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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 
 

 
5 sierpnia 2015 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej 

w okresie styczeń–czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) – uchwała. Wcześniej,  
na posiedzeniu plenarnym 24 lipca 2015 odbyła się debata nad informacją, z udziałem podsekretarza stanu  

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Artura Nowaka-Fara (stenogram, pkt 49). 
 
 

DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 
 
W lipcu i sierpniu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 346-354. 

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 62 dokumenty UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące 

m.in. budżetu ogólnego UE na 2016 czy jednolitego formularza wizowego oraz 1 list w sprawie 
poprawek do projektu budżetu ogólnego na 2016 – finansowanie Funduszu Gwarancyjnego 
EFIS, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
32 dokumenty Komisji Europejskiej (18 sprawozdań, 12 komunikatów i 2 wspólne komunikaty), 
dotyczące m.in. europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop wiwisekcji", podsumowania osiągnięć 
KE w zakresie zarządzania za rok 2014 czy strategii ramowej na rzecz stabilnej unii 
energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów prawnych i 1 zalecenie, które 
dotyczyły m.in. wysokości wkładów wpłacanych przez państwa na rzecz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju w 2015, upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej czy wdrażania ogólnych wytycznych 
dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro, 

 pozytywnie zaopiniowała: 
o kandydatury prof. dr hab. Niny Półtorak oraz prof. dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk  

na stanowiska sędziów Sądu Unii Europejskiej (opinia nr 67), 
o kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-

2020 (opinia nr 68), 

 wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach  
25-26.06.2015, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego (pos. nr 348), 

 wysłuchała informacji nt. sprawozdania przewodniczącego KE we współpracy z przewodniczącymi Rady 
Europejskiej i Eurogrupy, prezesem EBC oraz przewodniczącym PE: „Dokończenie budowy europejskiej 
Unii Gospodarczej i Walutowej" (tzw. raport pięciu przewodniczących). Informację przedstawił sekretarz 
stanu w MSZ Rafał Trzaskowski oraz podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł (pos. nr 348), 

 rozpatrzyła informację rządu o zastosowaniu art. 3 ust. 2 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych, dołączonego do Traktatów, w sprawie rozpatrzenia Zaleceń dla Polski na posiedzeniu 
Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w dniu 13.07.2015, przedstawioną przez podsekretarz 
stanu w MG Grażynę Henclewską (pos. nr 348), 



2 

 

 rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2015 w trakcie 
przewodnictwa Łotwy w Radzie UE (druk nr 3611, pos. nr 349), 

 wysłuchała informacji nt. wyników szczytu państw strefy euro, który odbył się 21.07.2015, przedstawionej 
przez podsekretarza stanu w MF Artura Radziwiłła (pos. nr 351). 

 
SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 350): 

 spotkała się z Chargé d'affaires a.i. ambasady Republiki Łotewskiej Andą Ābele i wysłuchała informacji  
nt. bilansu prezydencji łotewskiej, 

 spotkała się z ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga Georges'em Faberem i wysłuchała 
informacji na temat programu prezydencji luksemburskiej. 

 
SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pos. nr 354): 

 rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 3753). 
 
 
W lipcu i sierpniu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 346-349 oraz 351-353, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
 
Komisja Infrastruktury 

 23.07.2015, na posiedzeniu wyjazdowym wysłuchała informacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

na temat wpływu zmian prawa europejskiego na działania Prezesa UTK, (pos. nr 386), 
 
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii  

 22.07.2015, rozpatrzyła informację Ministra Infrastruktury i Rozwoju o efektach realizacji Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 166), 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 09.07.2015, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego, druki nr 3463 i 3572 (pos. nr 274), 

 08.05.2015, rozpatrzyła: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt. realizacji ustawy  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-
2020; informację Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. systemu informatycznego 
do obsługi PROW 2014-2015; odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 27 w sprawie implementacji 
dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej; informację Ministra Zdrowia oraz Ministra 
RiRW nt. projektu ustawy wdrażającej przepisy dyrektywy 2014/40/UE; informację Ministra RiRW o udziale 
w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu i lipcu 2015 (pos. 281); 
 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisja Spraw Zagranicznych  

 05.08.2015, przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  

o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, druk nr 3762 (KSTPR - pos. nr 384; KSZ - pos.  
nr 190). 

 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W lipcu i sierpniu 2015 skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii 

Europejskiej [druk nr]: 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw [3764], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej [3762], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - 
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej [3747], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw [3677], 

 Rządowy projekt ustawy o produktach biobójczych [3670], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze [3663], 
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 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej oraz niektórych innych ustaw [3661], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3659], 

 Rządowy projekt ustawy o pracy na morzu [3645], 

 Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [3644], 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw [3595]. 
 

Wykaz ustaw wykonujących prawo UE: uchwalonych przez Sejm w lipcu i sierpniu 2015 oraz 
opublikowanych w Dzienniku Ustaw w tym okresie – internetowy Biuletyn OIDE. 
 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 04.09.2015) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2015) 303 21.09.2015 - - 

COM(2015) 365 19.10.2015 - - 

COM(2015) 341 19.10.2015 - - 

 
W lipcu i sierpniu 2015 badaniu pomocniczości podlegały 3 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 4 
września 2015, 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 
 
 
12-13 lipca 2015, Luksemburg, Spotkanie przewodniczących COSAC 

o Spotkanie trojki prezydencji COSAC 
o Otwarcie spotkania i przyjecie porządku obrad 
o Priorytety luksemburskiej prezydencji Rady UE 
o Sprawy proceduralne i inne kwestie 
o Wzmacnianie dialogu politycznego poprzez wprowadzenie "zielonej kartki" oraz usprawnienie procedury 

uzasadnionych opinii ("żółta kartka") 
o Uwagi końcowe 

   

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
Zaktualizowano następujące działy 
 
Materiały OIDE: Partnerstwo Wschodnie, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski 

(2011-2015) 
 
Bibliografie: Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE (2004 i 2010). Wybrane 

publikacje. System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej - wybrane monografie i podręczniki (od 2010), 
Dokumenty UE: publikacja, dostęp, języki, Obywatelstwo Unii Europejskiej 

 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych  
w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.09.2015) 

 Anghel S.E.: Outcome of the European Council of 25/26 June 2015, „Briefing", European Parliament 
- European Parliamentary Research Service, July 2015. 
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 Begg I.: Could it be 'Brexpulsion' rather than 'Brexit'?, „European Policy Analysis" iss. 2015:18, 

Swedish Institute for European Policy Studies, July 2015. 

 Bertoncini Y.: The EU and Greece: exiting "IMF - Europe" rather than the Euro, „Tribune", Jacques 
Delors Institut, 02.07.2015. 

 Biscop S.: Global and Operational: A New Strategy for EU Foreign and Security Policy, „IAI Working 

Paper" iss.15|27, Istituto Affari Internazionali, July 2015. 

 Borońska-Hryniewiecka K.: The Best of Both Worlds: The Unexploited Potential of Inter-parliamentary 
Cooperation in the EU, „PISM Policy Paper" nr 27 (129), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

20.08.2015. 

 Brsakoska Bazerkoska J: The EU and Macedonia's political crisis – another date with history?, 
„Commentary" no. 23, European Policy Institutes Network, 02.07.2015. 

 Dennison S. i inn.: The road back to European power, „Policy Brief", European Council on Foreign 

Relations, 09.07.2015. 

 Grant Ch.: Could eurozone integration damage the single market?, „CER Bulletin" iss. 103 
August/September 2015, Centre for European Reform, 27.07.2015. 

 Grevi G.: European integration starts abroad,"Commentary" no. 24, FRIDE, July 2015. 

 Helwig N.: The EU global strategy on foreign and security policy: Political direction by member states 
is needed in shaping Europe's foreign policy goals, „FIIA Comment" no. 13 (2015), The Finnish 
Institute of International Affairs. 19.08.2015. 

 Inderberg T. H.: Consensus, contradiction, and conciliation of interests: the geo-economics of the 
Energy Union, „Policy Brief", European Policy Centre, 08.07.2015. 

 Jędrzejewska S.: Revision of the Multiannual Financial Framework (Article 19,MFF Regulation) 
Transfer of unused allocations for 2014, „Briefing", European Parliament -European Parliamentary 

Research Service, July 2015. 

 Kaca E.: The Labours of HR Federica Mogherini: Her Pursuit of a Strategy and Effectiveness?, „PISM 
Strategic File" no. 14 (77), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 24.07.2015. 

 Kvorning Lassen Ch.: "Five Presidents Report" Review, „Policy Brief", Europeum Institute for 

European Policy, 11.08.2015. 

 Llaudes S., Sánchez Andrada F.: EULEX: a mission in need of reform and with no end in sight, 
„Analyses of the Elcano Royal Institute" no. 41/2015, Elcano Royal Institute, 27.07.2015. 

 Mańko R.: Reform of the European Small Claims Procedure, „Briefing", European Parliament - 

European Parliamentary Research Service, July 2015. 

 Puccio L.: Parliament's draft recommendations on TTIP talks, „At a glance", European Parliament - 
European Parliamentary Research Service. 

 Sapała M.: The European Structural and Investment Funds, „Briefing", European Parliament - 
European Parliamentary Research Service, July 2015. 

 Schumacher T., Carp S.: From survival to revival: The Riga Summit 2015 and the revised ENP, 
„Security Policy Brief" no. 65, EGMONT – The Royal Institute for International Relations, July 2015. 

 Sobják A.: Time to Put Hungary on the EU's Refugee Agenda, „PISM Strategic File" no. 15 (78), Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, 31.07.2015. 

 Stuchlik A., Poptcheva E.M.: Third-country migration and European labour markets. Integrating 
foreigners, „Briefing", European Parliament - European Parliamentary Research Service, July 2015. 

 Toporowski P.: A Post-Crisis Eurozone: Still an Attractive Offer for Central Europe, „PISM Policy 
Paper" no. 22 (124), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 10.07.2015. 

 Toporowski P.: Reforma strefy euro po greckim kryzysie: konkurencyjność na bocznym torze, 

„Biuletyn PISM" nr 74 (1311), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 28.08.2015. 

 Zuleeg F., Emmanouilidis J.A.: A Greek tragedy in the making, „Commentary", European Policy 
Centre, 06.07.2015. 

 Żornaczuk T.: Czarnogórski maraton: półmetek do UE, ostatnia prosta do NATO, „Biuletyn PISM" nr 

64 (1301), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 01.08.2015. 
 

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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