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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
13 kwietnia 2018 - Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej na
posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram pkt 28, stenogram pkt 28 (c.d.)).

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W kwietniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 194-199. W
trakcie tych posiedzeń komisja:
 rozpatrzyła 60 dokumentów UE:

o

w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów ustawodawczych UE,
dotyczących m.in., ustanowienia planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących
stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego; udzielenia dalszej pomocy
makrofinansowej Ukrainie; trwałych zanieczyszczeń organicznych,

o

w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
24 dokumenty KE (12 komunikatów, 12 sprawozdań), dotyczących m.in., reformy struktury
administracyjnej szkół europejskich; oceny śródokresowej programu Erasmus+ (2014–2020);
jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2017,

o

w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Ogólnych,

o

w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 11 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.,
opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku
władz belgijskich – EGF/2017/010 BE/Caterpillar; decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie Światowego paktu na rzecz środowiska,



pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Sadosia na stanowisko Stałego Przedstawiciela
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (opinia nr 31, pos. nr 195),



rozpatrzyła, w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej, informację o pracach legislacyjnych związanych
z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech
miesięcy (wg stanu na 23.02.2018), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos.
nr 195),



rozpatrzyła informację na temat pozycji Polski w wynikach kontroli Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego w 2017 roku (prezentował członek ETO Janusz Wojciechowski) (mtg no. 197),



rozpatrzyła: informację nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych, które odbyło się 19 marca 2018,
informację o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się 22 marca 2018 oraz informację o
posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 16 kwietnia 2018 (prezentował sekretarz stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 198),



rozpatrzyła informację na temat bieżącego stanu debaty na temat roli parlamentów narodowych w Unii
Europejskiej (pos. nr 199),



pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Nowaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (opinia nr 32, pos. nr 199).
***

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodarki i Rozwoju
wysłuchała informacji na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez
Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2018 roku (prezentowali: podsekretarz stanu w
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów Leszek Skiba) (pos. SUE nr 196).
***
W kwietniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 194-195 oraz 198-199 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii



13.04.2018, rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego, na temat zagadnień
związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o
ochronie danych osobowych (RODO) (pos. nr 89);

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej



12.04.2018, zapoznała się z informacją członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusza
Wojciechowskiego, na temat najważniejszych kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
dotyczących Polski (pos. nr 84).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W kwietniu 2018


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

o
o
o
o
o
o
o
o


Rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera [2461],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
[2459],
Rządowy projekt ustawy o tachografach [2458],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych [2449],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw [2412],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw [2411],
Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych [2410],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych [2391],

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

o
o
o

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
[2233],
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw [2191],
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [1424].
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w kwietniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.05.2018)
Projekt aktu
ustawodawczego

COM(2017) 753*

COM(2018) 51*

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

- / 03.04.2018

Oireachtas
(Irlandia)

- / 07.03.2018

Izba Gmin
(Wielka Brytania)

28.03.2018 /
03.04.2018

Izba Poselska
(Czechy)

03.04.2018 / -

Senat
(Francja)

03.04.2018

03.04.2018

W kwietniu 2018 badaniu pomocniczości podlegały 23 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na
08.05.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych
projektów z zasadą pomocniczości.
* Do dokumentów COM(2017) 753 i COM(2018) 51 uzasadnione opinie zostały zgłoszone także w marcu 2018 por. poprzedni Biuletyn OIDE – marzec 2018. Ponadto uzasadniona opinia do dokumentu COM(2017) 753 przyjęta
w marcu 2018 przez brytyjską Izbę Gmin, ale opublikowana w bazie IPEX dopiero w kwietniu po publikacji
marcowego Biuletynu OIDE, nie została ujęta w statystykach.
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
24 kwietnia 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku WPR po 2020:
przyszłość żywności i rolnictwa"
 Priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
 Sesja I - Przyszłość polityki rolnej: zmodernizowana i oparta na wynikach polityka na rzecz
zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, żywności wysokiej jakości, zdrowia i zatrudnienia w UE
o Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 Sesja II - Wdrażanie przyszłej polityki rolnej: jak poprawić synergię wielopoziomowego procesu
zarządzania opartego na wzmocnionej pomocniczości, z uwzględnieniem roli parlamentów narodowych
o Dyskusja z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 Uwagi końcowe
23-24 kwietnia 2018, Tallin, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)










Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Słowacja, Estonia, Austria i Parlament Europejski)
Otwarcie sesji
o Wystąpienie powitalne E. Nestora, przewodniczącego Riigikogu
o Przyjęcie porządku obrad
o Wystąpienie A. Tajaniego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Sesja I – Przyszłość Unii Europejskiej
o Główni mówcy:
- M. Kuchciński, Marszałek Sejmu RP
- A. Danko, przewodniczący słowackiej Rady Narodowej
- F. De Rugy, przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego
o Debata
Sesja II – Europejskie bezpieczeństwo i obrona
o Główni mówcy:
- I. Mūrniece, przewodnicząca łotewskiej Saeimy
- W. Schäuble, przewodniczący niemieckiego Bundestagu
- W. Sobotka, przewodniczący austriackiej Rady Narodowej
o Debata
Sesja III - Dyskusja i przyjęcie konkluzji
o Uwagi końcowe E. Nestora, przewodniczącego Riigikogu
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Materiały OIDE:
Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE; Wspólna polityka rolna po 2020 roku
W dziale Bibliografie:
Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE
Zaktualizowano następujące działy
Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Zielone i białe księgi; Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich
Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami
Traktatu z Lizbony
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.05.2018)
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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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