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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 SEJMU
25 lipca 2013 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę w sprawie podziału środków na politykę
spójności w latach 2014-2020 (stenogram).
29 sierpnia 2013 Sejm wysłuchał informacji i przeprowadził debatę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach
Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013, w okresie prezydencji irlandzkiej (stenogram, pkt 23). Projekt
uchwały został odesłany do Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lipcu i sierpniu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 15 posiedzeniach: nr 169183. W trakcie tych posiedzeń:
SUE
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpatrzyła 172 dokumenty UE,
przyjęła 4 opinie dotyczące dokumentów UE (nr 39, 40, 41 i 43), w tym jedną w sprawie pomocniczości
(nr 40),
rozpatrzyła informację na temat przyczyn rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej
a opinią SUE w sprawie niezgodności COM(2012) 614 z zasadą pomocniczości (pos. nr 170),
wysłuchała informacji na temat stanu prac nad nowelizacją projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
(COM(2012) 131), przedstawionej przez Danutę Jazłowiecką, posłankę do PE (pos. nr 172),
wysłuchała informacji na temat współpracy międzyparlamentarnej wynikającej z członkostwa Polski w
Unii Europejskiej, przedstawionej przez pos. Andrzeja Gałażewskiego oraz Danutę Jazłowiecką,
posłankę do PE (pos. nr 177),
pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Szpunara na stanowisko rzecznika generalnego
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (opinia nr 42, pos. nr 179),
rozpatrzyła informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie
styczeń-czerwiec 2013, podczas przewodnictwa Irlandii w Radzie Unii Europejskiej (druk nr 1624), i
przyjęła projekt uchwały w tej sprawie (pos. nr 182),
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o
zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie właściwości SUE (opinia nr 44, pos. nr 183),

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych (pos. nr 178)
• wysłuchała informacji na temat prac nad unią bankową, przedstawionej przez Jacka Dominika,
podsekretarza stanu w MF,
SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 180):
• spotkała się z Ambasadorem Irlandii Eugenem Hutchinsonem i odbyła dyskusję na temat bilansu
prezydencji irlandzkiej w Radzie UE,
• spotkała się z Ambasador Republiki Litewskiej Loretą Zakarevičienė i odbyła dyskusję na temat
programu prezydencji litewskiej w Radzie UE.

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI
COM(2013) 296 – termin badania pomocniczości upłynął 30.07.2013
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu
do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów
Komisja do Spraw UE:
o 5.07.2013, pos. 169 - opinia nr 40 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
o 11.07.2013, pos. 173 - komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię (druk nr 1567),
o 23.07.2013, pos. 174 - pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną
opinię,
Sejm:
o

26.07.2013, pos. 46 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z
zasadą pomocniczości (tekst uchwały),
o 29.07.2013 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu
Europejskiego.
.
Informacje na temat wszystkich uzasadnionych opinii przyjętych przez Sejm – strona OIDE

***
W lipcu i sierpniu 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 169-171, 173-176, 179 i 181-183, dostarczone przez
sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
•
•
•
•
•
•
•

10.07.2013, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt.: kompromisu w sprawie
reformy WPR na lata 2014-2020, wyników prac nad dokumentem COM(2013) 226 oraz udziału w
pracach Rady w czerwcu 2013 (pos. nr 121);
11.07.2013, zapoznała się z informacją Ministra RiRW o społ.-gosp. warunkach gospodarowania na
obszarach górskich (planowane zmiany legislacyjne na poziomie unijnym) (pos. nr 124);
24.07.2013, wysłuchała informacji Ministra RiRW nt.: stanu prac nad pakietem legislacyjnym KE z
6.05.2013 w sprawie bezpieczeństwa żywności oraz opracowania nowego systemu oceny materiału
siewnego w UE (pos. nr 126);
25.07.2013, wysłuchała informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra RiRW o stanie prac nad zmianą
dyrektywy 2001/37/WE PE i Rady z 5.06.2001 dotyczącą wyrobów tytoniowych i jej wpływu na sektor
tytoniowy w Polsce (pos. nr 128);
28.08.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW dotyczącą sprawozdania z realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pos. nr 131);
28.08.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW o udziale w pracach Rady w lipcu 2013 (pos. nr 132);
28.08.2013, wysłuchała i przyjęła do wiadomości informację Ministra RiRW nt. funkcjonowania rynku
mleka po 2013 w świetle przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 261/2012 z 14.03.2012 w sprawie
zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (pos. nr 133).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W lipcu i sierpniu 2013
• skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [1627],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
[1589],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw [1588],
o Rządowy projekt ustawy o cudzoziemcach [1526],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych [1510].
• uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw [1493],
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o
o
o
o
o
o
•

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1407],
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o
kontroli skarbowej [1405],
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych [1510],
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy [909],
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym [1046],
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych
ustaw [1290].

opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [1272],
o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
[815].

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu – uzasadnione opinie
(informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.09.2013)
Projekt aktu
ustawodawczego

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

COM(2013) 262

2.07.2013

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

5.06.2013 / 5.06.2013

Rada Federalna (Austria)

- / 2.07.2013

Izba Reprezentantów
(Niderlandy)

COM(2013) 267

2.07.2013

2.07.2013 / 2.07.2013

Rada Federalna (Austria)

COM(2013) 260

3.07.2013

2.07.2013 / 2.07.2013

Rada Federalna (Austria)

COM(2013) 265

8.07.2013

2.07.2013 / 12.06.2013 / -

COM(2013) 296

30.07.2013

Izba Deputowanych
(Luksemburg)
Zgromadzenie Narodowe
(Francja)

23.07.2013 / 29.07.2013

Senat (Włochy)

24.07.2013 / -

Saeima (Łotwa)

16.07.2013 / -

Izba Reprezentantów
(Malta)

26.07.2013 / 29.07.2013

Sejm (Polska)

17.07.2013

Parlament (Hiszpania)

- / 26.06.2013

Riksdag (Szwecja)

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz wszystkie projekty, których termin badania pomocniczości
upłynął w lipcu i sierpniu – internetowy Biuletyn OIDE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
21-22 lipca 2013, Wilno, Reforma wspólnej polityki rolnej, spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa
o Wspólna polityka rolna po 2013 roku,
o Małe gospodarstwa rolne: obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość.
10 lipca 2013, Bruksela, Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: spojrzenie w
przyszłość, spotkanie zorganizowane przez Komisję Prawną PE
o Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży a sądy,
o Zwiększanie pewności prawnej i atrakcyjności proponowanego rozwiązania.

3

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 2.09.2013)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bertoncini Y., Kreilinger V.: Beyond the Troika: which divides and faces for the EU?, Notre Europe,
"Tribune", 29.07.2013.
Downing E.: CAP Reform 2014-2020: Reaching Agreement, House of Commons, "Commons Library
Standard Note", 14.08.2013.
Dudzińska K., Gostyńska A.: Prezydencja Litwy w Radzie UE: wzrost znaczenia współpracy regionalnej,
„Biuletyn PISM" nr 69 (1045), 01.07.2013.
Formuszewicz R., Stormowska M.: Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.: czy obywatele Unii
Europejskiej się od niej odwrócą?, „Biuletyn PISM" nr 77 (1053), 25.07.2013.
Gostyńska A., Stormowska M.: Komisja Europejska w zarządzaniu gospodarczym UE: w poszukiwaniu
kapitału politycznego, „Biuletyn PISM" nr 76 (1052), 23.07.2013.
Gros D.: Has austerity failed in Europe?, "CEPS Commentary", 16.08.2013.
Kaca E., Zubel K.: Francja i Polska: perspektywy współpracy w polityce sąsiedztwa UE, „Biuletyn PISM"
nr 72 (1048), 04.07.2013.
Lazarowicz A., Pascouau Y.: The Stockholm programme: what's next?, European Policy Centre,
"Information Paper", 22.07.2013.
Linnenkamp H., Mölling C.: A Doable Agenda for the European Defence Council 2013, Three Proposals,
"SWP Comments" 2013/C 28, August 2013.
Mayer T.: A Copernican turn in Banking Union urgently needed, "CEPS Policy Brief", 16.07.2013.
Mortensen J.: The EU's Economic Policy Architecture after Ratification of the Fiscal Stability Treaty,
"CEPS Commentary", 30.08.2013.
Piedrafita S.: Elections to the European Parliament and the trouble with vox populi, "EPIN Commentary"
no. 12/22, August 2013.
Piedrafita S.: Ireland gets the new Trio Presidency off to a propitious start, "CEPS Commentary", 28.08.
2013.
Poptcheva E.: Electoral thresholds in European elections. Developments in Germany, Library of the
European Parliament, "Library Briefing", 25.07.2013.
Rosselli C.: EU External Action: Time for a Strategic Rebound, Notre Europe, "Synthesis" , 01.07.2013.
Rosselli C.: Looking for an ambitious European Migration strategy, Notre Europe, "Synthesis",
29.08.2013.
Rostowska M.: Ripping into TTIP? Debates Surrounding the Upcoming EU–U.S. Negotiations, "PISM
Policy Paper" no. 19 (67), 09.07.2013.
Šešelgyte M: The First Leadership Test: What to Expect from the Lithuanian Presidency of the EU,
Swedish Institute for European Policy Studies, "European Policy Analysis" iss. 2013:13.
Sobják A.: Is Moldova Tired of Being the Success Story of the Eastern Partnership?, "PISM Policy
Paper" no. 20 (68), 15.07.2013.
Sobják A.: Wnioski z polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, „Biuletyn PISM" nr 70 (1046),
02.07.2013.
Szpala M.: Chorwacja – nowy członek UE, "INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze" nr 13(150),
11.07.2013.

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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