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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 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 321-329. W trakcie
tych posiedzeń Komisja:





rozpatrzyła 60 dokumentów UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE dotyczących:
handlu produktami z fok;, zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych
na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych; ochrony przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez
państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi; procedur unijnych
w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie
z zasadami handlu międzynarodowego,
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
17 dokumentów Komisji Europejskiej (12 sprawozdań, 4 komunikaty i 1 projekt wspólnego
sprawozdania), dotyczących m.in. unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych
i ochronnych (w 2013 roku), okresowej oceny wspólnego programu badawczo-rozwojowego na
rzecz Morza Bałtyckiego BONUS czy kontroli stosowania prawa UE (w 2013 roku),
o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad
Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii i Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 31 projektów aktów prawnych, dotyczących
m.in. uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, niektórych
uprawnień do połowów dotyczących labraksa czy zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu
zmieniającego porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu,
wysłuchała informacji na temat unii energetycznej, przedstawionej przez sekretarza stanu w MG Tomasza
Tomczykiewicza (pos. nr 321),
rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech (stan na 20.02.2015), przedstawioną przez
przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 326).

SUE wspólnie z:

Komisją Infrastruktury i Komisją Spraw Zagranicznych - wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia
przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych,
które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich
przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych przewoźników (pos. nr 322),

Komisją Rolnictw i Rozwoju Wsi - przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109, pos. nr 328).
***
W marcu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje
i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 323-327 i 329, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

04.03.2015, wysłuchały informacji nt. oceny możliwości włączenia wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej jako instytucji wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko w świetle ustawy z 11.07.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (KOŚZNiL - pos. nr 170, KSTiPR - pos. nr 327);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18.03.2015, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) oraz Ministra Zdrowia
nt. stanu wdrażania dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej (pos. nr 245);

18.03.2015, przyjęła informację Ministra RiRW nt. płatności obszarowych za 2014 (pos. nr 246);
Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych

19.03.2015, przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji
Rady z 26.05.2014 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom), druk
nr 3198 (KFP - pos. nr 446, KSZ – pos. nr 171);
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

19.03.2015, rozpatrzyła informacje: o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz
o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (pos. nr 155).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W marcu 2015

skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych
innych ustaw [3249],
o Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności [3245],
o Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244].


uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach [3149],
o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147],
o Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [3110].



opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138],
o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 [3130],
o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych
ustaw [2959],
o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2604].

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
W marcu 2015 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu
na 9 kwietnia 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie
niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
30 marca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Od COP 21 w Paryżu do 2050:
mapa drogowa ku innowacyjnej, niskoemisyjnej Europie efektywnie korzystającej z zasobów"
o
o

„Przymierze paryskie" dla COP 21 - wyzwania, interesy i rola europejskiej dyplomacji klimatycznej
Po COP 21 w Paryżu: ku innowacyjnej, niskoemisyjnej Europie efektywnie korzystającej z zasobów

19-20 marca 2015, Bratysława, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
o
o
o

- V4 a Europa i świat: cel współpracy międzyparlamentarnej oraz dyplomacji parlamentarnej w UE oraz
w wymiarze wielostronnym
- V4 a obywatele: kryzys demokracji przedstawicielskiej?
- V4 w erze cyfrowej: gdzie jest nasza wartość dodana?

5 marca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Wzmocnienie pozycji kobiet
i dziewcząt poprzez edukację"
o
o
o

- Znaczenie eliminowania nierówności między płciami w edukacji i szkoleniach
- Wyzwania dla równego dostępu do nieprzerwanego, wysokiej jakości kształcenia
- W kierunku wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki edukacji w Unii Europejskiej

4-6 marca 2015, Ryga, Konferencja Międzyparlamentarna ds.
i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
o
o
o
o

o

Wspólnej

Polityki

Zagranicznej

- Stan realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa
- Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i NATO – lepsza współpraca w świetle nowych
wyzwań dla bezpieczeństwa
- Priorytety i zadania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
- Warsztaty (W kierunku szczytu w Rydze – redefinicja Partnerstwa Wschodniego, Europejska odpowiedź
na niestabliności i zagrożenia w południowym regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie,
Wojna hybrydowa – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy, Wyzwania i rozwiązania
dla rozmieszczenia grup bojowych UE w ramach istniejącego porządku prawnego)
- Zamknięcie Konferencji – prezentacja wyników dyskusji w ramach warsztatów, przyjęcie konkluzji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Materiały OIDE
Zaktualizowano: Zielone i białe księgi, Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
***
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 09.04.2015)
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