
 
 

Nr 11 (60), 30 listopada 2015                              oide.sejm.gov.pl 
  

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 listopadzie 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 1-4. W trakcie 

tych posiedzeń komisja: 

 dokonała wyboru Prezydium Komisji (pos. nr 1), 

 rozpatrzyła 76 dokumentów UE: 
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 6 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących 

m.in. budżetu korygującego na rok budżetowy 2015, wprowadzenia nadzwyczajnych 
autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej czy aktualizacji szacowanych 
potrzeb dotyczących wydatków rolnych i wydatków na rybołówstwo, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 30 
dokumentów Komisji Europejskiej (21 sprawozdań, 8 komunikatów i 1 zalecenie), dotyczących m.in. 
prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju na lata 2015- 2019, stosowności opracowania europejskiej oceny wiarygodności kredytowej 
państw czy zarządzania kryzysem związanym z uchodźcami i stanu realizacji działań priorytetowych 
w ramach europejskiego programu w zakresie migracji, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii i Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 27 projektów aktów prawnych, które dotyczyły m.in. 
wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju, zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony czy 
uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w 
ramach europejskiego programu w zakresie migracji, 

 przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa 
polskiego na forum Unii Europejskiej (druk nr 18, pos. nr 4). 

 
 
W listopadzie 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 2-4, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 25.11.2015, Komisja wysłuchała informacji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

sprawie pisma przekazanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego wyjaśnienia terminu 
rozpoczęcia realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok (pos. nr 2). 
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WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
 
W listopadzie 2015 opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:  

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 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], 

o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych [3670], 
o Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

[3659], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych 

ustaw [3764], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 

[3762], 
o Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [3644]. 

 
 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 

 

 

Badanie pomocniczości w listopadzie – uzasadnione opinie 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.12.2015) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / 
przekazanie 

uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2015) 450* 09.11.2015 

03.11.2015 / 
04.112015 

Zgromadzenie Narodowe 
(Węgry) 

- / 04.11.2015 
Izba Deputowanych 

(Rumunia) 

- / 30.09.2015 Rada Narodowa (Słowacja) 
 

 

W listopadzie 2015 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 7 

grudnia 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. W tabeli uwzględniono także opinię przyjętą we wrześniu 2015, ale 
opublikowaną w bazie IPEX w listopadzie 2015. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 

* We wrześniu i październiku do dokumentu COM(2015) 450 zgłoszono 3 uzasadnione opinie - por. poprzednie Biuletyny OIDE 
- wrzesień, październik. 

 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
29 listopada - 1 grudnia 2015, Luksemburg, LIV COSAC 

- Spotkanie trojki prezydencji COSAC 
- Spotkania grup politycznych 
- Otwarcie spotkania, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne 
- Sesja I: Europejski Program na rzecz Migracji (wspólna polityka azylowa i polityka w dziedzinie legalnej migracji, 
zwalczanie nielegalnej migracji i zabezpieczanie granic zewnętrznych Europy) 
- Nieformalna sesja podczas obiadu na temat bieżących negocjacji w sprawie reformy UE przed referendum w 
sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii (na wniosek delegacji brytyjskiej) 
- Spotkanie grup politycznych 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3760
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3697
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3677
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3670
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3659
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3764
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3762
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3644
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150450.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=72
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=73
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14951:liv-cosac&catid=3&Itemid=246
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- Sesja II: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy 
- Spotkanie przewodniczących COSAC (powołanie stałego członka sekretariatu COSAC na 2016 i 2017 rok, debata 
na temat projektu uwag i konkluzji LIV COSAC) 
- Sesja III: Polityka rozszerzenia 
- Przyjęcie uwag i konkluzji LIV COSAC 
 
19 listopada 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przyszła ewolucja 
instytucjonalna Unii: wzmocnienie dialogu politycznego między PE i parlamentami narodowymi oraz 
wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą na szczeblu europejskim" 

- Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii 
- Wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad zarządzaniem UE 
 
10 listopada 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Migracja przez Bałkany 
Zachodnie, wojny zastępcze w sąsiedztwie UE oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie" 

- Wymiana poglądów na temat migracji przez Bałkany Zachodnie 
- Wymiana poglądów z Fernando Gentilinim, specjalnym przedstawicielem UE ds. procesu pokojowego na Bliskim 
Wschodzie 
- Wysłuchanie publiczne i wymiana poglądów na temat wojen zastępczych w sąsiedztwie UE (polityka zagraniczna 
Iranu, Arabii Saudyjskiej i Rosji: skutki polityczne i wpływ na bezpieczeństwo w strefach konfliktu) 
 
9-10 listopada 2015, Luksemburg, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i 
Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej 

- Sesja plenarna: Społeczny wymiar zarządzania gospodarczego, kontrola parlamentarna europejskiego 
zarządzania gospodarczego 
- Sesja plenarna: Uczciwa konkurencja podatkowa, wzrost a unia gospodarcza i walutowa 
- Sesja szefów delegacji: Przyjęcie regulaminu Konferencji 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
 

NOWE NA STRONIE OIDE 
 

W dziale Współpraca międzyparlamentarna  

Kalendarz wydarzeń parlamentarnych 2016 

W dziale Materiały OIDE  

Reforma systemu sądowniczego UE 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Program UE dot. migracji i uchodźców, Zielone i białe księgi, Semestr europejski - przebieg cyklu 

koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016), Unia bankowa 

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w 

UE – nowości 

Polskie akty prawne dotyczące członkostwa Polski w UE – aktualizacja Regulaminu Sejmu 

 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.12.2015) 

 D'Alfonso A., Immenkamp B.: EU Trust Funds for external action. First uses of a new tool, „Brefing", 

European Parliament, European Parliamentary Research Service, 11.2015, 

 Angerer J.: Stability and Growth Pact – An Overview of the Rules, „Brefing", European Parliament, 
European Parliamentary Research Service, 25.11.2015, 

 Baldwin R., Gros D.: What caused the eurozone crisis? , „CEPS Commentary", Centre for European 
Policy Studies, 27.11.2015, 

 Bentzen N., Russell M.: Russia's disinformation on Ukraine and the EU's response, 
„Brefing",European Parliament, European Parliamentary Research Service, 17.11.2015, 

 Bentzen N.: Zwiększenie roli UE w Organizacji Narodów Zjednoczonych, „W skrócie", European 
Parliament, European Parliamentary Research Service, 19.11.2015, 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14950:spotkania-komisji-parlamentarnych-b-vii-kadencja-b&catid=39:wspopraca#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14950:spotkania-komisji-parlamentarnych-b-vii-kadencja-b&catid=39:wspopraca#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14947:kmzgf-spotkanie-v&catid=77&Itemid=974
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14947:kmzgf-spotkanie-v&catid=77&Itemid=974
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14852&Itemid=278
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/Reforma%20systemu%20sdowniczego%20UE_30.11.2015.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/Program%20UE%20w%20zakresie%20migracji%20i%20uchodcw_final_24.11.2015.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/zielone_biale_ksiegi_aktualizacja_23.11.15.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/zielone_biale_ksiegi_aktualizacja_23.11.15.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/semestr_2011_2016.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/semestr_2011_2016.pdf
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=54
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14895&Itemid=1025
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14895&Itemid=1025
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14673:wersja-skonsolidowana-traktatu-o-unii-europejskiej&catid=7
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI%282015%29572797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528745/IPOL-ECON_NT%282014%29528745_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/what-caused-eurozone-crisis
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571339/EPRS_BRI%282015%29571339_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571336/EPRS_ATA%282015%29571336_PL.pdf
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 Bond I.: Millstone or multiplier? EU foreign policy, „Bulletin article", Centre for European Reform, 

30.11.2015, 

 Cirlig C.-C.: The EU's mutual assistance clause: The first ever activation of article 42(7) TEU, „Brefing", 
European Parliament, European Parliamentary Research Service, 27.11.2015, 

 Cirlig C.-C.: EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management, 24.11.2015, 

 Chircop D.: Education policy in the Europe 2020 Strategy, „Brefing", European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 25.11.2015, 

 Collova C.: Action Plan on Building a Capital Markets Union: EU securitisation framework: Initial 
Appraisal of a European Commission Impact Assessment, „Brefing", European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 09.11.2015, 

 Dobreva A.: How the EU budget is spent: Humanitarian Aid, „Brefing",European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 23.11.2015, 

 Donatelli L.: Implementation of the Stability and Growth Pact and European Commission Opinions on 
2016 Draft Budgetary Plans - November 2015, „Brefing", European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 25.11.2015, 

 Drachenberg R. : Outlook for the 29 November 2015 meeting of the Heads of State or Government of 
the EU with Turkey, „At a glance", European Parliament, European Parliamentary Research Service, 
11.2015, 

 Erbach G.: EU position for COP 21 climate change conference, „Brefing", European Parliament, 

European Parliamentary Research Service, 26.11.2015, 

 Faleg G.: European Security after the Paris Attacks, „CEPS Commentary", Centre for European Policy 
Studies, 24.11.2015, 

 Gatto A.: Outcome of the Valletta Summit on Migration, „At a glance", European Parliament, European 

Parliamentary Research Service, 19.11.2015, 

 Jokela J.: The UK is searching for its role in Europe: David Cameron should adopt a more -constructive 
approach to reforming the EU, „FIIA Comment", The Finnish Institute of International Affairs, 
21.11.2015, 

 Katsarova I.: The Audiovisual Media Services Directive: state of play, „Brefing", European Parliament, 
European Parliamentary Research Service, 11.11.2015, 

 Kolassa D.: The EU's Role in International Economic Fora, „Brefing", European Parliament, European 
Parliamentary Research Service, 10.11.2015, 

 Madiega T. A.: The EU rules on network neutrality: key provisions, remaining concerns, „Brefing", 
European Parliament, European Parliamentary Research Service, 05.11.2015, 

 Mills C.: France and Article 42(7) of the Treaty on the European Union, „Briefing paper", no 7390, 

House of Commons Library, 18.11.2015, 

 Pertusot V. Royaume-Uni/Union européenne : négociations à 28, pas à 27 contre un, „Actuelles de 
l'Ifri", Institut francais des relations internationales, 11.2015, 

 Orav A.: Fingerprinting migrants: Eurodac Regulation, „At a glance", European Parliament, European 

Parliamentary Research Service, 11.2015, 

 Tiilikainen T.: Mutual defence in the EU: The response to the terrorist attacks in Paris is a testing 
ground for the European security and defence policy, „FIIA Comment 23", The Finnish Institute of 
International Affairs, 11.2015, 

 Wilson A.: State of the Energy Union, „At a glance", European Parliament, European Parliamentary 
Research Service, 19.11.2015, 

 Witney N., Menon A.: After Paris: What price European defence?, European Council on Foreign 
Relations, 24.11.2015, 

 Witney N.: Brexit to nowhere: The foreign policy consequences of "Out", European Council on Foreign 

Relations, 05.11.2015. 

 
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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http://www.cer.org.uk/sites/default/files/bulletin_105_ib_article3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI%282015%29572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI%282015%29572783_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572789/EPRS_BRI%282015%29572789_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528824/EPRS_BRI%282015%29528824_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528824/EPRS_BRI%282015%29528824_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572781/EPRS_BRI%282015%29572781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497746/IPOL-ECON_NT%282014%29497746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497746/IPOL-ECON_NT%282014%29497746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/558798/EPRS_ATA%282015%29558798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/558798/EPRS_ATA%282015%29558798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572787/EPRS_BRI%282015%29572787_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/european-security-after-paris-attacks
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572779/EPRS_ATA%282015%29572779_EN.pdf
http://www.fiia.fi/en/publication/544/the_uk_is_searching_for_its_role_in_europe/
http://www.fiia.fi/en/publication/544/the_uk_is_searching_for_its_role_in_europe/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571329/EPRS_BRI%282015%29571329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563475/IPOL_BRI%282015%29563475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571318/EPRS_BRI%282015%29571318_EN.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7390/CBP-7390.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/royaume-uni_union_europeenne_des_negociations_a_28_pas_a_27_contre_un_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571346/EPRS_ATA%282015%29571346_EN.pdf
http://www.fiia.fi/en/publication/548/mutual_defence_in_the_eu/
http://www.fiia.fi/en/publication/548/mutual_defence_in_the_eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA%282015%29572777_EN.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR-150-WHAT-PRICE-EUROPEAN-DEFENCE-final.pdf
http://www.ecfr.eu/publications/summary/Brexit_to_nowhere_The_foreign_policy_consequences_of_Out4092

