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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 SEJMU 
 

 
7 czerwca 2018 – Sejm przyjął uchwałę w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej 

(stenogram pkt 52). Wcześniej, na posiedzeniu plenarnym 10 maja 2018 odbyła się pierwsza debata nad projektem 
uchwały.  

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W czerwcu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 206-215. W 

trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 109 dokumentów UE: 

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in., wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (COM(2018) 322), ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich (COM(2018) 324), systemu zasobów własnych UE (COM(2018) 325), 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
25 dokumentów KE (12 komunikatów, 11 sprawozdań, 2 roczne przeglądy), dotyczące m.in., 
wdrażania europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2018) 301), nowej strategii UE na 
rzecz młodzieży (COM(2018) 269), europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2018) 130), 

o dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i 
Energii, Rady ds. Środowiska, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rada ds. Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 23 projekty aktów prawnych, dotyczących m.in., 
porozumienia międzyinstytucjonalnego ws. dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018) 323), jednolitych warunków 
poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018) 328), 
kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków (COM(2018) 272), 

 przeprowadziła pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz 
partnerstwa i rozwoju między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką 
Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium 18.02.2017 (druk nr 2465) oraz o ratyfikacji 
Umowy o partnerstwie między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 24.11.2017 
(druk nr 2466) (pos. nr 207), 

 rozpatrzyła: informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbyło się 28 maja 2018 oraz 
informację o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 28-29 czerwca 2018 (prezentował sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 209), 

 wysłuchała informacji nt. stanu prac nad tzw. pakietem mobilności w Parlamencie Europejskim 
(prezentowali: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma 
Złotowski) (pos. nr 211), 

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/566/M2018000056601.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/EC99F706B1C10588C12582A5007834D0/%24File/63_c_ksiazka.pdf#page=121&zoom=auto,-274,412
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 wysłuchała informacji nt. bieżącego stanu negocjacji w zakresie reformy wspólnego europejskiego 
systemu azylowego (prezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Renata Szczęch) (mtg no. 212), 

 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania 
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wraz z analizą NIK w zakresie kompetencji 
Komisji (pos. nr 214). 

*** 
 
SUE wspólnie z Komisją Łączności z Polakami za Granicą 

wysłuchała informacji na temat aktualnego stanu negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej oraz brytyjskich propozycji w zakresie praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii (prezentował ambasador 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott) (pos. nr 210). 

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju 

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju zapoznała się z informacją nt. 
zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2018 (prezentowali: podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak) (pos. nr 213). 

*** 
 

W czerwcu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE 206, 208-209 i 214-215 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

06.06.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez zastępcę dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych 

oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Teresę 
Karczmarek, nt. postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (pos. nr 72). 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

05.06.2018, rozpatrzyła dokument analityczny opracowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy pt.: 

„Przyszłość wspólnej polityki rolnej". Dokument przedstawił członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – 
Janusz Wojciechowski (pos. nr 232). 
 
    

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W czerwcu 2018  

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

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw [2412], 

o Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych [2391]. 

 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w czerwcu 2018 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2018) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2018) 173 15.06.2018 
15.06.2018 /  
15.06.2018  

Riksdag 
(Szwecja) 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do?appLng=PL
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2412
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2391
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180173.do
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COM(2018) 184 17.05.2018 

20.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

27.06.2018 /  
29.06.2018 

Rada Federalna 
(Austria) 

COM(2018) 185 17.05.2018 

20.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

27.06.2018 /  
29.06.2018 

Rada Federalna 
(Austria) 

COM(2018) 218 26.07.2018 20.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

COM(2018) 274 19.07.2018 21.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

COM(2018) 325 02.07.2018 21.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

COM(2018) 327 02.07.2018 21.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

COM(2018) 373 31.07.2018 21.06.2018 / - Riksdag 
(Szwecja) 

 

W czerwcu 2018 badaniu pomocniczości podlegały 32 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 

06.07.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 10 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności 
badanych projektów z zasadą pomocniczości. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
20 czerwca 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne Spotkanie Komisji na temat „Inwestycje UE w sieci 
transportowe po 2020 roku”  

 Otwarcie spotkania i główne wystąpienie 

 Sesja I: Sieci transportowe – aktualna sytuacja i przyszłe perspektywy, debata 

 Sesja II: Wyzwania i perspektywy w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową na okres po 2020 
roku, debata 

 Uwagi końcowe 

 17-19 czerwca 2018, Sofia, LIX COSAC  

 Spotkanie trojki prezydencji COSAC  

 Spotkania grup politycznych  

 Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne  

 Przyjęcie porządku obrad LIX spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne  
o Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC 
o Prezentacja dwudziestego dziewiątego raportu półrocznego COSAC 
o Listy otrzymane przez prezydencję 
o Inne sprawy 

 Sesja I - Osiągnięcia bułgarskiej prezydencji Rady UE, debata 

 Sesja II - Integracja i łączność z Bałkanami Zachodnimi - nowy bodziec dla polityki rozszerzenia UE, 
debata 

 Sesja III - Europejski filar praw socjalnych - budowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwszej Europy, debata 

 Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LIX COSAC 

 Sesja IV - Silna i skuteczna polityka spójności po 2020, debata 

 Sesja V - Współpraca międzyparlamentarna UE w kontekście debaty na temat pomocniczości i 
proporcjonalności, debata 

 Przyjęcie uwag i konkluzji LIX COSAC 

 Uwagi końcowe 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180184.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180185.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180218.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180274.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180325.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180373.do
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=15049:lix-cosac&catid=3&Itemid=246
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3-4 czerwca 2018, Warszawa, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej  

 Wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku – miejsce i rola polityki spójności 

 Finansowanie transeuropejskich megaprojektów – potrzeby, źródła i ryzyka 

 Budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego UE – rola państw V4 

 Lunch roboczy: Indeksacja zasiłków na dzieci imigrantów z państw członkowskich UE uwzględniająca 
kraj zamieszkania 

 Przyjęcie konkluzji 
 

  

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; 
Parlament Europejski wobec przyszłości UE; Przegląd decyzji w sprawie składu Parlamentu Europejskiego; 
Wspólna polityka rolna po 2020 roku 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Debata na temat przyszłości UE; Pozycja parlamentów 

narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony; System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej 

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP 

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE: VIII kadencja  
 
 
 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 02.07.2018) 

 Angerer J.: Economic Dialogue with the European Commission on the European Semester Spring 2018 
Package, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 27.06.2018. 

 Angerer J., S. A. Valkama: Implementation of the Stability and Growth Pact (June 2018), „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 11.06.2018. 

 Angerer J., Valkama S. A.: Comparison of key figures in the 2018 Stability Programmes and European 
Commission spring 2018 forecast, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.06.2018. 

 Anghel S. E., Drachenberg R.: Outlook for the meetings of EU leaders, 28-29 June 2018, „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 27.06.2018. 

 Anghel S. E.: The European Council's 'rolling agenda' on European defence cooperation, „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 27.06.2018. 

 Ciucci M., Deslandes J. J. P.: Country-Specific Recommendations in banking - June 2018, „Briefing", Biuro 
Analiz Parlamentu Europejskiego, 14.06.2018. 

 Cousseran J.-C. (ed.): European asylum policy: rehabilitating solidarity, Terra Nova, 15.06.2018. 

 Drachenberg R., Kotanidis S.: Future of Europe debates: Parliament hosts Heads of State or Government, 

„Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.06.2018. 
 
 

 
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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