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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 
 

 
8 lutego 2018 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Rezolucję w sprawie negocjacji zasad prowadzenia 
wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. – tekst uchwały.  

7 lutego 2018 - Sejm RP przeprowadził debatę nad poselskim projektem uchwały ws. WPR po 2020 r. 

(sprawozdanie Komisji do Spraw UE oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, druki nr 2168 i 2205) z udziałem 
Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stenogram pkt 19 i c.d. stenogram pkt 19). 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W lutym 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 182-188.  

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 92 dokumentów UE: 

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in., wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym 
państwie członkowskim; przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej; 
nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
48 dokumentów KE (17 komunikatów, 29 sprawozdań, 1 wspólny komunikat i 1 wniosek ws. 
rozporządzenia), dotyczących m.in. wdrażania unijnej polityki normalizacji oraz wkładu norm 
europejskich w strategie polityczne UE; struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów 
tytoniowych; rozwoju sieci energetycznych w Europie, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Rady ds. Środowiska, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 23 projekty aktów prawnych, dotyczące m.in., 
zalecenia Rady ws. kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; decyzji 
Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu UE na forum Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; zalecenia Rady ws. promowania wspólnych wartości, 
edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania, 

 rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o 
przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn porażki 
rządu Prawa i Sprawiedliwości w staraniach o przeniesienie siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EBA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA) z Londynu do Warszawy" (pos. nr 187), 

 rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 
pracach UE w okresie lipiec - grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) 
(prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) Konrad Szymański) (pos. nr 
187), 

 rozpatrzyła: informację nt. posiedzenia Rady Europejskiej planowanego na 22-23 marca 2018 oraz 
informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbyło się 26 lutego 2018 (prezentował sekretarz 
stanu w MSZ Konrad Szymański), a także informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w formacie 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2168_u/$file/2168_u.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/AC10FADBAB2F1460C125822D007803DD/%24File/58_b_ksiazka.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/C96C7E210F868661C125823500464C61/%24File/58_c_ksiazka.pdf
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ministrów obrony planowanym na 6 marca 2018 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej (MON) Wojciech Skurkiewicz) (pos. nr 187). 

SUE wspólnie z Komisją Obrony Narodowej: 

 rozpatrzyły informację Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Obrony Narodowej nt. nowych inicjatyw 
Unii Europejskiej w zakresie obronności: stałej współpracy strukturalnej (PESCO), skoordynowanego 
rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD) oraz Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) 
(prezentowali: podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki, sekretarz stanu w MON Wojciech 
Skurkiewicz) (pos. SUE nr 183). 

W lutym 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje 

i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 182 oraz 184-188 dostarczone przez sekretariat komisji. 

 
 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

    
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

 28.02.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, 

Sławomira Mazurka, na temat gospodarki odpadami i zgodności z przepisami Unii Europejskiej (pos. nr 
122); 
 

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 28.02.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzego Materny, na temat sytuacji pracowników sektora żeglugi 
śródlądowej delegowanych do pracy w krajach Unii Europejskiej (pos. nr 80); 

 07.02.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi 

śródlądowej, Marka Gróbarczyka, na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 - 2020 ze szczególnym uwzględnieniem 
dotacji dla polskich rybaków w zakresie trwałego zaprzestania działalności połowowej (pos. nr 79). 

 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 

W lutym 2018 

 skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [2286], 
o Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [2233], 
o Rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi [2232], 

 opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw [2067], 

o Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych [2147]. 
 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

W lutym 2018 badaniu pomocniczości podlegały 22 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 07.03.2018, 

parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów 
z zasadą pomocniczości. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
15-17 lutego 2018, Sofia, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) 

 Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego 

 Spotkanie przewodniczących delegacji 

 Spotkania grup politycznych 

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=2286
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2233
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2232
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2067
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2147


3 

 

 Otwarcie sesji 

 Sesja I: 
o Priorytety i strategie UE w obszarze WPZiB i WPBiO - Debata 

 Sesja II: 
o Przyspieszanie reform ze względu na europejską perspektywę dla Bałkanów Zachodnich - 

Debata 

 Warsztaty 
o Warsztat 1 – Strategiczne połączenia energetyczne i transportowe na Bałkanach Zachodnich 
o Warsztat 2 – Strategia dla regionu Dunaju 
o Warsztat 3 – Stosunki UE-Chiny 

 Podsumowanie dyskusji z warsztatów 

 Sesja III: 
o WPBiO – wdrażanie globalnej strategii UE 
o Wzmocnienie współpracy UE-NATO w ramach wdrażania deklaracji warszawskiej 
o Wzrost zdolności wojskowych UE 
o Cyberobrona i komunikacja strategiczna 
o Debata 

 Sesja IV: 
o Region Morza Czarnego – stan obecny 
o Prezentacja dokumentów Konferencji 
o Uwagi końcowe 

 
19-20 lutego 2018, Bruksela, Europejski Tydzień Parlamentarny 2018 

     Cykl semestru europejskiego 2018 

o Otwarcie sesji plenarnej: Polityczne priorytety cyklu semestru europejskiego 2018? 
o Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle): 

 Komisja Gospodarcza i Monetarna PE 

Sesja I: Przyszłość polityki podatkowej UE: opodatkowanie gospodarki cyfrowej, działania 
podjęte w następstwie spraw Panama Papers i Paradise Papers oraz prace komisji 
śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 
(komisja śledcza PANA) 

Sesja II: Unia bankowa: zarządzanie równowagą między podziałem ryzyka a 
ograniczaniem ryzyka 

 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE 

Sesja I: Digitalizacja i przyszłość pracy 
Sesja II: Nierówności w państwach członkowskich 

 Komisja Budżetowa PE 

Sesja I: Wieloletnie ramy finansowe (WRF) po roku 2020 – reagując na pojawiające się 
wyzwania i nowe priorytety oraz ich finansowanie 
Sesja II: Reforma unijnego systemu zasobów własnych 

o Podsumowanie sesji plenarnej: kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) 

     Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w    
Unii Europejskiej 

o Sesja plenarna: Wzmocnienie odporności i stabilności w UGW 
o Sesja plenarna: Od Europejskiego Mechanizmu Stabilności do Europejskiego Funduszu 

Walutowego: jaka powinna być rola parlamentów? 
 

27 lutego 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat „Globalne porozumienia 
ONZ w sprawie migrantów i uchodźców oraz rola parlamentów” 

     Uwagi wstępne 

     Przemówienie komisarza D. Avramopoulosa, Komisja Europejska 

     Sesja I – Globalne porozumienie w sprawie uchodźców 

     Sesja II – Globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji 

     Sesja zamykająca 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale 

efektywniej”; Jawność prac legislacyjnych Rady – dochodzenie ERPO; Przegląd decyzji w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego; Parlament Europejski wobec przyszłości UE; Semestr europejski - przebieg cyklu 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15037:europejski-tydzien-parlamentarny-2018&catid=70:spotkania-w-ramach-parlamentarnego-tygodnia
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/images/files/pigulki/brexit_dokumenty.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/grupa_timmermansa.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/grupa_timmermansa.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/przejrzystosc_prac_rady.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/sklad_PE.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/sklad_PE.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/pe_wobec_reformy.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/semestr_2011_2018.pdf
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koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018); Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich; Wieloletnie ramy 
finansowe 2021-2027 

Ważne debaty parlamentarne: Parlament Europejski VIII kadencji o kwestiach ustrojowych UE - Reforma 
europejskiego prawa wyborczego 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016), Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 

w sprawach UE(2004 i 2010) 

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.02.2018) 

 Angerer J., Japunčić T.: Implementation of the Stability and Growth Pact (February 2018), „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.02.2018. 

 Binder K.: Regulating imports of cultural goods, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 

08.02.2018. 

 Biscop S.: PESCO: Good News for NATO from the EU, „In Commentaries", EGMONT – The Royal Institute 

for International Relations, 14.02.2018. 

 Ciucci M (i.in.): Economic Dialogue with the President of the Eurogroup - ECON on 21 February 2018, 

„Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,19.02.2018. 

 Ciucci M (i.in.): European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability, „Briefing", 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,09.02.2018. 

 Ciucci M.: 2018 Recommendations on the economic policy of the Euro Area: A comparison of Commission 
and Council texts (the 'comply or explain' principle), „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 

08.02.2018. 

 Ciucci M.: Member States Progress towards the EU 2020 Targets, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego,02.02.2018 

 Ciucci M: Thematic Digest: Economic Governance, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 
08.02.2018. 

 Commentary: Informal meeting of the 27 heads of state or government, Institute for European Policy 
(EUROPEUM), 28.02.2018. 

 De Ruyt J.: Is there an escape from 'Ever Closer Union'?, „In Commentaries", no. 49, EGMONT – The 
Royal Institute for International Relations, 28.02.2018. 

 Drachenberg R.: The European Council and the Multiannual Financial Framework, „Briefing", Biuro Analiz 
Parlamentu Europejskiego, 21.02.2018. 

 Dumbrava C.: Revision of the Schengen Information System for border checks, „Briefing", Biuro Analiz 

Parlamentu Europejskiego,12.02.2018. 
 

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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