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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 
 
22 czerwca 2017 roku Sejm przyjął uchwałę, zawierającą uzasadnioną opinię, w sprawie uznania projektu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253 final) za niezgodny z zasadą 
pomocniczości. 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W czerwcu 2017 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 134-141. W 

trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 123 dokumenty UE:  

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in.: warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać 
przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem 
wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami; projektu budżetu korygującego nr 3 do budżetu 
ogólnego na 2017 r.; dyrektywy PE i Rady ws. równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy 
kooperacyjnej – 21 dokumentów KE (7 komunikatów, 10 sprawozdań, 1 wspólne 
sprawozdanie, 1 białą księgę, 1 wniosek dotyczący decyzji i 1 dokument otwierający debatę), 
dotyczących m.in.: możliwości płynących z globalizacji, stosowania Karty praw 
podstawowych UE w 2016; oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem 
obrad: Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Rady ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa, Rady ds. Środowiska, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Rady 
ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 43 projekty aktów prawnych, dotyczących m.in.: 
zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolna i 
przemysłowe; stanowiska, jakie w imieniu UE ma zostać przyjęte w odniesieniu do niektórych 
rezolucji, które będą przedmiotem głosowania w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. 
Winorośli i Wina (OIV); podpisania, w imieniu UE, i tymczasowego stosowania Umowy 
między UE a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz 
wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020, 

 rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady Europejskiej planowanego na 22-23 czerwca 2017 
(prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 135), 

 przyjęła opinię nr 22 w sprawie dokumentu COM(2017) 257 (pos. nr 140), 

 uchwaliła plan pracy Komisji na okres od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 (pos. nr 140), 

 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania 
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wraz z analizą NIK w zakresie 
kompetencji Komisji (pos. nr 141). 

 
 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1628_u
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/6DD5F6B5D24FCA6BC1258147003C50D5/%24File/opinia%20nr%2022%2C%20com%282017%29%20257%2C%20pos.%20nr%20140.docx
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SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju: 

 zapoznała się z informacją nt. zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego 2017 
(prezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak) (pos. nr 136). 

 
KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI 

 
COM(2016) 253 – termin badania pomocniczości upłynął 28.06.2017 
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE 
 
Komisja do Spraw UE: 

 07.06.2017, pos. 134 - opinia nr 21 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości, 

 08.06.2017, pos. 138 - komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię, 

 20.06.2017, pos. 139 - pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię, 

 
Sejm: 

 22.06.2017, pos. 44 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu  

z zasadą pomocniczości (tekst uchwały), 
 22.06.2017 – przesłanie uchwały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

Europejskiej. 
 
W czerwcu 2017 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje 

i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr nr 134-135 oraz 137-141 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 20.06.2017, kontynuowały rozpatrywanie informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w 

Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Annę Moskwę, na temat unijnych dopłat wodno-
środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o 
cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia (pos. nr 77); 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  

 09.06.2017, zapoznała się z informacją członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), 

Janusza Wojciechowskiego, na temat rocznego sprawozdania z działalności ETO za 2016 r. (pos. nr 53); 

Komisja do Spraw Petycji  

 08.06.2017, rozpatrzyła petycję w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej ds. monitorowania interesu 

narodowego Polski w procesie opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (BKSP-145-205/17) 
(pos.nr 82); 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

 08.06.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, 

Mariusza Gajdę, na temat wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ochronę 
środowiska (pos. nr 76); 

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

 07.06.2017, rozpatrzyła informację przedstawioną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, na temat strategii rozwoju rybołówstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza (pos. nr 
59). 

 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W czerwcu 2017 

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

o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw [1647], 

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

o Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw [1480], 

o Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji [1370]. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=1&docId=9E3F80953025ED6CC125810F00421320&lang=PL
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/1C378B6C101C74D1C12581380054D6E9/%24File/opinia%20nr%2021%20w%20sprawie%20pomocniczo%C5%9Bci%2C%20com%282017%29%20253%2C%20pos.%20nr%20134.docx
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1628_u
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1647
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1480
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1370
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

Badanie pomocniczości w czerwcu 2017 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2017) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2017) 253 28.06.2017 

22.06.2017 / 
22.06.2017 

Senat (Polska) 

22.06.2017 / 
22.06.2017 

Sejm (Polska) 

27.06.2017 / 
27.06.2017 

Senat (Niderlandy) 

– / 28.06.2017 
Izba Reprezentantów 

(Niderlandy) 

 
W czerwcu 2017 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

06.07.2017, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 4 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
22 czerwca 2017, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ustanowienie mechanizmu 
UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych"  

 Uwagi wstępne 

 Pierwsza sesja: W kierunku paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - 
perspektywa międzyinstytucjonalna i rola parlamentów narodowych 

 Druga sesja: Rola parlamentów narodowych w utrzymywaniu demokracji, praworządności i praw 
podstawowych 

 Sesja zamykająca 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 

W dziale Materiały OIDE: 

Partnerstwo Wschodnie 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Brexit - aspekty proceduralne; Prokuratura Europejska 

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016)  

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 05.07.2017) 

 

 Adorna Diaz D. (i.in): European Parliament's positions on key issues related to asylum and migration, 

„Briefing ", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,15.06.2017. 

 Adorna Diaz D. (i.in): What has the European Union done in the field of migration since 2014?, „Briefing ", 

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,15.06.2017.  

 Anghel V, Drachenberg R.: Outcome of European Council meeting of 22-23 June 2017, „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 29.06.2017.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170253.do
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/PW_14.06.17.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/brexit_dokumenty.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/brexit_2.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/Prokuratura%20Europejska.pdf
index.php?option=com_content&view=article&id=14980&Itemid=1056
index.php?option=com_content&view=article&id=14959&Itemid=1049
index.php?option=com_content&view=article&id=14962&Itemid=1050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583160/IPOL_BRI%282017%29583160_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583159/IPOL_BRI%282017%29583159_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603250/EPRS_BRI%282017%29603250_EN.pdf
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 Attard L.: Priority dossiers under the Estonian EU Council Presidency, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego,15.06.2017.  

 Besch S.: What future for the European defence fund?, „Policy insight", Centre for European Reform, June 

2017.  

 Bourguignon D.: Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 27.06.2017.  

 Bowles E.: TTIP, the Revenant, „ECIPE Bulletins", no. 1/2017, European Centre for International Political 

Economy, June 2017.  

 Costello T.: 6 Years On: Assessing the Impact of Country Specific Recommendations, The Institute of 

International and European Affairs (IIEA), 01.06.2017.  

 Costello T.: New Ideas - France, Germany and the Future of the Euro Area, The Institute of International 

and European Affairs, 30.06.2017.  

 Dessus Z.: Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?, „Discussion paper", European Policy 

Centre, 28.06.2017.  

 Dhéret C.: The long journey to end energy poverty in Europe, „Policy paper", European Policy 

Centre,16.06.2017.  

 Duvillet-Margerit A: Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction 
Measures, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 15.06.2017.  

 Eiselec K: Coordination of social security systems, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 
15.06.2017.  

 Fattibene D., Bianchi M.: Fighting against Food Losses and Waste: An EU Agenda, „IAI Working Paper", 
iss. 17/25, Istituto Affari Internazionali.  

 Godemen F.: The EU-China Summit: searching for common ground, „Commentary", European Council on 
Foreign Relations, 01.06.2017.  

 Görgülü A., Dark G.: Turkey, the EU and the Mediterranean: Perceptions, Policies and Prospects, „Med 
Reset Working Papers", No. 7, June 2017.  

 Gressel G., Wesslau F.: The great unravelling: four doomsday scenarios for Europe's Russia policy, „Brief 

policy", European Council on Foreign Relations,19.06.2017. 

 Haas J., Rubio E.: The future of the European budget: What does the Commission's White Paper mean 
for EU finances?, „Policy paper", Notre Europe - The Jacques Delors Institute, 27.06.2017. 

 Heflich A.: Cleaner air for Europe: EU efforts to fight air pollution, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 23.06.2017. 

 Katsarova I.: Creating opportunities: The EU and students, „Briefing ", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 27.06.2017. 

 Kvorning Lassen Ch.: Reforming the Common European Asylum Policy (CEAS), „Policy brief", Institute for 

European Policy (EUROPEUM), June 2017. 

 Interoperability of European information systems for border management and security, „Briefing", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego,15.06.2017. 

 Latek M.: European Fund for Sustainable Development (EFSD), „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 29.06.2017. 

 Lierop Ch Van.: Wzmocnienie partnerstwa w polityce spójności, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 07.06.2017. 
 
 

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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