Nr 4 (65), 30 kwietnia 2016

oide.sejm.gov.pl

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 I UCHWAŁY SEJMU
13 kwietnia 2016 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128) za niezgodny z zasadą pomocniczości
(uzasadniona opinia).
1 kwietnia 2016 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej Polski.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W kwietniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 43-49. W trakcie
tych posiedzeń komisja:

rozpatrzyła 59 dokumenty UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 11 projektów aktów ustawodawczych UE,
dotyczących m.in. nowego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii,
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług czy zachowania zasobów rybnych i
ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych,
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
25 dokumentów (16 sprawozdań KE, 6 komunikatów KE i 3 decyzje wykonawcze Rady),
dotyczących m.in. relokacji i przesiedlenia, przemysłu stalowego czy działalności europejskiej
sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,
o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad
Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 15 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.
konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umowy o
partnerstwie w sprawie połowów między UE a Wyspami Cooka czy podpisania porozumienia
paryskiego w sprawie zmian klimatu,

wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodarki i Rozwoju wysłuchała informacji na
temat:
o Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku
z realizacją semestru europejskiego w 2016 roku, przedstawionych przez Jadwigę Emilewicz,
podsekretarz stanu w MR oraz Leszka Skibę, podsekretarza stanu w MF,
o komunikatu Komisji Europejski Semestr 2016: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych,
zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki
szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 (COM(2016) 95) i
odnoszącego się do niego stanowiska rządu, przedstawionego przez Jadwigę Emilewicz,
podsekretarz stanu w MF.
KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI
COM(2016) 128 – termin badania pomocniczości: 10.05.2016
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Komisja do Spraw UE:
o
o
o

30.03.2016, pos. 40 – opinia nr 7 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
12.04.2016, pos. 43 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię (druk nr 410)
13.04.2016, pos. 45 – pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,

Sejm:
o

o

13.04.2016, pos. 16 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu
COM(2016) 128 z zasadą pomocniczości (tekst uchwały)
20.04.2016 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
Europejskiej.

W kwietniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 43-46, 48 i 49, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

20.04.2016, podczas posiedzenia wyjazdowego w Poznaniu, zapoznała się z informacją o nowoczesnych
technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym
(WRPO); rozpatrzyła informację Prezesa PARP pt. „Jak promować na rynkach międzynarodowych polskie
startupy technologiczne – doświadczenia z przygotowań programów: Program Promocji polskiej branży
ICT oraz Polskie Mosty Technologiczne" (pos. nr 16);
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

28.04.2016, rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej nt. wsparcia kształcenia zawodowego ze
środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
(pos. nr 26);
Komisja Infrastruktury

27.04.2016, rozpatrzyła informację Ministra Infrastruktury i Budownictwa nt. aktualnego stanu realizacji i
zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013 (pos. nr 17);
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

13.04.2016, rozpatrzyła: informację nt. wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 20142020 na działania w obszarze sportu i turystyki; informację nt. możliwości wykorzystania środków unijnych,
które mogą przyczynić się do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji trenerów sportowych, instruktorów i
nauczycieli wychowania fizycznego oraz do rozwijania dwutorowej kariery sportowców; informację nt.
wdrażania nowej dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych (pos. nr 21);
Komisja Polityki Senioralnej

12.04.2016, wysłuchała informacji nt. stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (pos. nr 12);
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

27.04.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z
praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników, druk nr 431 (pos. nr
20);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.04.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansowaniu wspólnej polityki rolnej, druk nr 403 (pos. nr 28).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W kwietniu 2016


skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [459],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych [432],
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o
o
o
o
o

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych
pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników [431],
Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej [426],
Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług [408],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [403],
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw [385].

Więcej informacji o uchwalonych i opublikowanych w kwietniu 2016 ustawach wykonujących prawo UE –
internetowy Biuletyn OIDE

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w kwietniu *
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.05.2016)
Projekt aktu
ustawodawczego

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

COM(2016) 053 *

COM(2016) 128

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

- / 19.04.2016

Izba Reprezentantów
(Malta)

15.04.2016 / 19.04.2016

Zgromadzenie Republiki
(Portugalia)

27.05.2016 / -

Senat (Czechy)

31.03.2016 / -

Izba Deputowanych
(Czechy)

13.04.2016 / 20.04.2016

Sejm (Polska)

13.04.2016 / -

Izba Deputowanych
(Rumunia)

20.04.2016

10.05.2016

W kwietniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 15 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na
02.05.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 6 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych
projektów z zasadą pomocniczości.
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE
* W marcu 2016 do rozpatrywanego również w kwietniu dokumentu COM(2016) 53 zgłoszono uzasadnioną opinię - por. poprzedni
Biuletyn OIDE – luty 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
26-27 kwietnia 2016, Štiřín, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
6-8 kwietnia 2016, Haga, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO)
3-4 kwietnia 2016, Haga, Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Energia, innowacja i gospodarka
o obiegu zamkniętym"
Więcej informacji o współpracy międzyparlamentarnej w kwietniu 2016 – internetowy Biuletyn OIDE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Dokumenty UE w Sejmie
Komisja do Spraw UE (SUE) nt. "zielonej" i "czerwonej" kartki
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Zaktualizowano następujące działy
Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja
Dokumenty UE w Sejmie: Statystyka uzasadnionych opinii i dialogu politycznego
Materiały OIDE: Reforma systemu sądowniczego UE, Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości,
Semestr europejski, Europejska Agenda Cyfrowa
Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 09.05.2016)
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