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Biuletyn OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ, który zawiera miesięczny przegląd działań
Sejmu związanych z członkostwem Polski w UE, jest publikowany w pełnej wersji na stronie OIDE (html). Niniejsza
wersja zawiera pewne wskazane w tekście skróty.

EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU
23 marca 2017 Sejm RP:
 przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii
Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań
wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Konrada Szymańskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skiby
(stenogram, pkt 15);
 przeprowadził debatę nad poselskim projektem uchwały (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr
1391 i 1394, stenogram, pkt 19) i przyjął uchwałę w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji
europejskiej.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W marcu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 115-120. W trakcie
tych posiedzeń komisja:
 rozpatrzyła 74 dokumenty UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących
m.in.: wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych czy elektronicznej publikacji Dziennika
Urzędowego UE,
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 27
dokumentów KE (4 komunikaty, 19 sprawozdań, 1 dokument roboczy, 1 wniosek dot. rozporządzenia,
1 wniosek dot. dyrektywy i 1 roczny przegląd), dotyczących m.in.: programu „Wymiar sprawiedliwości
w sprawach cywilnych", europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla czy wymiany i
ochrony danych osobowych w zglobalizowanym świecie,
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. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz
Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 16 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.:
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Wspólnego Przedsięwzięcia
na rzecz Bioprzemysłu czy stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu UE podczas 60
posiedzenia Komisji ds. Środków Odurzających,
 rozpatrzyła informacje: nt. posiedzenia Rady ds. Zagranicznych planowanego na 3 kwietnia 2017 oraz nt.
wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 9-10 marca 2017 (przedstawione przez
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego; pos. nr 118), a także nt.
stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zamiar przedstawić w Radzie, w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) ws.
postanowień przejściowych dołączonego do TUE i TfUE, w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tej
sprawie (przedstawioną przez: sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka, sekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba Skibę, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów
Piotra Nowaka i Michała Kurtykę) (pos. nr: 118 i 120),
 rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (według stanu na 24 lutego 2017),
przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw, (pos. nr 119),





przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały z okazji 60 rocznicy traktatów rzymskich (druk
nr 1399, pos. nr 119),
przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w 60 rocznicę zapoczątkowania procesów
integracji europejskiej (druk 1391, pos. nr 119),
wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodraki i Rozwoju wysłuchała informacji nt.
sprawozdania krajowego 2017 w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu, a także planu
pracy KE z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych, przedstawionej przez
wiceprzewodniczącego KE, komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług
finansowych i unii rynków kapitałowych Valdisa Dombrovskisa (pos. nr 117).

***
W marcu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje
i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 115-116 oraz 118-120 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Spraw Zagranicznych

08.03.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu, Marka Ziółkowskiego na
temat Partnerstwa Wschodniego (pos. nr 59);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23.03.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu, Ryszarda Zarudzkiego na
temat polskiego stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z KE w ramach przeglądu WPR
2014 - 2020 w kontekście komunikatu KE z dnia 14.09.2016 (COM(2016) 603) (pos. nr 131);
Komisja Gospodarki i Rozwoju

22.03.2017, rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój
polskiej gospodarki (pos. nr 67);
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

09.03.2017, rozpatrzyła informację ws. rozwiązań legislacyjnych przedstawionych w dokumencie „Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków" COM (2016) 860 w aspekcie jego skutków dla Polski, z udziałem
podsekretarza stanu, Michała Kurtyki; Komisja przyjęła w tej sprawie stanowisko (pos. nr 56, Pełny zapis
przebiegu posiedzenia, s. 16-22);
Komisja do Spraw Petycji

08.03.2017, rozpatrzyła i nie uwzględniła wniosku ws. powołania nadzwyczajnej komisji parlamentarnej
ds. Brexitu, mającej na celu monitorowanie przebiegu procesu negocjacyjnego w zakresie warunków
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w kontekście długoterminowego interesu narodowego Polski (pos. nr 64).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W marcu 2017


skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [1424],
o Rządowy projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury [1371],
o Rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa
konkurencji [1370],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów [1332],



opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych [1138],
o Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [1091].
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości marcu 2017
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2017)
Projekt aktu
ustawodawczego

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

COM(2016) 723

08.03.2017

06.03.2017 / -

Oireachtas (Irlandia)

09.03.2017 /
10.03.2017

Bundestag (Niemcy)

10.03.2017 / -

Bundesrat
(Niemcy)

13.03.2017** / -

Senat (Francja)

10.03.2017 / -

Zgromadzenie Narodowe
(Francja)

09.03.2017 /
10.03.2017

Bundestag (Niemcy)

10.03.2017 / -

Bundesrat
(Niemcy)

15.03.2017 /
16.03.2017

Rada Federalna (Austria)

17.03.2017** / -

Senat (Francja)

10.03.2017 / -

Zgromadzenie Narodowe
(Francja)

15.03.2017 /
16.03.2017

Rada Federalna (Austria)

09.03.2017 /
10.03.2017

Bundestag (Niemcy)

15.03.2017 /
16.03.2017

Rada Federalna (Austria)

09.03.2017 /
10.03.2017

Bundestag (Niemcy)

COM(2016) 821*

COM(2016) 822*

COM(2016) 823

COM(2016) 824

14.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

COM(2016) 850

24.03.2017

01.03.2017 /
03.03.2017

Riksdag (Sweden)

COM(2016) 854

15.03.2017

01.03.2017 /
03.03.2017

Riksdag (Sweden)

COM(2016) 861

17.05.2017

30.03.2017 / 31.03.2017

Bundestag (Germany)

30.03.2017 / 31.03.2017

Bundestag (Germany)

COM(2016) 863

06.04.2017

22.03.2017 /
27.03.2017

Senate (France)

W marcu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 38 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na
05.04.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 19 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności
badanych projektów z zasadą pomocniczości.
* W Biuletynie OIDE z 28 lutego 2017 - na podstawie danych z bazy IPEX wg stanu na 02.03.2017 - zawarto informację o
przyjęciu przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 2 uzasadnionych opinii: do COM(2016) 821 i COM(2016) 822. Zgodnie z
nowymi danymi w bazie IPEX, wg stanu na 05.04.2017, opinie te zostały przyjęte w marcu, a nie w lutym 2017.
** Informacja o dacie przyjęcia została podana na podstawie danych zamieszczonych na stronie francuskiego Senatu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
6-7 marca 2017, Warszawa, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
8-9 marca 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji ekonomicznej
kobiet: działajmy razem!"
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17 marca 2017, Rzym, Nadzwyczajne spotkanie przewodniczących parlamentów UE
23-24 marca 2017, Valletta, Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
Więcej informacji o spotkaniach – internetowy Biuletyn OIDE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Materiały OIDE:
60 rocznica traktatów rzymskich – debata nad przyszłością UE
Brexit - aspekty proceduralne
Zaktualizowano następujące działy
Materiały OIDE: Europejska Unia Obrony; Europejski filar praw socjalnych; Prokuratura Europejska; Reforma
wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA); Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na
poziomie Unii i Polski (2011-2017); Zielone i białe księgi
Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016), Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami
Traktatu z Lizbony
Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja
Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.04.2017)
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