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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 marcu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: 234-241. W trakcie
tych posiedzeń SUE:
• rozpatrzyła 81 dokumentów UE,
• przyjęła opinię nr 50 w sprawie projektu decyzji PE i Rady dotyczącej rezerwy zapewniającej stabilność
rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, COM(2014) 20 (pos.
nr 235),
• wysłuchała informacji na temat priorytetów Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie wolności
obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSW
Piotra Stachańczyka i podsekretarza stanu w MS Michała Królikowskiego (pos. nr 237),
• wysłuchała informacji na temat inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu ułatwienie swobodnego
przepływu osób w Unii Europejskiej dzięki lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
przedstawionej przez podsekretarza stanu w MPiPS Marka Buciora (pos. nr 241).
***
W marcu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 234-236 i 238-240, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Finansów Publicznych
• 12.03.2014, rozpatrzyła informacje nt. zalecenia dot. zalecenia Rady mającego na celu likwidację
nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce (COM(2013) 906 wersja ostateczna) oraz zalecenia
dotyczącego decyzji Rady stwierdzającej, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na
zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. (COM(2013) 907 wersja ostateczna), a także odnoszące się
do nich projekty stanowisk rządu (pos. nr 316);
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
• 12.03.2014, wysłuchała informacji Ministra Sportu i Turystyki na temat działań Komisji Europejskiej na
rzecz turystyki (pos. nr 113);
• 19.03.2014, wysłuchała informacji Ministra Sportu i Turystyki na temat programu „Erazmus+" w obszarze
sportu (pos. nr 115);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• 13.03.2014, uchwaliła dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych w zawiązku z rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 835/2011; wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. spraw omawianych
na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 17 lutego 2014 (pos. nr 178).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W marcu 2014
• skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o
o
o
o
•

uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
o
o

o
•

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości [2245],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych
ustaw [2244],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [2243],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [2087].

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
oraz niektórych innych ustaw [2051],
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw [2050],
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw [1991].

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

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw [2095],
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa [2000],
Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we
wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej [1066].

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
W marcu 2014 badaniu pomocniczości podlegało 20 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu
na 1 kwietnia 2014, parlamenty narodowe nie zgłosiły żadnych uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności
badanych projektów z zasadą pomocniczości.
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
19 marca 2014, Bruksela, Wspólne spotkanie komisji: Priorytety na przyszłość w obszarze wolności
obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
o
o
o
o
o

Opracowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz wzmocnienie współpracy policyjnej - jaka
przyszłość czeka Europol?
Opracowanie unijnej polityki azylowej i imigracyjnej - jak poradzić sobie z obecnym kryzysem w krajach
śródziemnomorskich?
Prawa podstawowe obywateli UE w epoce cyfrowej - wzmocnienie ochrony danych i ochrona obywateli
UE przed masową inwigilacją elektroniczną,
Rozwijanie obszaru wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ramach Traktatu z Lizbony,
Spojrzenie na Prokuraturę Europejską i instrumenty współpracy sądowej w sprawach karnych.

16-17 marca 2014, Ateny, Spotkanie przewodniczących komisji ds. produkcji, handlu i gospodarki
morskiej
o
o
o

"Niebieski wzrost": budując "niebieską" gospodarkę,
Łącząc Europę – polityka transportowa UE: narzędzie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
MŚP: ułatwianie dostępu do finansowania.
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5 marca 2014, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji: Zapobieganie przemocy wobec kobiet:
wyzwanie dla wszystkich
o
o

Doświadczenia i prawodawstwo na poziomie krajowym/regionalnym,
Jakie działania strategiczne należy podjąć na poziomie europejskim – pomysły na przyszłość.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NA STRONIE OIDE
W dziale Tematy prawne i ustrojowe
•

Europejska inicjatywa obywatelska
19 marca 2014 KE przedstawiła komunikat (COM(2014) 177), w którym odniosła się do postulatów
zgłaszanych przez sygnatariuszy inicjatywy „Right2Water" („Prawo do wody") - pierwszej europejskiej
inicjatywy obywatelskiej, która spełniła wymogi określone w rozporządzeniu PE i Rady nr 211/2011.

•

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
27 marca 2014 roku KE opublikowała komunikat, w którym analizuje wdrożenie swoich zaleceń
dotyczących organizacji wyborów do PE przez państwa członkowskie oraz krajowe i europejskie partie
polityczne.

•

Debata na temat priorytetów UE w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata
2015-2019
Informacja o przebiegu debaty w ramach przygotowań do przyjęcia przez Radę Europejską w czerwcu
2014 wieloletniego programu określającego priorytety w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości.

•

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
17 marca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała drugą unijną tablicę wyników wymiaru
prawiedliwości. KE wykorzystała nowe dane, uzyskane w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i
badań pilotażowych, na temat funkcjonowania sądów krajowych w zakresie stosowania prawa
konkurencji i ochrony konsumenta. Odwołała się także do dyskusji będącej reakcją na pierwszą unijną
tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, w tym do wyników konferencji z listopada 2013 oraz rezolucji
PE z lutego 2014 r. i konkluzji Rady UE z marca 2014 roku.

•

Partnerstwo Wschodnie, Semestr Europejski – dodano nowe dokumenty

W dziale Informacja UE
•

Zmiany w źródłach informacji, Przewodniki w portalu EUROPA – uzupełniono i zaktualizowano
informacje związane z uruchomieniem kompletnej nowej wersji bazy EUR-Lex

***
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
(dostęp 04.04.2104)
o
o
o
o

Ruiz de Garibay D.: The 2014 elections to the European Parliament: towards truly European elections?,
"Analisis of the Real Instituto Elcano" no. 17/2014, Real Instituto Elcano, 19.03.2014.
The European Parliament: it has to do with you, "European Policy Briefs", EGMONT – The Royal
Institute for International Relations, 26.03.2014.
Theys M.: Vingt-huit scrutins nationaux pour un Parlement en constante evolution, "European Policy
Briefs" no. 26, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, 22.03.2014.
Lehmann W.: The European Elections: EU Legislation, National Provisions and Civic Participation,
"Study", European Parliamnet - Directorate General For Internal Policies, 14.03.2014.

***
3

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.04.2014)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Andoura S., Bössner S.: What new Climate and Energy Package for the EU?, "Tribune", Notre Europe –
Jacques Delors Institute, 13.03.2014.
Biscop S.: The summit of our ambition? European defence between Brussels and Wales, "Security
Policy Brief" no. 50, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, March 2014.
Blockmans S.: EU-Turkey Relations: Turning vicious circles into virtuous ones, "Policy Brief", Centre for
European Policy Studies, 26.03.2014.
Böttger K.: Time to hit the reset button: "The Eastern Partnership after the Vilnius Summit and the Role
of Russia", "TEPSA Policy Paper", Trans European Policy Studies Association, 19.03.2014.
Cîrlig C.: Turkey: the 2013 progress report and beyond, "Plenary at a glance", European Parliamentary
Research Service, 06.03.2014.
D'Alfonso A.: Discharge procedure for the EU budget. Political scrutiny of budget implementation,
"Briefing", European Parliamentary Research Service, 18.03.2014.
d'Oultremont C.: Re-designing the European Climate and Energy policies post-2020, "European Policy
Brief" No. 29, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, March 2014.
Emmanouilidis J.: Historic turning point or just another chapter? The results of a foreign-policy summit Post-Summit Analysis, "Post-Summint Analisis", European Policy Centre, 24.03.2014.
Erbach G.: EU climate and energy policies post-2020, Energy security, competitiveness and
decarbonisation, "Briefing", European Parliamentary Research Service, 24.03.2014.
Faleg G.: Common Security and Defence in 2014: Revise and resubmit, "Commentary", Centre for
European Policy Studies, 27.03.2014.
Guild E., Carrera S., Parkin J.: What role for migration policy in the Ukraine crisis?, "Commentary",
Centre for European Policy Studies, 28.03.2014.
Herolf G.: Security and Defence – an Issue for the European Citizen?, TEPSA Policy Paper, Trans
European Policy Studies Association, March 2014.
Ivan P.: EU's sanctions against Russia – The need for clear goals, "Commentary", European Policy
Centre, 21.03.2014.
Kaca E.: Unijny pakiet pomocy dla Ukrainy: jak zwiększyć jego skuteczność?, „Biuletyn PISM" nr 25
(1137), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 05.03.2014.
Kościński P., Zasztowt K.: Secesja Krymu – konsekwencje dla Ukrainy, Rosji i Europy, „Biuletyn PISM"
nr 31 (1143), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,14.03.2014.
Mańko R.: Personal data protection package, "Plenary at a glance", European Parliamentary Research
Service, 06.03.2014.
Puka L.: Polityka energetyczna Unii Europejskiej po 2020 r. – miejsce dla przemysłu?, „Biuletyn PISM" nr
34 (1146), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 20.03.2014.
Tokarski P.: Problemy Parlamentu Europejskiego z oceną działań trojki podczas kryzysu w strefie euro,
„Biuletyn PISM" nr 40 (1152), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 28.03.2014.
Vanden Bosch X., Verhelst S.: What future for the eurozone? Combining discipline, solidarity and
institutional reforms, "European Policy Briefs", EGMONT – The Royal Institute for International Relations,
22.03.2014.
Westphal K.: Russian Energy Supplies to Europe. The Crimea Crisis: Mutual Dependency, Lasting
Collateral Damage and Strategic Alternatives for the European Union, "Comments" 2014/C 16, Stiftung
Wissenschaft und Politik, March 2014.
Zuleeg F.: A more effective structure for the Commission, "Commentary", European Policy Centre,
07.03.2014.
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