut, 22.11.2017. 

 Hagelstam K.: Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycle 
(State-of-Play), „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 28.11.2017. 

 Immenkamp B.: The EU's new approach to funding peace and security, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 22.11.2017. 

 Jędrzejewska E.: Porozumienie pojednawcze w sprawie budżetu UE na 2018 r., „W skrócie", Biuro Analiz 

Parlamentu Europejskiego, 24.11.2017. 

 Kobzova J.: Easing the EU's Eastern Partnership fatigue, „Commentary", European Council on Foreign 

Relations, 16.11.2017. 

 Kostanyan H.: The Fifth Eastern Partnership Summit: Between hyperbole and understatement, „Ceps 

Commentary", Centre for European Policy Studies, 08.11.2017. 

 Latek M.: Understanding Sustainable Development Goals, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego,14.11.2017. 

 Marrone A.: Permanent Structured Cooperation: An Institutional Pathway for European Defence, „IAI 
Commentaries" iss. 17/26, Istituto Affari Internazionali, November 2017, s. 4. 

 Mills C.: EU Defence: the realisation of Permanent Structured Cooperation (PESCO), „Briefing Paper" no. 
8149, House of Commons Library, November 2017. 

 Perchoc P.: Eastern Partnership: 2017 Brussels summit - Taking stock and new objectives, ,„Briefing", 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 20.11.2017. 
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