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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 kwietniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)  zebrała się na 7 posiedzeniach: 242-248. W 
trakcie tych posiedzeń SUE: 

• rozpatrzyła 147 dokumentów UE,  
• rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin 

transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 24.02.2014), 
przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 246);  

• przeprowadziła pierwsze czytanie (pos. nr 248):  
o poselskiego projektu uchwały w sprawie odstąpienia Polski od Protokołu nr 30 Traktatu 

Lizbońskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku, tzw. protokołu brytyjskiego, co spowoduje pełne 
przyjęcie Karty Praw Podstawowych (druk nr 1858),  

o poselskiego projektu uchwały w sprawie Karty Praw Podstawowych (druk nr 1900). 
 

*** 
W kwietniu 2014  w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 242-247, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 
 
Komisja Finansów Publicznych 

• 23.04.2014, wysłuchała informacji o wpłatach Polski do budżetu Unii Europejskiej oraz o wykorzystaniu 
środków unijnych w latach 2004-2013 (pos. nr 324); 
  

Komisja Innowacyjno ści i Nowoczesnych Technologii 
• 02.04.2014, rozpatrzyła informację o wydatkowanych środkach i rezultatach osiągniętych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 114);  
• 23.04.2014, rozpatrzyła informację Ministra Infrastruktury i Rozwoju (IiR) w sprawie stanu przygotowania 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 (pos. nr 117); 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• 02.04.2014, rozpatrzyła: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady 

ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2014; informację Ministra RiRW o planowanych i podjętych 
działaniach wynikających z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego dotyczących likwidacji skutków 
występowania choroby trzody chlewnej (ASF) w Polsce (pos. nr 182);  

• 23.04.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW na temat aktualnego kształtu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 przesłanego do Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r. (pos. nr 
185); 
 
 
 



2 
 

Komisja Samorz ądu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
• 24.04.2014, rozpatrzyła raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Przegląd i analiza 

regionalnych systemów innowacji (RSI) województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji 
europejskiej polityki spójności po 2013 r." (pos. nr 261). 
 
 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W kwietniu 2014  

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw [2352],  

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw [2330],  

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw [2293].  
 

• uchwalono  następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]: 
 

o Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 
ustaw [2149],  

o Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw [2106],  

o Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw 
[2050],  

o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw [2016],  

o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych 
ustaw [1993],  

o Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej [1990].  
 

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

o Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw [2051]. 
 

 
 
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczo ści w kwietniu – uzasadnione opinie 
(informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.05.2014) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczo ści upływa 

Przyj ęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2014) 4  09.04.2014 26.03.2014 / - Senat (Włochy) 

COM(2014) 5  09.04.2014 26.03.2014 / - Senat (Włochy) 

 
W kwietniu 2014  badaniu pomocniczości podlegało 20 projektów aktów ustawodawczych . Według stanu  
na 6 maja 2014, parlamenty narodowe zgłosiły 2 uzasadnione opinie  w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
27-29 kwietnia 2014, Bratysława, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów pa ństw Grupy 
Wyszehradzkiej  

o Wybory europejskie 2014, Rok odnowy instytucjonalnej 
o Ukraina, 
o Przedsiębiorczość społeczna i gospodarka społeczna, narzędzia na rzecz wzrostu, 
o Tolerancyjna Europa (zwalczanie ekstremizmu, ochrona praw człowieka), 
o Debata i przyjęcie konkluzji.  

 
13-14 kwietnia 2014, Wilno, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Eston ii, Litwy, Łotwy i Polski  

o Przygotowanie do LI konferencji COSAC, 
o Partnerstwo Wschodnie: przygotowanie do czwartego szczytu w Rydze, 
o Wymiana poglądów nt. nieformalnej debaty parlamentarnej nad Europejską Strategią na rzecz Regionu 

Morza Bałtyckiego. 
 

6-8 kwietnia 2014, Wilno, Konferencja Przewodnicz ących Parlamentów Unii Europejskiej  
o Rola parlamentów w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego, 
o Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: wnioski z kontroli pomocniczości prowadzonej przez 

parlamenty, 
o Obchody Międzynarodowego Dnia Romów i przyjęcie deklaracji, 
o Współpraca międzyparlamentarna z państwami Partnerstwa Wschodniego, 
o Współpraca międzyparlamentarna w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
o Dyskusja i przyjęcie konkluzji prezydencji. 

 
3-4 kwietnia 2014, Ateny, Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpiecze ństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpiecze ństwa i Obrony   

o Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa u południowych i wschodnich sąsiadów UE - krajowa 
perspektywa,  

o Obecne priorytety w ramach WPZiB i WPBiO, w tym sytuacja na Ukrainie (in camera),  
o Konkluzje grudniowej Rady Europejskiej: Rozwój w sektorze obrony i bezpieczeństwa,  
o Sesje warsztatowe (Strategia UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego, morski wymiar WPBiO; 

Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie; Rozmieszczenie wojsk w ramach WPBiO, procedury i 
praktyka podejmowania decyzji w parlamentach),  

o Sprawozdanie z prac Komisji ad hoc ds. Oceny,  
o Prezentacja wyników prac z sesji warsztatowych i przyjęcie konkluzji. 

 
 
 
 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Tematy prawne i ustrojowe 
 

• Rozszerzenie UE o Bałkany Zachodnie 
 
Informacja dotycząca strategii rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie z uwzględnieniem stanu 
zaawansowania przygotowań kandydatów i perspektywy akcesji poszczególnych państw. 
 

• Agenda rozwojowa UE po 2015 roku 
 
W związku ze zbliżającym się terminem osiągnięcia tzw. milenijnych celów rozwoju, przyjętych na 
konferencji ONZ w 2000 roku, przedstawiono podstawowe dokumenty programowe UE związane z ich 
realizacją, a także podstawy prowadzenia polityki rozwojowej UE po 2015 roku. 
 

• Białe i zielone ksi ęgi Debata na temat priorytetów UE w zakresie wolno ści, bezpiecze ństwa i 
sprawiedliwo ści na lata 2015-2019 Akt o jednolitym rynku Zintegrowane ramy finansowe, 
czyli tzw. unia bankowa Semestr europejski  – dodano nowe dokumenty 
 

 
*** 
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 
 (dostęp 06.05.2014) 

 
o Bertoncini Y., Chopin T.: Des visages sur des clivages : les élections européennes de mai 2014, Notre 

Europe – Jacques Delors Institute, 25.04.2014.  
o Piedrafita S., Renman V.: The 'Personalisation' of the European Elections: A half-hearted attempt to 

increase turnout and democratic legitimacy?, "EPIN Papers" no. 37, The European Policy Institutes 
Network, 11.04.2014.  

o Rulka M.: Wybrane problemy wyborów do Parlamentu Europejskiego, "INFOS Zagadnienia społeczno-
gospodarcze" nr 8 (168), Biuro Analiz Sejmowych, 23.04.2014.  

 
 

*** 
 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.05.2014) 
 

• Bertoncini Y., Fernandes S.: The "stupidity pact" is not stable, "Tribune", Notre Europe – Jacques Delors 
Institute, 29.04.2014.  

• D'Alfonso A.: Own resources of the European Union, "At a glance", European Parliamentary Research 
Service, 10.04.2014.  

• Dudzińska K., Gawlikowska-Fyk A.: Rynek gazu na Ukrainie: główne wyzwania i możliwe działania UE, 
„Biuletyn PISM" nr 41 (1153), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 04.04.2014.  

• Emerson M.: Proportionality needed in the subsidiarity debate in the EU – Appraisal of the British and 
Dutch initiatives, "CEPS Essay" no. 11, Centre for European Policy Studies, 08.04.2014.  

• Ferraro F.: Frontex and surveillance of the EU's external sea borders, "At a glance", European 
Parliamentary Research Service, 10.04.2014.  

• Koranyi D.: The Southern Gas Corridor: Europe's Lifeline?, "IAI Working Paper" 14/07, Istituto Affari 
Internazionali, 30.04.2014.  

• Kugiel P.: Zmiany we współpracy rozwojowej UE: skutki dla Polski, „Biuletyn PISM" nr 46 (1158), Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, 17.04.2014.  

• Rostowska M.: Energia w TTIP: wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego UE, „Biuletyn PISM" nr 52 
(1164), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 30.04.2014.  

• Wolczuk K.: Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success story, "Policy Brief", 
European Policy Centre, 23.04.2014. 
 
 

 
 

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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