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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 

 
8 maja 2014 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę w sprawie Projektu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stenogram). 
 
9 maja 2014 Sejm przyjął do wiadomości informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat założeń polskiej 
polityki zagranicznej w 2014 roku (stenogram pkt 17). 
 
 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 
 
W maju 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 249-256.  
W trakcie tych posiedzeń SUE rozpatrzyła 84 dokumenty UE: 
 

• w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. 
działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych, wiz objazdowych i zmiany Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen czy unijnego kodeksu wizowego. Do żadnego z 8 projektów SUE 
nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących zasady pomocniczości,  

• w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 38 
dokumentów Komisji Europejskiej (15 komunikatów, 21 sprawozdań, 1 zalecenie i 1 projekt decyzji 
Rady), dotyczących m.in. wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) w UE, systemu 
śledzenia środków finansowych należących do terrorystów czy polityki wobec Internetu oraz 1 projekt 
rozporządzenia Rady w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Ukrainie,  

• w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady 
ds. Ogólnych, Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz Rady ds. Środowiska,  

• w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 2 pakiety aktów w sprawie zawarcia układów  
o stowarzyszeniu z Mołdawią i Gruzją oraz projekt decyzji Rady w sprawie poprawek do kodeksu 
Konwencji o pracy na morzu. 

 
*** 

W maju 2014  w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje  
i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 249-256, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Innowacyjno ści i Nowoczesnych Technologii 

• 07.05.2014, wysłuchała informacji Ministra Gospodarki o "Krajowej inteligentnej specjalizacji", jako 
warunku wsparcia w obszarach: badania, rozwój i innowacje w programach operacyjnych na lata 2014-
2020 (pos. nr 118); 
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• 29.05.2014, zapoznała się z informacją o rozwoju polskiej gospodarki elektronicznej na przykładzie 
efektów działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 121); 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• 07.05.2014, rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) na 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 (pos. nr 187);  

• 08.05.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 
w kwietniu 2014 r. (pos. nr 188); 

• 29.05.2014, wysłuchała informacji ministrów: RiRW, Gospodarki, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na 
temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości 
UE dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej; wysłuchała informacji Ministra RiRW 
na temat stanu prac nad realizacją rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników (pos. nr 191). 
 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W maju 2014  

• skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej [druk nr]:  
 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz 
niektórych innych ustaw [2394], 
 

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

o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 
ustaw [2149], 

o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
[2106], 

o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [2076], 
o Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [2243], 
o Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją 

zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa [2167]. 
 

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

o Ustawa z dnia 24 kwietnia 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], 

o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.o europejskiej inicjatywie obywatelskiej [1990], 
o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych 

ustaw [1993]. 
 

 
 
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczo ści w maju – uzasadnione opinie 
(informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.06.2014) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczo ści upływa 

Przyj ęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2014) 180  20.05.2014 

14.05.2014 / 15.05.2014 Rada Narodowa (Austria) 

- / 20.05.2014 
Izba Deputowanych 
(Luksemburg) 
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COM(2014) 167 29.05.2014 - / 15.05.2014 Izba Reprezentantów 
(Niderlandy) 

COM(2014) 212 10.06.2014 

28.05.2014 / 30.05.2014 Rada Narodowa (Austria) 

27.05.2014 / 28.05.2014 Rada Federalna (Austria) 

 
W maju 2014  badaniu pomocniczości podlegało 14 projektów aktów ustawodawczych . Według stanu  
na 3 czerwca 2014, parlamenty narodowe zgłosiły 5 uzasadnionych opinii  w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NA STRONIE OIDE 

 
Publikacje OIDE 
 

• Wybory do PE. Nowe regulacje, debaty, kampania inform acyjna  
Informacja OIDE nr 02, maj 2014 
 
W publikacji omówiono nowe postanowienia traktatowe, a także implementujące je akty prawne  
w zakresie, w jakim odnoszą się do wyborów do PE 2014. Przedstawiono również inicjatywy oraz 
postulaty zarówno PE, jak i KE, mające na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań dotyczących 
przygotowania i organizacji wyborów oraz procedury wyboru przewodniczącego KE. W publikacji 
znalazło się też krótkie podsumowanie debat w parlamentach narodowych poświęconych wyborom 
europejskim oraz kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego. 

 
W dziale Tematy prawne i ustrojowe 
 

• Polityka energetyczna Unii Europejskiej 
Informacja na temat realizowanej obecnie polityki energetycznej Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
trzeciego pakietu energetycznego oraz planów na lata 2020-2030. 
 

• Strefa wolnego handlu UE-USA 
Informacja na temat postępów negocjacji w sprawie umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi. 
 

• Współpraca pa ństw bałtyckich – wybrane inicjatywy realizowane w r amach UE oraz inne 
przykłady współdziałania na poziomie parlamentarnym  
 

•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku  Partnerstwo wschodnie  Pierwszy 
przegl ąd rejestru Semestr europejski  – dodano nowe dokumenty 
 

W dziale Ważne debaty parlamentarne 
 

• Zaktualizowano Debatę nad formuł ą międzyparlamentarnej kontroli przestrzeni wolno ści, 
bezpiecze ństwa i sprawiedliwo ści (PWBiS)  
 

*** 
 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.06.2014) 
 

• Avery G.: Could an independent Scotland join the European Union?, "Policy Brief", European Policy 
Centre, 28.05.2014. 

• Blockmans S., Gros D.: The Case for EU Police Mission Ukraine, "Commentary", Centre for European 
Policy Studies,14.05.2014. 
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• Coelmont J., Biscop S.: Building European defence: an architect and a bank, "Security Policy Briefs", 
EGMONT – The Royal Institute for International Relations, 12.05.2014. 

• Emerson M.: Towards a fresh deal for Ukraine, the EU and Russia and their neighbourhood policies: 15 
steps, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 29.05.2014. 

• Fernandes S.: Who calls the shots in the euro area? "Brussels" or the member states?, "Policy paper", 
Notre Europe – Jacques Delors Institute,14.05.2014. 

• Helwig N.: The High Representative 3.0: Taking EU foreign policy to the next level, "Briefing Paper" 155 
(2014), Finnish Institute of International Affairs, 20.05.2014. 

• Leino P., Salminen J.: Beyond the Euro Crisis: European constitutional dilemmas and Treaty 
amendments, "Briefing Paper" 154 (2014), Finnish Institute of International Affairs, 14.5.2014. 

• Sieg H., Kulminski V.: Moldova at a Crossroads. Why an Association Agreement with the EU Matters 
More than Ever, "DGAPkompakt" Nr. 8, 19.05.2014. 

• Toporowski P.: Koniec programu pomocowego Portugalii – dobry znak dla strefy euro?, „Biuletyn PISM" 
nr 67 (1179), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 23.05.2014. 

• Zuleeg F.: Britain outside Europe? Fewer EU concessions to UK post-Brexit, European Policy Centre, 
12.05.2014. 

 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
 

• Emmanouilidis J., Stratulat C.: Post-European Parliament Elections, European Policy Centre, 
27.05.2014. 

• Gostyńska A.: Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego: ku „europeizacji" wyborów?, „Biuletyn 
PISM nr 61 (1173)", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 15.05.2014. 

• Gros D., Piedrafita S.: Common Misconceptions about the European Parliamentary Elections, 
"Commentary", Centre for European Policy Studies, 23.05.2014. 

• Miller V.: European Parliament elections 2014, "Commons Library Standard Note", House of Commons, 
21.05.2014. 

• Piedrafita S., Lauenroth A.: Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 
Elections to the European Parliament, "EPIN Papers", European Policy Institutes Network , 20.05.2014. 

 
 

10 rocznica rozszerzenia UE 
 

• Blockmans S.: Impact of the 'Big bang' enlargement on EU foreign policy – 10 years on, "Commentary", 
Centre for European Policy Studies, 05.05.2014. 

• Dostál V.: From Integration to Differentiation. The Czech Republic in the European Union Ten Years On, 
"DGAPanalyse" no. 9,10.05.2014. 

• Hegedüs D.: From Front-runner's 'EUphoria' to Backmarker's 'Pragmatic Adhocism'? Hungary's Ten 
Years within the European Union in a Visegrad Comparison, "DGAPanalyse" no. 7, 10.05.2014. 

• Mizsei K., Kullmann Á.: Struggling with an Opportunity: The first 10 years with the EU for Central Europe 
and the Baltics, "Essay", Centre for European Policy Studies, 02.05.2014. 

• Nič M., Slobodník M., Šimečka M.: Slovakia in the EU. An Unexpected Success Story?, "DGAPanalyse" 
no. 6, 10.05.2014. 

 
 
 

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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