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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 czerwcu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 57-66. W
trakcie tych posiedzeń komisja:
 rozpatrzyła 107 dokumentów UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów ustawodawczych UE,
dotyczących m.in. państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas
przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(zmiana mechanizmu zawieszającego), ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym
narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy czy korzystania
z systemu wjazdu/wyjazdu (EES),
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
3 decyzje wykonawcze Rady i 22 dokumenty KE (6 komunikatów, 16 sprawozdań), dotyczące
m.in. przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w
państwach członkowskich, drogi do utworzenia unii bankowej czy planu działania UE przeciwko
nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą,
o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad
Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i
Ochrony Konsumentów i Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 52 projekty aktów prawnych, dotyczące m.in.
tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych sytuacjach stwarzających
ryzyko dla ogólnego funkcjonowania strefy Schengen, uprawnień do połowów dobijaków na
niektórych wodach Unii czy uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji,
 wysłuchała informacji na temat postępów we wdrażaniu unii energetycznej, przedstawionej przez Michała
Kurtykę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds.
strategicznej infrastruktury energetycznej (pos. nr 62),
 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała w zakresie kompetencji komisji (pos. nr 64):
o dla Komisji Finansów Publicznych - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2015
(opinia nr 9),
o dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli
w 2015 r. (opinia nr 10),
 rozpatrzyła i przyjęła dezyderat do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Finansów oraz Ministra
Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na realizację drogi ekspresowej S61 (Via Baltica), odcinka
Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, w tym odcinków stanowiących obwodnicę Łomży (dezyderat nr 1, pos.
nr 64),
 23 czerwca przeprowadziła debatę na temat wniosku „Czy Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest
w stanie podjąć działania zmierzające do usunięcia zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję
Europejską w terminie wyznaczonym, tj. do dnia 23 maja 2016 r., tym samym czy poprzez swoje działanie
jest w stanie zapobiec przyjęciu przez pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa
Timmermansa niekorzystnej dla Rzeczpospolitej Polskiej opinii dotyczącej praworządności w Polsce"
(pos. nr 65).
SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju:
 wysłuchała informacji na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2016
roku, przedstawionej przez Pawła Chorążego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Hannę
Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (pos. nr 60).

SPOTKANIA KOMISJI DO SPRAW UE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ




08.06.2016 – na posiedzeniu nr 58 SUE spotkała się z Hiddo Houbenem, wicenegocjatorem UE ds.
umowy handlowej UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP) i wysłuchała informacji na
temat aktualnego stanu negocjacji TTIP.
23.06.2016 – na posiedzeniu nr 66 SUE spotkała się z Kristaliną Georgievą wiceprzewodniczącą KE,
komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich. Spotkanie dotyczyło średniookresowego przeglądu Wieloletnich
Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz kształtu nowej perspektywy finansowej na okres po roku 2020.

W czerwcu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje
i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 57, 59, 63 i 64, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi






30.06.2016, podczas posiedzenia wyjazdowego w Lublinie, zapoznała się z informacja Marszałka
Województwa Lubelskiego nt. możliwości finansowania zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; rozpatrzyła informację Ministra
Rozwoju oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt. finansowania inwestycji na obszarach wiejskich
w Nowej Perspektywie Finansowej (pos. nr 54);
22.06.2016, przyjęła opinię skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji na rynku
mleka, w której m.in. zwraca się do Prezesa RM o przedstawienie komisarzowi odpowiedzialnemu za
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich problemów zawartych w opinii (dopłaty eksportowe, wykup
interwencyjny, rekompensaty) (pos. nr 52);
08.06.2016, rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i
koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich; rozpatrzyła informację nt. kar za nadprodukcję
mleka oraz możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych (pos. nr 44).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W czerwcu 2016

skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw [668],
o Rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich
wykorzystania [644],
o Rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich [630],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
[626],
o Rządowy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi [612],


opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [426],
o Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
[408],
o Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw [323],
o Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [403],
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych
ustaw [294].
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w czerwcu 2016
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2016)
Projekt aktu
ustawodawczego

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

COM(2016) 198

15.06.2016

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

- / 15.06.2016

Oireachtas (Irlandia)

10.06.2016 / 10.06.2016

Riksdag (Szwecja)

W czerwcu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na
06.07.2016, 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

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
14-15 czerwca 2016, Paryż, Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta
Weimarskiego
o Migracje i przyszłość strefy Schengen
o Unia energetyczna po konferencji COP 21
o Konwergencja fiskalna i społeczna
12-14 czerwca 2016, Haga, LV COSAC
o Spotkanie trojki prezydencji COSAC
o Spotkanie grup politycznych
o Otwarcie spotkania, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne
o Sesja I: Kontrola parlamentarna, wymiana najlepszych praktyk
o Wykorzystywanie przez parlamenty narodowe dostępnych instrumentów (żółta/zielona kartka)
o Sesja II: Rola parlamentów w ochronie praworządności w UE
o Sesja III: Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie dyplomacji parlamentarnej
o Spotkanie przewodniczących COSAC
o Sesja IV: Europejski Trybunał Obrachunkowy
o Sesja V: Migracja
o Przyjęcie uwag LV COSAC
o Uwagi końcowe

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Materiały OIDE
Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, "Żółta kartka" - debata nad
usprawnieniem, Rozporządzenie w sprawie Europolu - kontrola parlamentarna
Zaktualizowano następujące działy
Materiały OIDE: Jednolity rynek cyfrowy, Reforma ochrony danych w UE, TTIP czyli Transatlantyckie
Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, "Zielona kartka" - stan debaty
Wielostronna współpraca parlamentarna: Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE),
Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), Trójkąt Weimarski
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SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.07.2016)
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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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