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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. 

 

EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU 

 
28 listopada 2014  Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji układu 
o stowarzyszeniu między UE, EWEA i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Proces legislacyjny). 
 
27 listopada 2014  Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę na temat nowych ram polityki 
klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 (stenogram pkt 14). 
 
26 listopada 2014  Sejm przeprowadził debatę na temat sprawozdania Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony,  
a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 oraz dnia 27 czerwca 2014 (druki  
nr 2833 i 2869, stenogram pkt. 11). 
 
6 listopada 2014  Sejm wysłuchał informacji Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 
2014-2015 (stenogram pkt 14). 
 
 
 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 
 
W listopadzie 2014  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 296-302.  
W trakcie tych posiedzeń Komisja: 
 

• rozpatrzyła 99 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 13 projektów aktów ustawodawczych UE, 

dotyczących m.in. weterynaryjnych produktów leczniczych, systemu podatku od dokowania we 
francuskich regionach najbardziej oddalonych czy ochrony przed przywozem towarów 
subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE,  

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
27 dokumentów Komisji Europejskiej (20 sprawozdań, 5 komunikatów, 1 opinię i 1 zieloną 
księgę), dotyczących m.in. bezpieczeństwa usług zakwaterowania turystycznego, publicznego 
dostępu do dokumentów PE, Rady i KE czy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas",  

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem 
obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Zagranicznych, Rady ds. Transportu, 
Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw 
Konsumenckich oraz Rady ds. Konkurencyjności,  

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 40 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. 
uprawnień do połowów dla statków rybackich z UE, wysokości wkładów wpłacanych przez 
państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju czy odnowienia umowy  
o współpracy naukowej i technologicznej między WE a rządem Republiki Indii,  

• wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie: 
o rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską  

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony,  
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a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 oraz dnia  
27 czerwca 2014 (druk nr 2833, pos. nr 297), 

o rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską  
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony,  
a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 (druk 
nr 2858, pos. nr 301),  

• wysłuchała informacji na temat wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 22-24 
października 2014 r., przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego  
oraz sekretarza stanu w MŚ Marcina Korolca (pos. nr 298).  

 
*** 

W listopadzie 2014  w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 
informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 296, 298, 300 i 302, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzie ży 

• 27.11.2014, rozpatrzyła informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. wsparcia polskiej nauki  
i szkolnictwa wyższego z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 
(pos. nr 184); 

  
Komisja Innowacyjno ści i Nowoczesnych Technologii 

• 05.11.2014, rozpatrzyła informację o stanie realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej oraz informację 
o białych plamach internetowych (pos. nr 138); 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• 05.11.2014, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju nt.: sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Regionalnych Programach 
Operacyjnych i Programach Operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (finansowanie zadań), 
stanu prac nad kontraktami terytorialnymi oraz sposobu ujęcia w tych kontraktach rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich (pos. nr 215); 

• 06.11.2014, rozpatrzyła odpowiedź Ministra RiRW na pytania zgłoszone przez posłów dotyczące m.in.: 
uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników oraz środków przeznaczonych 
na interwencję na rynku owoców i warzyw w UE; wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale  
w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2014 r. (pos. nr 216). 

 
 
 
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W listopadzie 2014  

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

o Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
oraz niektórych innych ustaw [2930],  

o Rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim [2919]. 
 

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

o Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [2853],  

o Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653],  
o Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394]  
o Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki oraz niektórych innych ustaw [2748],  
o Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

oraz niektórych innych ustaw [2734],  
o Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683]. 
 

• opublikowano następującą ustaw ą wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 
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o Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki oraz niektórych innych ustaw [2748].  

 
 
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 
W listopadzie 2014 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu  
na 4 grudnia 2014, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie 
niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
20-21 listopada 2014, Rzym, Spotkanie przewodnicz ących komisji ds. zatrudnienia, bada ń i innowacji  

o Europejska droga do stabilnego, wysokiej jakości zatrudnienia 
o Możliwości związane z cyfryzacją 
o Badania: bodziec dla wzrostu 
o Miasta jako siła napędowa innowacji 

 
13-14 listopada 2014, Berlin, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójk ąta 
Weimarskiego  

o Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Ukrainie   
o Unia energetyczna w UE 
o Zatrudnienie w UE 

 
5-7 listopada 2014, Rzym, Konferencja Mi ędzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej  i 
Bezpiecze ństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpiecze ństwa i Obrony  

o Region Morza Śródziemnego i kryzysy na granicach Unii Europejskiej. Wyzwania globalne i regionalne: 
od Bliskiego Wschodu po Ukrainę 

o Kryzys w Libii 
o Unia Europejska jako globalny gracz: priorytety i strategie w ramach WPZiB oraz WPBiO 
o Dyskusje w mniejszych grupach (Perspektywa parlamentarna w sprawie przyszłości grup bojowych UE, 

Wzmocnienie stosunków UE-Afryka, Stabilność regionalna i rozszerzenie o państwa Bałkanów 
Zachodnich) 

o Perspektywy europejskiej obrony: wzmocnienie współpracy z partnerami strategicznymi  
o Zamknięcie konferencji - sprawozdania z dyskusji w grupach, przyjecie regulaminu i konkluzji 

 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.12.2014) 
 
 

• Bendiek A.: The Networking of European Foreign Policy: From Cacophony to Choir?, "SWP Comment" 
2014/C 48, Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2014.  

• Boonstra J.: Rethinking relationships in Europe's East, "Commentary", FRIDE, 04.11.2014.  
• Colombo S., Sartori N.: Rethinking EU Energy Policies Towards the Southern Mediterranean Region, 

"IAI Working Paper"14/14, Istituto Affari Internazionali, 13.11.2014.  
• D'Alfonso A.: European Parliamentary Research Service, Annual revision of national contributions to the 

EU budget, "Briefing", European Parliament, November 2014.  
• De Vries A.: Improving the Effectiveness of Sanctions: A Checklist for the EU, "Special Report", Centre 

for European Policy Studies, 06.11.2014.  
• Dufoura N.: Moscovici's Role in Juncker's Commission: French Impetus for an "EU-Turn", "Bulletin 

PISM" no 129 (724), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 13.11.2014.  
• Elman P.: Capitalising on Turkey's Slight Shift towards the EU, "Bulletin PISM" no 132 (727), Polski 

Instytut Spraw Międzynarodowych, 24.11.2014.  
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• Fernandes S.: Employment, mobility and social investment: three key issues for post-crisis social 
Europe, "Policy Paper" no. 120, "Notre Europe – Jacques Delors Institute", 14.11.2014.  

• Gros D., Alcidi C.: The case of the disappearing Fiscal Compact, "Commentary", Centre for European 
Policy Studies, 05.11.2014.  

• Gros D.: Europe's Dog in the Nighttime, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 12.11.2014.  
• Gros D.: Investment as the key to recovery in the euro area?, "Policy Brief", Centre for European Policy 

Studies, 18.11.2014.  
• Gros D.: The Juncker Plan: From €21 to €315 billion, through smoke and mirrors, "Commentary", Centre 

for European Policy Studies, 27.11.2014.  
• Hauptman M.: European Stability Mechanism (ESM) Main Features, Oversight and Accountability, 

"Briefing", European Parliament, 24.11.2014.  
• Kaca E.: Osłabienie Partnerstwa Wschodniego? Konsekwencje zmiany władzy w instytucjach UE dla 

polityki sąsiedztwa, „Biuletyn PISM" nr 121 (1233), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
25.11.2014.  

• Maniaki-Griva A.: Revision of the EU visa policy, "Briefing", European Parliamentary Research Service, 
European Parliament, 18.11.2014.  

• Núñez Ferrer J., Gros D.: "An appalling way to behave", "Commentary", Centre for European Policy 
Studies, 04.11.2014.  

• Núñez Ferrer J.: What Cameron should have known: Q &A, "Commentary", Centre for European Policy 
Studies, 04.11.2014.  

• Penttinen S i in.: Governance Challenges of the EU's 2030 Energy and Climate Framework, "IAI Working 
Paper"14/18, Istituto Affari Internazionali, 27.11.2014.  

• Piedrafita S.: Who calls the shots in the committees of the new European Parliament?, "Special Report", 
Centre for European Policy Studies, 21.11.2014.  

• Szczepański M.: Reforming the structure of the EU banking sector, European Parliamentary Research 
Service, European Parliament, November 2014.  

• Wolff D.: How the European Social Fund helps solve local social problems, and more, "Policy Brief", 
Federal Trust, November 2014. 
 

 
 

 
 
 
 

Ciąg dalszy przeglądu publikacji: 
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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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