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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 maju 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 333-337. W trakcie 

tych posiedzeń Komisja: 

 rozpatrzyła 45 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących 

m.in. handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy UE a Republiką Kazachstanu, 
wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w 
Morzu Śródziemnym czy umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu 
stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
11 dokumentów Komisji Europejskiej (6 sprawozdań, 2 wspólne sprawozdania, 1 komunikat, 1 
wspólny dokument konsultacyjny i 1 wspólny komunikat), dotyczących m.in. doświadczeń 
zdobytych podczas wdrażania dyrektywy w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł 
zamkniętych i odpadów radioaktywnych, wdrożenia rozporządzenia w sprawie wywozu dóbr 
kultury (1.01.2011-31.12.2013) czy postępów w zakresie wdrażania wspólnego podejścia do 
zdecentralizowanych agencji UE, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Konkurencyjności, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. 
wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech, uruchomienia 
Funduszu Solidarności UE czy stanowiska, jakie ma zająć UE w Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. 
wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze 
tranzytowej, 

 pozytywnie zaopiniowała kandydatów na członków Komitetu Regionów UE na lata 2015-2020 
(uzupełnienie składu polskiej delegacji, opinia nr 64 i załącznik), 

 przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy ustanawiającej 
stowarzyszenie między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej 
strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29.06.2012 (druk nr 3289, pos. nr 333), 

 wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniu 23 kwietnia 
2015, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego (pos. nr 334), 

 wysłuchała informacji na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przedstawionej przez Ministra 
Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetynę (pos. nr 336), 

 wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki wysłuchała informacji nt. zaleceń dla 
Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2015 roku; informację przedstawili Grażyna 
Henclewska, podsekretarz stanu w MG oraz Artur Radziwiłł, podsekretarz stanu w MF (pos. nr 337). 

 
W maju 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i 

dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 334-336, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej 

 14.05.2015, rozpatrzyły i przyjęły odpowiedź Ministra Środowiska na dezyderat nr 2/6 w sprawie udziału 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu Programu Operacyjnego 



2 

 

Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 (KOŚZNiL - pos. nr 178, KSTiPL – pos 
nr 342), 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 13.05.2015, kontynuowała rozpatrywanie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra 

Zdrowia nt. stanu wdrażania dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej, oraz 
uchwaliła dezyderat w tej sprawie skierowany do Prezesa Rady Ministrów (pos. nr 256), 

 14.05.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o finansowaniu 

wspólnej polityki rolnej, druk nr 3365 (pos. nr 258), 

 27.05.2015, rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o 

finansowaniu wspólnej polityki rolnej, druki nr 3365 i 3403 (pos. nr 260), 
 
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

 14.05.2015, wysłuchała informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nt. wykorzystania środków unijnych 

na zadania związane z informatyzacją prokuratury (pos. nr 238). 
 
 

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W maju 2015 

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 
o grach hazardowych [3449], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym [3427], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych 
ustaw [3369]. 
 

 uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [3365], 
o Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o 

zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw [3323], 
o Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz niektórych innych ustaw [3033], 
o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

[3293], 
o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150], 
o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych [3106], 
o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo 

budowlane [2493]. 
 

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

o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach [3149], 

o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147]. 
 

 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w maju – uzasadnione opinie 

(informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.06.2015) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2015) 135 25.05.2015 21.05.2015 / 21.05.2015 Riksdag (Szwecja) 
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W maju 2015 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 2 czerwca 
2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
28-29 maja 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Demokratyczny nadzór nad 
służbami wywiadowczymi w Unii Europejskiej" 

o Następstwa nadzoru nad wywiadem w szybko zmieniającym się świecie 
o Przyszłe wyzwania dla organów nadzoru - zmieniający się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa i szybki 

rozwój technologiczny 
o Promowanie współpracy i wymiany najlepszych praktyk między organami nadzoru wywiadu w UE 
o Rola krajowych komisji śledczych i komisji nadzorczych w zglobalizowanym świecie 

 
13-14 maja 2015, Warszawa, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski 

o Agresja Rosji na Ukrainie: implikacje dla geopolityki i bezpieczeństwa energetycznego UE 
o Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22 maja 2015 
o Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe I Inwestycyjne (TTIP) - stanowisko UE w światowym handlu. Czy 

TTIP jest dobre dla Europy? 
 
11-12 maja 2015, Lizbona, Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

o Spotkania komisji 
o Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych 
o Otwarcie sesji plenarnej - imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim 
o Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza 
o Prezentacja i zatwierdzenie rekomendacji poszczególnych komisji ZPUŚ 
o Deklaracja Drugiego Szczytu Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza 
o Przekazanie przewodnictwa ZPUŚ Maroku 

 
11 maja 2015, Lizbona, Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza 

o Imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim 
o Przyjęcie deklaracji ze szczytu 

 
5 maja 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przegląd Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności" 

o Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 
o Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności 
o Wysłuchanie ekspertów na temat stanu bezpieczeństwa w Libii 

 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
 

NOWE NA STRONIE OIDE 
 

Materiały OIDE: Europejski program w zakresie migracji, Europejska Agenda Bezpieczeństwa 
 
Bibliografie - aktualizacja: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony oraz 

Parlamenty narodowe w UE - nowości 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych  
w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.06.2015) 
 

 Borońska-Hryniewiecka K., Stormowska M., Toporowski P.: Brexit Just a Bugaboo: Unraveling the 
British EU "Wish List", „PISM Strategic File" no. 10 (73), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

 Dhéret C., Morosi M.: One year after the Youth Guarantee: Policy fatigue or signs of action?, „Policy 
Brief", European Policy Centre, 27.05.2015. 

 Drachenberg R., Bakowski P.: Outcome of the extraordinary European Council of 23 April 2015, 

„Briefing", European Parliament - European Parliamentary Research Service, May 2015. 

 Dröge S., Geden O.: The EU and the Paris Climate Agreement. Ambitions, Strategic Goals, and 
Tactical Approaches, „SWP Comment" 2015/C 29, Stiftung Wissenschaft und Politik, May 2015. 
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 Emerson M.: Britain's Political Earthquake: What aftershocks for Europe and the UK?, „Commentary", 

Centre for European Policy Studies, 11.05.2015. 

 Fischer S., Geden O.: Limits of an »Energy Union«. Only Pragmatic Progress on EU Energy Market 
Regulation Expected in the Coming Months, „SWP Comment" 2015/C 28, Stiftung Wissenschaft und 
Politik, May 2015. 

 Giovannini A., Marengo U.: Boosting TTIP Negotiations: A Value Chain Approach, „IAI Working Paper" 
iss. 15/18, Istituto Affari Internazionali, May 2015. 

 Gostyńska A.: A ten-point plan to strengthen Westminster's oversight of EU policy, Centre for 

European Reform, May 2015. 

 Gros D.: TRAC: A market-based tax on capital flight as an alternative to Grexit, „Commentary", Centre 
for European Policy Studies, 07.05.2015. 

 Halleux V.: The EU Strategy for the Danube Region, „Briefing", European Parliament - European 

Parliamentary Research Service, May 2015. 

 Henningsen J.K.: The Emission Trading Scheme reform: will the Commission's proposal save the 
system?, „Policy Brief", European Policy Centre, 29.05.2015. 

 Hedberg A., Morosi M.: Keeping health high on the EU agenda: role for economic governance?, 

„Policy Brief", European Policy Centre. 07.05.2015. 

 Landaburu E.: Neighbourhood policy: more or no more?, „Tribune",Jacques Delors Institute, 
27.05.2015. 

 Lang K.O., Lippert B.: EU Options on Russia and the Eastern Partners. "Cooperative Confrontation" 
as the Guiding Principle beyond the Riga Summit, „SWP Comment" 2015/C 32, Stiftung Wissenschaft 
und Politik, May 2015. 

 Maselli I., Beblavý M.: The case for a European unemployment benefit scheme, „Commentary", 

Centre for European Policy Studies, 19.05.2015. 

 Myant M.: Junker's investment plan: What results can we expect?, „European Policy Analysis" iss. 
2015:10, Swedish Institute for European Policy Studies, May 2015. 

 Orav A.: Smart Borders package, „At a glance", European Parliament - European Parliamentary 

Research Service, 29.05.2015. 

 Parry M.: EU Civil Protection Mechanism, „Briefing", European Parliament - European Parliamentary 
Research Service, May 2015. 

 Pascouau Y., Vitorino A.: The EU's migrant strategy: a welcome new impetus, „Tribune", Jacques 

Delors Institute, 19.05.2015. 

 Paul A.: The Eastern Partnership Riga Summit should not be a non-event, „Commentary", European 
Policy Centre, 20.05.2015. 

 Shreeves R.: Towards a new EU gender equality strategy, „At a glance", European Parliament - 
European Parliamentary Research Service, 29.05.2015. 

 Steinberg F., Vermeiren M.: The limits to German power in the Eurozone, „ARI" 25/2015, Elcano Royal 
Institute, 11.05.2015. 

 Szczepański M.: Digital Single Market for Europe, „At a glance", European Parliament - European 
Parliamentary Research Service, 13.05.2015. 

 Pascouau Y., Vitorino A.: The EU's migrant strategy: a welcome new impetus, „Commentary", 
European Policy Centre, 19.05.2015. 

 Wilson A.: European Energy Security Strategy, „At a glance", European Parliament - European 
Parliamentary Research Service, 29.05.2015. 

 
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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