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EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU 
 

 
27 października 2017 - Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 

Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała.  
12 października 2017 - na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją, z udziałem sekretarza stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram, pkt 21). 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W październiku 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 154-161. 

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 65 dokumentów UE: 

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczących: 
zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi; 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
21  dokumentów KE (5 komunikatów, 12 sprawozdań, 1 wspólne sprawozdanie, 1 wspólny 
komunikat, 1 wniosek w sprawie dyrektywy i 1 dokument otwierający debatę), dotyczących m.in.: 
wspólnego sprawozdania z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa; przyszłości 
europejskiej obronności; stosunków między Komisją Europejską a parlamentami narodowymi, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: 
Rady ds. Środowiska, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rady ds. Ogólnych, Rady 
ds. Gospodarczych i Finansowych, 

o trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów prawnych, dotyczących: uprawnień 
do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim; 
zawarcia w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji 
rozgrywkami sportowymi w odniesieniu do kwestii związanych z prawem karnym materialnym i 
ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, 

 rozpatrzyła, w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej, informację o pracach legislacyjnych związanych 
z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych  
trzech miesięcy (wg stanu na 24.08.2017) - kontynuacja, przedstawioną przez Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Energii Michała Kurtykę (pos. nr 155), 

 rozpatrzyła, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej, 
informacje Rady Ministrów dotyczące posiedzenia Rady ds. Zagranicznych i posiedzenia Rady 
Europejskiej (pos. nr 157), 

 rozpatrzyła, w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec  
2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) (pos. nr 156) oraz poprawkę zgłoszoną w czasie 
drugiego czytania do projektu uchwały w tej sprawie (pos. nr 161), 

 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1804_u/%24file/1804_u.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posiedzenie.xsp?view=2&posiedzenie=49&dzien=3
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 wysłuchała informacji na temat na temat tzw. "pakietu zimowego" (innowacje w górnictwie i energetyce - 
szanse i wyzwania w kontekście rozwoju polskiej gospodarki), przedstawionej przez Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i 
ekspertów z zakresu energetyki i górnictwa oraz przyjęła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
wsparcia działań dotyczących modyfikacji niekorzystnych zapisów dla Polski, zaproponowanych przez 
Komisję Europejską w nowym pakiecie energetycznym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 
(posiedzenie wyjazdowe w Katowicach, nr 158), 

 rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na 2018 rok 
(części budżetowe 23, 83, 84). 

 
SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych: 

 przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i 
współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z 
drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (pos. nr 159). 

 
W październiku 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 154-161 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

 12.10.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez Minister Cyfryzacji, Annę Streżyńską, o 

Programie KE Horyzont 2020 oraz o pracach ECSO (Europejskiego Stowarzyszenia 
Cyberbezpieczeństwa) (pos. nr 71); 

Komisja Gospodarki i Rozwoju 

 11.10.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, 

Leszka Skibę, o wpływie przystąpienia Polski do strefy euro na stan polskiej gospodarki (pos. nr 86); 

Komisje: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych 

 12.10.2017, wysłuchały informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej, Tomasza Szatkowskiego, oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
Bartosza Cichockiego, na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (pos. OBN nr 70, pos. SZA nr 80); 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 10.10.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego, oraz członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusza 
Wojciechowskiego, na temat unijnych programów wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w 
latach 2004-2017 (pos. nr 178); 

Komisja Spraw Zagranicznych 

 26.10.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych, Bartosza Cichockiego, na temat przygotowań do V Szczytu Partnerstwa Wschodniego w 
Brukseli (pos. nr 89), 

 11.10.2017, wysłuchała informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych, Joannę Wronecką, na temat przyszłości Trójkąta Weimarskiego (pos. nr 79). 
 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 

W październiku 2017  

skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonujący prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
[1931], 

opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw [1931] . 

 
 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do?appLng=PL
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1931
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1931
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w październiku 2017 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.11.2017) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2017) 331 16.10.2017 
11.10.2017/ 
11.10.2017 Riksdag (Szwecja) 

 
W październiku 2017 badaniu pomocniczości podlegało 16 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

02.11.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanego 
projektu z zasadą pomocniczości. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
30-31 października 2017, Tallin, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji  
i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej 

 Spotkania grup politycznych 

 Otwarcie sesji 

 Sesja I: Przyszłość UGiW. Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej  
i Walutowej a ramy prawne UE, wymiana poglądów między uczestnikami 

 Sesja II: Krajowe reformy, pomoc finansowa i programy inwestycyjne: cele, wykonanie, wyniki  
i perspektywy, wymiana poglądów między uczestnikami 

 Sesja III: Efektywny pobór podatków, wymiana poglądów między uczestnikami 

 Sesja IV: Zmieniająca się UE: wyzwania dla unijnego budżetu, wymiana poglądów między uczestnikami 

 Uwagi końcowe 
 

11 października 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat „Przyszłość 
Europy: debata nad propozycjami Parlamentu Europejskiego oraz białą księgą Komisji” 

 Uwagi wstępne 

 Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, przyszłość finansów UE, wymiar społeczny, debata 

 Przyszłość europejskiej obrony i wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji, debata 

 Sesja zamykająca 
 
10 października 2017, Bruksela, Spotkanie międzyparlamentarne - wymiana poglądów z przedstawicielami 
parlamentów narodowych państw UE na temat „Zalecenia dla poszczególnych krajów i wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych” 

 Prezentacja projektu sprawozdania na temat polityk gospodarczych w strefie euro przez sprawozdawcę 

 Dyskusja na temat sprawozdania, w tym debata dotycząca polityk gospodarczych w strefie euro 

 Uwagi końcowe sprawozdawcy 

 Prezentacja sprawozdania na temat wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz projektu 
sprawozdania na temat wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 

 Dyskusja na temat sprawozdań 

 Uwagi końcowe sprawozdawców 
 
9-10 października 2017, Bruksela, Spotkanie inauguracyjne Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej 
Europolu (GWKP) 

 Uwagi wstępne współprzewodniczących 

 Przemówienia 

 Stosowanie art. 51 rozporządzenia w sprawie Europolu 

 Regulamin GWKP: prezentacja projektu przez współprzewodniczących i wymiana poglądów 

 Cykl polityki UE na lata 2014–2017 i 2018–2021 

 Program wieloletni Europolu 

 Regulamin GWKP: wymiana poglądów i przyjęcie 
 
 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170331.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15022:kmskzg-spotkanie-ix&catid=77&Itemid=974
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15022:kmskzg-spotkanie-ix&catid=77&Itemid=974
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#c
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#c
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#c
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15026:gwkp-spotkanie-inauguracyjne&catid=85&Itemid=1077
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15026:gwkp-spotkanie-inauguracyjne&catid=85&Itemid=1077
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1-2 października 2017, Wilno/Kłajpeda, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, 
Łotwy i Polski 

 Wymiana poglądów na temat projektu programu LVIII COSAC 

 Wymiana poglądów na temat finansowania projektów infrastrukturalnych na osi Północ-Południe 
z funduszy unijnych, które nie zostały przyznane państwom członkowskim w ramach wieloletnich ram 
finansowych 

 Wymiana poglądów na temat inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej: Europa w ruchu 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Unia energetyczna; Jawność prac legislacyjnych Rady – dochodzenie ERPO; Prokuratura 

Europejska; Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; 

Europejska inicjatywa obywatelska – przegląd rozporządzenia; Strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i 

demokracji; WPBiO - kalendarium  

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)  

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja 

Debaty Sejmu w sprawach UE : Debaty Sejmu - VIII kadencja 

Ważne debaty parlamentarne: Debata nad stanem Unii i programami prac Komisji 

Prawo: Ustawy o ratyfikacji - VIII kadencja 

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.11.2017) 
 

 Darnis J. P.: The Future of EU Defence: A European Space, Data and Cyber Agency?, „IAI Commentaries 
" iss. 21, Istituto Affari Internazionali, Octobre 2017. 

 Delivorias A.: Common rules and new framework for securitisation, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, 20.10.2017. 

 Grycuk A., Russel P.: Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. Wybrane 
zagadnienia, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze" nr 12(235), Biuro Analiz Sejmowych, 

25.10.2017. 

 Morawska K. A.: Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Vol 79, Nr 2 (2017). 

 Mik C.: Opinia na temat komunikatu Komisji Europejskiej zatytułowanego Biała księga w sprawie 
przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 [COM(2017) 2025 final], „Zeszyty 

Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2017, nr 2(54), s. 73. 

 Bond I.: EU enlargement: Door half open or door half shut?, „Policy insight", Centre for European Reform, 

09.10.2017. 

 Catalonia's independence bid: how did we get here? What is the European dimension? What next?, Elcano 
Royal Institute, 17.10.2017. 
 
 

 
Ciąg dalszy przeglądu publikacji: 

internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 

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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