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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 czerwcu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się 8 posiedzeniach: nr 338-345. W trakcie 

tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 102 dokumenty UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 3 projekty aktów ustawodawczych UE: w sprawie 

umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium, projekt budżetu korygującego do budżetu 
ogólnego na 2015 oraz w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i 
mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartej w umowach o handlu z Kolumbią 
i Peru oraz z Ameryką Środkową, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
25 dokumentów Komisji Europejskiej (14 sprawozdań, 8 komunikatów, 2 wspólne komunikaty i 1 
zieloną księgę), dotyczących m.in. europejskiego programu w zakresie migracji, stosowania 
Karty praw podstawowych UE w 2014, przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie czy tworzenia unii rynków kapitałowych (zielona księga), 

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

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów prawnych oraz 29 zaleceń, 
dotyczących m.in. uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek 
w ramach budżetu na 2016, krajowych programów reform oraz programów stabilności lub 
konwergencji na 2015 rok z poszczególnych państw członkowskich czy zatwierdzenia programu 
dostosowań makroekonomicznych dla Cypru, 

 przyjęła dezyderat nr 4 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie komunikatu COM(2015) 44: 
Globalne partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015 (pos. nr 342), 

 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała w zakresie kompetencji komisji (pos. nr 342): 
o dla Komisji Finansów Publicznych - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 

1.01.2014 - 31.12.2014 wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli (opinia nr 65), 
o dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli 

w 2014 r. (opinia nr 66), 

 rozpatrzyła odpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na dezyderat nr 3 z dnia 
4.12.2014 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentu COM(2008) 426: Wniosek 
dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (pos. nr 341). 

 
SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109, pos. nr 343 i 344), 

 rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do powyższego projektu ustawy (druki nr 
3109 i 3533, pos. nr 345). 

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

i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 338-342, dostarczone przez sekretariat komisji. 
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Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 25.06.2015, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, druk nr 3463 (pos. nr 268), 

 11.06.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o sytuacji na rynku mleka i 

przetworów mlecznych oraz działaniach podejmowanych przez rząd po zniesieniu kwot mlecznych (pos. 
nr 263), 

 10.06.2015, rozpatrzyła: informację Ministra RiRW nt. skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy 

o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE (TTIP), informację Ministra RiRW o 
udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu i maju 2015 (pos. nr 262). 

 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W czerwcu 2015 

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
[3590], 

o Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i 
zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym [3576], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o 
notariacie oraz niektórych innych ustaw [3516], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [3472], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw 

[3464], 
o Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [3463], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

[3462], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw [3524], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw [3523]. 
 

 uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw [3369], 

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
[3321], 

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [3245], 
o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150], 
o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności [2493], 

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [608], 
o Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych 

ustaw [3352], 
o Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz 

niektórych innych ustaw [3249], 
o Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych [3151]. 
 

 opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:  

o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych [3106]. 
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BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w czerwcu – uzasadnione opinie 

(informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.07.2015) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2015) 177 23.06.2015 

16.06.2015/16.06.2015 
Cortes Generales 

(Hiszpania) 

- / 17.06.2015 
Izba Reprezentantów 

(Niderlandy) 

 
W czerwcu 2015 badaniu pomocniczości podlegały 2 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 lipca 
2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opine w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
17 czerwca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Agresywne planowanie 
podatkowe i demokratyczna kontrola: rola parlamentów" 

o Uwagi wstępne przewodniczącego Alaina Lamassoure'a 
o Przemówienia wstępne Heinza Zourka, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii 

Celnej Komisji Europejskiej oraz Pascala Saint-Amans, Dyrektora Centrum Polityki Podatkowej i 
Administracji OECD 

o Wymiana poglądów z członkami parlamentów narodowych UE 
o Uwagi końcowe współsprawozdawców Elisy Ferreiry i Michaela Theurera 
o Uwagi końcowe przewodniczącego Alaina Lamassoure'a 

 
31 maja – 2 czerwca 2015, Ryga, LIII sesja plenarna COSAC 

o Sprawy proceduralne LIII COSAC 
o Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac 
o Polityka energetyczna Unii Europejskiej: aktualny stan, wyzwania i możliwości 
o Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki 

Północnej 
o Polityka handlowa UE w ciągu najbliższych pięciu lat: negocjacje UE-USA w sprawie TTIP 
o Nieformalna sesja poranna - projekt UE w sprawie Imiennego Rejestru Pasażerów (Passenger Name 

Record): podsumowanie 
o Przyszłość kontroli parlamentarnej w sprawach Unii Europejskiej (zaangażowanie parlamentów 

narodowych w proces decyzyjny w Unii Europejskiej: obecna sytuacja i przegląd istniejących 
instrumentów; tzw. zielona kartka: w kierunku wzmocnionego dialogu politycznego; wieloletni program 
prac Komisji Europejskiej a rola parlamentów) 

o Przyjęcie uwag LIII sesji plenarnej COSAC 
 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
 

NOWE NA STRONIE OIDE 
 

Zaktualizowano następujące działy 
 
Materiały OIDE: Reforma ochrony danych w UE, Europejska Agenda Cyfrowa, TTIP czyli Transatlantyckie 

Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne 
 
Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w 

UE – nowości 



4 

 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych  
w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.07.2015) 
 

 Anghel S.E: Common Security and Defence Policy (CSDP): EUCO policy developments since 
December 2013, „Briefing", European Parliament - European Parliamentary Research Service, June 
2015. 

 Bendiek A., Kaim M.: New European Security Strategy – The Transatlantic Factor, „SWP Comment" 

no. 2015/C 34, Stiftung Wissenschaft und Politik, June 2015. 

 Bertoncini Y. i inn.: Improving EMU: Our recommendations for the debate on the five presidents report, 
„Policy paper" no. 137, Jacques Delors Institut, 15.06.2015. 

 Boytha D.: Luxembourg EU Council Presidency - 2015 second semester - Overview of priority 
dossiers, „Briefing", European Parliament - European Parliamentary Research Service, June 2015. 

 Brender A. i inn.: Building a Capital Markets Union... or designing a financial system for the euro area?, 
„Commentary", Centre for European Policy Studies (CEPS), 02.06.2015. 

 Brinke A. auf dem i inn.: Growth and euro area stability: for a deepened single market for services, 
„Background Note", Jacques Delors Institut – Berlin, Bertelsmann Stiftung, 26.06.2015. 

 Brudzińska K.: Niewykorzystany potencjał współpracy UE z Ameryką Łacińską i Karaibami, „Biuletyn 
PISM" nr 57 (1294), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 10.06.2015. 

 Cîrlig C.: Progress on European defence to be evaluated by the European Council, „Briefing", 
European Parliament - European Parliamentary Research Service, 25.06.2015. 

 D'Alfonso A.: 2016 draft EU budget: Mandate for the trilogue, „At a glance", European Parliament - 
European Parliamentary Research Service, June 2015. 

 De Grauwe P.: Greece is solvent but illiquid: What should the ECB do?, „Commentary", Centre for 
European Policy Studies (CEPS), 18.06.2015. 

 Dennison S., Witney N.: Europe's Neighbourhood: Crisis as the new normal, „Policy Memo", European 

Council on Foreign Relations (ECFR), 23.06.2015. 

 Dufour N.: Czerwcowy szczyt obronny UE: Francja chce zwiększyć rolę WPBiO, „Biuletyn PISM" nr 
61 (1298), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 25.06.2015. 

 Emmanouilidis J.A., Zuleeg F.: Post-Summit Commentary - Greece on the brink, European Policy 

Centre (EPC), 29.06.2015. 

 Frontini A.: Ensuring the EU's future as a security provider - Five recommendations for the June 
European Council's session on CSDP, „Commentary", European Policy Centre (EPC), 23.06.2015. 

 Gimdal G.: Cornerstone of the Commission's Investment Plan – European Fund for Strategic 
Investments (EFSI), „Briefing", European Parliament - European Parliamentary Research Service, 
June 2015. 

 Giuli M.: Capacity mechanisms – A credibility test for the Energy Union?, „Policy Brief", European 
Policy Centre (EPC), 11.06.2015. 

 Græger N., Todd J.: Still a "Strategic" EU–NATO Partnership? Bridging Governance Challenges 
through Practical Cooperation, „PISM Policy Paper" nr 21 (123), Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, June 2015. 

 Mayer T.: The Euro as a Foreign Currency for Greece, „Commentary", Centre for European Policy 
Studies (CEPS), 19.06.2015. 

 Neuvonen M.: Fear of Migration: Is the EU's Southern Neighbourhood Policy fading away?, „Briefing 
Paper" no. 177 (2015), Finnish Institute of International Affairs, 08.06.2015. 

 Orav A.: First measures of the European Agenda on Migration, „Briefing", European Parliament - 
European Parliamentary Research Service, 17.06.2015. 

 Pascouau Y.: Solidarity and asylum seekers: member states agreed to disagree, „Commentary", 
European Policy Centre (EPC), 29.06.2015. 

 
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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