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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 lipcu i sierpniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 15 posiedzeniach: nr 264278. W trakcie tych posiedzeń:
SUE








rozpatrzyła 184 dokumenty UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 28 projektów aktów ustawodawczych UE,
dotyczących m.in. budżetu ogólnego UE, wspólnych reguł przywozu czy rozpowszechniania w
celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi,
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
60 dokumentów Komisji Europejskiej (23 komunikaty, 31 sprawozdań, 4 wspólne komunikaty, 1
zieloną księgę i 1 zalecenie), dotyczących m.in. realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa 2013,
unijnego programu na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r. czy umów o kredyt
konsumencki,
o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem
obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych oraz Rady
ds. Ogólnych,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 77 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.
składu Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, uruchomienia Funduszu
Solidarności UE czy wysokości składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych
pracowników Unii Europejskiej,
przyjęła 4 opinie dotyczące dokumentów UE:
o opinia nr 57 w sprawie wspólnego komunikatu Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja
europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r., JOIN(2014) 12 (pos. nr 270), przesłana do KE, PE i
Rady,
o opinia nr 58 w sprawie komunikatu KE Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności,
COM(2014) 158 (pos. nr 270), przesłana do KE, PE i Rady,
o opinia nr 59 w sprawie komunikatu KE Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego,
COM(2014) 330 (pos. nr 276),
o opinia nr 60 dotycząca sprawozdania KE w sprawie zarządzania strategiami
makroregionalnymi, COM(2014) 284 (pos. nr 277),
pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Marka Safjana na stanowisko sędziego Trybunału
Sprawiedliwości UE (opinia nr 56, pos. nr 265),
rozpatrzyła informację o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-lipiec 2014,
podczas przewodnictwa Grecji w Radzie UE (druk nr 2557, pos. nr 269),
wysłuchała informacji na temat prac Podkomisji stałej ds. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 20142020, przedstawionej przez przewodniczącego podkomisji Cezarego Tomczyka (pos. nr 271).

SUE wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr
2450, pos. nr 264),
 rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ww. ustawy (pos. nr 266),

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 272)
 spotkała się z ambasador Republiki Greckiej Tasią Athanasiou i wysłuchała informacji nt. bilansu
prezydencji greckiej,
 spotkała się z ambasadorem Republiki Włoskiej Alessandro de Pedysem i wysłuchała informacji na
temat programu prezydencji włoskiej,
SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych (pos. nr 275)
 wysłuchała informacji na temat przygotowywanego dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej
2014-2020 – Umowa Partnerstwa", przedstawionej przez Marcelego Niezgodę, podsekretarza stanu w
MIiR oraz Zofię Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW (pos. nr 275).
***
W lipcu i sierpniu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 265, 267-271, 273, 274, 276-278 dostarczone przez
sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Polityki Senioralnej
 09.07.2014, wysłuchała informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz programów wsparcia
aktywizacji seniorów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (pos. nr 4);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 10.07.2014, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w świetle rocznego sprawozdania z wdrażania tego programu,
przekazanego do Komisji Europejskiej; wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2014 r. (pos. nr 197);
 10.07.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW na temat aktualnego stanu prac nad realizacją
rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (pos. nr 198);
 22.07.2014, rozpatrzyła informację o stanie prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej (pos. nr 199);
 27.08.2014, rozpatrzyła informację Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu prac
nad przygotowaniem nowych przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń żywności w
związku z wejściem w życie 1 września br. przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 (pos. nr
201).

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

o
o
o
o
o


Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych [2709],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii [2708],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683],
Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii [2604],
Rządowy projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653].

uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:

o
o
o

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz
niektórych innych ustaw [2244],
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
Ordynacja podatkowa [2507],
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw [2293],
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o
o
o
o
o
o


Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw [2330],
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [2444],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw [2352],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości [2245],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw [2162],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [2087].

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

o
o
o
o
o
o

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw [2162],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [2087],
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw [2352],
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [2243],
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa [2167],
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].

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu – uzasadnione opinie
(informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.09.2014)
Projekt aktu
ustawodawczego

COM(2013) 884 *

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

15.07.2014 / -

Seimas (Litwa)

4.07.2014 / 4.07.2014

Folketing (Dania)

31.07.2014

W lipcu i sierpniu 2014 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu
na 2 września 2014, 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
* W czerwcu do dokumentu COM(2013) 884 zgłoszono uzasadnioną opinię – porównaj: poprzedni Biuletyn OIDE.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NA STRONIE OIDE
W dziale Tematy prawne i ustrojowe
Dodano nowe dokumenty i informacje do artykułów: Białe i zielone księgi, Eurogrupa oraz Semestr europejski.
***
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SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.09.2014)
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