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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 październiku 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)  zebrała się na 7 posiedzeniach: 191-197.  
W trakcie tych posiedzeń komisja: 

• rozpatrzyła 56 dokumentów UE,  
• wysłuchała informacji na temat stanu prac nad ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa – kierunków 

wsparcia rozwoju Polski na lata 2014-2020, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MRR 
Marcelego Niezgodę oraz podsekretarz stanu w MRiRW Zofię Szalczyk (pos. nr 191),  

• rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin 
transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przedstawioną przez 
przedstawicieli odpowiednich ministerstw (stan na dzień 16.08.2013, pos. nr 192),  

• rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 46) dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy 
budżetowej na rok 2014 w zakresie kompetencji komisji (pos. nr 193),  

• rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki 
Chorwacji do Unii Europejskiej (druk nr 1831, pos. nr 197). 

 
*** 

W październiku 2013  w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 192-196, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 
Komisja Sprawiedliwo ści i Praw Człowieka  

• 08.10.2013, powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz 
niektórych innych ustaw, druk nr 1051 (pos. nr 130); 

 
Komisja do Spraw Kontroli Pa ństwowej  

• 09.10.2013, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zaleceń Rady 
Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 oraz 
zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 (pos. nr 85);  

 
Komisja Innowacyjno ści i Nowoczesnych Technologii  

• 10.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki o krajowych ramach strategicznych na rzecz 
inteligentnej specjalizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (pos. nr 93);  

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

• 09.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2013 (pos. nr 144);  

• 22.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat stanu prac nad ostatecznym kształtem 
Umowy Partnerstwa, dokumentu Rady Ministrów określającego strategię wykorzystania funduszy 
europejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem w szczególności obszarów wiejskich (pos. nr 147);  
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• 23.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej 
polityki rolnej na lata 2014-2020 oraz informację Ministra RiRW na temat nowego systemu zdrowia roślin 
w UE (pos. nr 149). 
 

 
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W październiku 2013 

• skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:  
o Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki 

Chorwacji do Unii Europejskiej [1831],  
o Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu 

Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej [1795],  

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 
tymi wyrobami i organizacji rynku wina [1793],  

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw [1789].  
 

• uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]: 
o Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem 

Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [1831],  
o Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw [1698],  
o Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych [1490]. 
  

• opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 
o Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [1627],  
o Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 

innych ustaw [1588],  
o Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw [1493],  
o Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych [1589]. 
 
 
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

Badanie pomocniczo ści w pa ździerniku – uzasadnione opinie 
(informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.11.2013) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczo ści upływa 

Przyj ęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2013) 520 18.10.2013 - / 17.10.2013 Riksdag (Szwecja) 

COM(2013) 534*  28.10.2013 

- / 23.10.2013 Izba Reprezentantów 
(Cypr) 

9.10.2013 / 14.10.2013 Senat (Czechy) 

28.10.2013 / - Senat (Francja) 

21.10.2013 / 22.10.2013 Zgromadzenie Narodowe 
(Węgry) 

16.10.2013 / 24.10.2013 Oireachtas (Irlandia) 

- / 28.10.2013 Izba Reprezentantów 
(Malta) 

28.10.2013 / - Izba Deputowanych 
(Rumunia) 
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25.10.2013 / - Zgromadzenie Narodowe 
(Słowenia) 

- / 25.10.2013 Riksdag (Szwecja) 

15.10.2013 / 17.10.2013 Senat (Niderlandy) 

 - / 10.10.2013 Izba Reprezentantów 
(Niderlandy) 

 28.10.2013 / -  Izba Lordów 
(Zjednoczone Królestwo) 

23.10.2013 / - Izba Gmin (Zjednoczone 
Królestwo) 

COM(2013) 535 28.10.2013 9.10.2013 / 14.10.2013 Senat (Czechy) 

COM(2013) 620 5.11.2013 8.10.2013 / 9.10.2013 Rada Federalna (Austria) 

 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz wszystkie projekty, których termin badania pomocniczości 
upłynął w październiku – internetowy Biuletyn OIDE 
 
* Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 13 parlamentów / izb, 
dysponujących, w świetle Protokołu nr 2, łącznie 18 głosami, przesłało uzasadnioną opinię w odniesieniu do 
Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM(2012) 534. 
Parlamenty osiągnęły tym samym próg niezbędny do uruchomienia procedury żółtej kartki  (w tym przypadku 14 
głosów). Więcej informacji na temat tej procedury – strona OIDE. 
 
 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
27-29 października 2013, Wilno, L Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów U nii Europejskiej 
(COSAC) 

o Litewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, 
o Wkład COSAC we wzmocnienie współpracy międzyparlamentarnej w UE, 
o Wybory europejskie w 2014 roku: platforma do debaty z obywatelami nad przyszłością UE,  
o Dyplomacja parlamentarna - PE-Ukraina - case study,  
o Wdrożenie strategii Europa 2020, 
o Legitymacja demokratyczna w UE i rola parlamentów UE,  
o Agenda cyfrowa: wyzwania i perspektywy. 

 
16-17 października 2013, Wilno, I spotkanie Mi ędzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarz ądzania 
Gospodarczego i Finansowego w UE   

o Wyzwania związane z pobudzeniem wzrostu i konkurencyjności w Europie,  
o Rzeczywista Unia Gospodarcza i Walutowa: konieczność podjęcia kolejnych kroków,  
o Cele i wizja Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE,  
o Ustanowienie właściwych ram dla zarządzania gospodarczego w UE po kryzysie,  
o Unia bankowa i integracja finansowa w UE,  
o Konsolidacja budżetowa i reformy strukturalne w Europie: teraz i w przyszłości. 

 
 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NA STRONIE OIDE 

 
Tematy prawne i ustrojowe – nowe pozycje: 
 
Białe i zielone księgi – charakterystyka dokumentów konsultacyjnych KE, sposoby wyszukiwania, lista ostatnich 
konsultacji. 
Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzyszenia UE-Ukraina – prezentacja stanu przygotowań do 
podpisania umowy stowarzyszeniowej: dokumenty współpracy międzyparlamentarnej, wybrane publikacje. 
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Reforma ochrony danych w UE - krótkie omówienie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy ochrony 
danych, wybrane dokumenty i strony internetowe. 
Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości – krótkie omówienie unijnej tablicy wyników wymiarów 
sprawiedliwości i jej źródeł, informacja o planowanej konferencji na temat roli wymiaru sprawiedliwości w UE. 
 

*** 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.11.2013) 
 

o Brady H.: Whatever happened to the Schengen crisis?, Centre for European Reform, „CER Bulletin" iss. 
92, November/October 2013. 

o Chislett W.: EU urges reopening of stalled membership talks with Turkey, despite failures, Elcano Royal 
Institute, „Expert Comment" 63/2013, 18.10.2013. 

o D'Alfonso A.: Long-term strategic analysis for EU policy-making, Library of the European Parliament, 
„Library Briefing", 03.10.2013. 

o D'Alfonso A.: The "Flexibility Instrument" of the EU budget, Library of the European Parliament, „Library 
Briefing", 07.10.2013. 

o Delcour L., Wolczuk K.: Beyond the Vilnius Summit: challenges for deeper EU integration with Eastern 
Europe, European Policy Centre, „Policy Brief", 31.10.2013. 

o Emmanouilidis J., Pardo R., Pascouau Y. i inn.: Pre-Summit Analysis, European Policy Centre, 
„Commentary", 23.10.2013. 

o Emmanouilidis J.: A summit of little substance, European Policy Centre, „Commentary", 28.10.2013. 
o Fernandes S., Delors J.: Endowing the EMU with a Social Dimension, Notre Europe – Jacques Delors 

Institute, „Tribune", 31.10.2013. 
o Fernandes S.: What are the economic and social issues of the European elections of 2014?, Notre 

Europe – Jacques Delors Institute, „Synthesis", 01.10.2013. 
o Ferraro F.: Establishing the European Border Surveillance System, Library of the European Parliament, 

„Library Briefing", 03.10.2013. 
o Grabbe H., Lehne S.: The 2014 European elections: Why a partisan Commission president would be bad 

for the EU, Centre for European Reform, 14.10.2013. 
o Jokela J.: Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU, The Finnish 

Institute of International Affairs, „Briefing Paper" 140 (2013), 14.10.2013. 
o Katsarova I.: The (low) absorption of EU Structural Funds, Library of the European Parliament, „Library 

Briefing", 03.10.2013. 
o Kempin R., Lippert B.: Merkel III in EU and foreign affairs - it's the spirit, stupid!, Elcano Royal Institute, 

„Expert Comment" 66/2013. 28.10.2013. 
o Kostanyan H., Vandecasteele B.: Towards 'EuroNest 2.0': What should the next European Parliament 

learn from its predecessor?, Centre for European Policy Studies, „CEPS Policy Briefs", 01.10.2013. 
o Mańko R.: EU jurisdiction rules applicable to employment, Library of the European Parliament, „Library 

Briefing", 03.10.2013. 
o Mańko R.: European small claims procedurę. An opportunity for enhancing cross-border enforcement, 

Library of the European Parliament, „Library Briefing", 03.10.2013. 
o Marchewka-BartkowiakK.: Obligacje unijne, Biuro Analiz Sejmowych, "INFOS Zagadnienia społeczno-

gospodarcze" nr 18(155), 10.10.2013. 
o Pardo R.: Is Europe's future digital?, European Policy Centre, „Commentary", 08.10.2013. 
o Pascouau Y.: People dying at the EU's external borders: Can the Summit find the right answer?, 

European Policy Centre, „Commentary", 22.10.2013. 
o Paul A.: Beyond Vilnius: keeping the Eastern Partnership on track, European Policy Centre, 

„Commentary", 07.10.2013. 
o Payne D., Puka L.: Stosunki Islandii z Unią Europejską: potrzeba partnerstwa, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, „Biuletyn PISM" nr 102 (1078), 03.10.2013. 
o Poptcheva E.: Breach of EU values by a Member State, Library of the European Parliament, „Library 

Briefing", 15.10.2013. 
 

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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