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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 czerwcu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 57-66. W 

trakcie tych posiedzeń komisja:  

 rozpatrzyła 107 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów ustawodawczych UE, 

dotyczących m.in. państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(zmiana mechanizmu zawieszającego), ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym 
narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy czy korzystania 
z systemu wjazdu/wyjazdu (EES), 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
3 decyzje wykonawcze Rady i 22 dokumenty KE (6 komunikatów, 16 sprawozdań), dotyczące 
m.in. przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w 
państwach członkowskich, drogi do utworzenia unii bankowej czy planu działania UE przeciwko 
nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, 

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

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 52 projekty aktów prawnych, dotyczące m.in. 
tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych sytuacjach stwarzających 
ryzyko dla ogólnego funkcjonowania strefy Schengen, uprawnień do połowów dobijaków na 
niektórych wodach Unii czy uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, 

 wysłuchała informacji na temat postępów we wdrażaniu unii energetycznej, przedstawionej przez Michała 
Kurtykę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. 
strategicznej infrastruktury energetycznej (pos. nr 62), 

 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała w zakresie kompetencji komisji (pos. nr 64):  
o dla Komisji Finansów Publicznych - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2015 

(opinia nr 9), 
o dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli 

w 2015 r. (opinia nr 10), 

 rozpatrzyła i przyjęła dezyderat do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Finansów oraz Ministra 
Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na realizację drogi ekspresowej S61 (Via Baltica), odcinka 
Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, w tym odcinków stanowiących obwodnicę Łomży (dezyderat nr 1, pos. 
nr 64), 

 23 czerwca przeprowadziła debatę na temat wniosku „Czy Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest 
w stanie podjąć działania zmierzające do usunięcia zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję 
Europejską w terminie wyznaczonym, tj. do dnia 23 maja 2016 r., tym samym czy poprzez swoje działanie 
jest w stanie zapobiec przyjęciu przez pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa 
Timmermansa niekorzystnej dla Rzeczpospolitej Polskiej opinii dotyczącej praworządności w Polsce" 
(pos. nr 65). 
 

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju: 

 wysłuchała informacji na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2016 
roku, przedstawionej przez Pawła Chorążego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Hannę 
Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (pos. nr 60). 

http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/D33DF815EBF9F91FC1257FDA00441AB1/%24File/opinia%20nr%209%20%2C%20pos.%20nr%2064.doc
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/80C9B2D16F359EADC1257FDA004429D9/%24File/opinia%20nr%2010%2C%20pos.%20nr%2064.doc
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/3C26DF8119FC779DC1257FDA00443435/%24File/dezyderat%20nr%201%2C%20pos.%20nr%2064.docx
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SPOTKANIA KOMISJI DO SPRAW UE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

 

 08.06.2016 – na posiedzeniu nr 58 SUE spotkała się z Hiddo Houbenem, wicenegocjatorem UE ds. 

umowy handlowej UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP) i wysłuchała informacji na 
temat aktualnego stanu negocjacji TTIP. 

 23.06.2016 – na posiedzeniu nr 66 SUE spotkała się z Kristaliną Georgievą wiceprzewodniczącą KE, 

komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich. Spotkanie dotyczyło średniookresowego przeglądu Wieloletnich 
Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz kształtu nowej perspektywy finansowej na okres po roku 2020. 

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

i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 57, 59, 63 i 64, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 30.06.2016, podczas posiedzenia wyjazdowego w Lublinie, zapoznała się z informacja Marszałka 

Województwa Lubelskiego nt. możliwości finansowania zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; rozpatrzyła informację Ministra 
Rozwoju oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt. finansowania inwestycji na obszarach wiejskich 
w Nowej Perspektywie Finansowej (pos. nr 54); 

 22.06.2016, przyjęła opinię skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji na rynku 

mleka, w której m.in. zwraca się do Prezesa RM o przedstawienie komisarzowi odpowiedzialnemu za 
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich problemów zawartych w opinii (dopłaty eksportowe, wykup 
interwencyjny, rekompensaty) (pos. nr 52); 

 08.06.2016, rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i 

koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich; rozpatrzyła informację nt. kar za nadprodukcję 
mleka oraz możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych (pos. nr 44). 
 
 

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W czerwcu 2016 

 skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw [668], 

o Rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich 
wykorzystania [644], 

o Rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich [630], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 

[626], 
o Rządowy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi [612], 

 

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

o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [426], 
o Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

[408], 
o Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw [323], 
o Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [403], 
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych 

ustaw [294]. 
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w czerwcu 2016 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2016) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2016) 198 15.06.2016 

- / 15.06.2016 Oireachtas (Irlandia) 

10.06.2016 / 10.06.2016 Riksdag (Szwecja) 

 
W czerwcu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

06.07.2016, 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 
 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
14-15 czerwca 2016, Paryż, Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta 
Weimarskiego  

o Migracje i przyszłość strefy Schengen 
o Unia energetyczna po konferencji COP 21 
o Konwergencja fiskalna i społeczna  

 
12-14 czerwca 2016, Haga, LV COSAC  

o Spotkanie trojki prezydencji COSAC 
o Spotkanie grup politycznych 
o Otwarcie spotkania, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne 
o Sesja I: Kontrola parlamentarna, wymiana najlepszych praktyk 
o Wykorzystywanie przez parlamenty narodowe dostępnych instrumentów (żółta/zielona kartka) 
o Sesja II: Rola parlamentów w ochronie praworządności w UE 
o Sesja III: Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie dyplomacji parlamentarnej 
o Spotkanie przewodniczących COSAC 
o Sesja IV: Europejski Trybunał Obrachunkowy 
o Sesja V: Migracja 
o Przyjęcie uwag LV COSAC 
o Uwagi końcowe 

 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Materiały OIDE 

Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, "Żółta kartka" - debata nad 

usprawnieniem, Rozporządzenie w sprawie Europolu - kontrola parlamentarna 

 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Jednolity rynek cyfrowy, Reforma ochrony danych w UE,  TTIP czyli Transatlantyckie 

Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, "Zielona kartka" - stan debaty 

Wielostronna współpraca parlamentarna: Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE), 

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), Trójkąt Weimarski 

 
 
 
 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160198.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14979:spotkanie2016&catid=11&Itemid=292
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14979:spotkanie2016&catid=11&Itemid=292
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14966:lv-cosac&catid=3:cosac&Itemid=246
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/mechanizmy_rule_of_law_14.06.16.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/zolta_kartka.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/zolta_kartka.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/europol.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14954&Itemid=1047
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14296&Itemid=281
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SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.07.2016) 

 

 Angenendt S. i in.: Border Security, Camps, Quotas: The Future of European Refugee Policy?, „SWP 
Comment" 2016/C 32, Stiftung Wissenschaft und Politik, June 2016. 

 Apap J.: Priorytety UE na 71. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, „W skrócie", Biuro Analiz 
Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2016. 

 Bertoncini Y.: The EU and referenda: three denials of democracy, „Tribune", Jacques Delors Institute, 

23.06.2016. 

 Biscop S.: The EU Global Strategy: realpolitik with European characteristics, „Security Policy Brief" 

no. 75, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, June 2016. 

 Brinke A. auf dem i in.: Why the Eurozone can't agree on convergence. And how structural reforms 
can help, „Policy paper" no. 165, Jacques Delors Institut – Berlin, 07.06.2016. 

 Cieślik Z.: Założenia zmian w regulacji prawnej w dziedzinie funkcjonowania Komisji ds. Unii 
Europejskiej – materiał analityczny, „Zeszyty Prawnicze" nr 1(40)2016, Biuro Analiz Sejmowych. 

 Delorsi J. in.: The EU and our collective security: stronger together!, „Tribune", Jacques Delors 

Institute, 17.06.2016. 

 Drachenberg R. i in.: Outlook for the European Council of 28-29 June 2016, „Briefing", European 

Parliamentary Research Service, 27.06.2016. 

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

Parliamentary Research Service, June 2016. 

 Gatto A.: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, czerwiec 2016. 

 Grabia T.: Polska, Czechy czy Węgry - który kraj jest najbliżej strefy euro?, „Studia Europejskie" nr 
1/2016, s. 149. 

 Gros D.: IMF Go Home, „Commentary", Centre for European Policy Studies, 10.06.2016. 

 Guild E., Carrera S.: Rethinking asylum distribution in the EU: Shall we start with the facts?, 

„Commentary", Centre for European Policy Studies, 17.06.2016. 
 

BREXIT 

 Blockmans S., Weiss S.: Estrangement Day: The implications of Brexit for the EU, „Commentary", 
Centre for European Policy Studies, 27.06.2016. 

 Borońska-Hryniewiecka K.: Czekając na Brexit: prawno-polityczne implikacje brytyjskiego 
referendum, „Biuletyn PISM" nr 41 (1391), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 27.06.2016. 

 Breidlid J., Najy C.: Plan B after Brexit – What Britain can expect negotiating a Swiss-type arrangement 
with the EU, „European Policy Brief" no. 44, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, 

June 2016. 

 Dennison S., Pardijs D.: Brits abroad: How Brexit could hurt expats, European Council on Foreign 
Relations, 20.06.2016. 

 Emmanouilidis J.A., Zuleeg F.: Brexit: a new beginning for the EU or the beginning of the end?, 
„Commentary", European Policy Centre, 24.06.2016. 

 Emmanouilidis J.A.: Europe in limbo while the UK descends into chaos, „Post-Summit Commentary", 
European Policy Centre, 30.06.2016. 

 Lázaro-Touza L.: Brexit and climate change: recalibration ahead, „ARI' 52/2016, Elcano Royal 
Institute, 04.06.2016. 

 Micossi S.: A Fresh Start for the European Union after Brexit, „Commentary", Centre for European 

Policy Studies, 29.06.2016. 
 

 
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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