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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 marcu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 11 posiedzeniach: nr 32-42. W trakcie
tych posiedzeń komisja:

rozpatrzyła 83 dokumenty UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 10 projektów aktów ustawodawczych UE,
dotyczących m.in. udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji, rynków instrumentów
finansowych czy homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych,
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
25 dokumentów Komisji Europejskiej (13 sprawozdań, 6 komunikatów, 1 projekt wspólnego
sprawozdania, 1 decyzję, 1 wspólny wniosek, 1 opinię, 1 zieloną księgę i 1 wspólny komunikat),
dotyczących m.in. stanu realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w
zakresie migracji, organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy
państwami członkowskimi czy rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016,
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 – 16 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.
wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich, uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji czy przyjęcia Programu badawczego
Funduszu Badawczego Węgla i Stali,
o w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 1 projekt dyrektywy w sprawie wykorzystywania
danych dotyczących przelotu pasażera w celu zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości,

przyjęła opinię nr 7 w sprawie uznania dokumentu COM(2016) 128 za niezgodny z zasadą pomocniczości,

wysłuchała informacji na temat działań Ministerstwa Rozwoju podjętych w celu wydatkowania jak
największej kwoty z perspektywy finansowej 2007-2013, przedstawionej przez sekretarza stanu w MR
Jerzego Kwiecińskiego (pos. nr 32),

wysłuchała informacji na temat stanu realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020,
przedstawionej przez sekretarza stanu w MR Jerzego Kwiecińskiego oraz radcę generalnego w MRiRW
Zofię Krzyżanowską (pos. nr 32),

rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na 24.02.2016),
przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 36),

wysłuchała informacji na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przedstawionej przez
podsekretarza stanu w MSZ Marka Ziółkowskiego (pos. nr 37),

rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki
imigracyjnej Polski (druk nr 18, 230 i 250, pos. nr 40),

wysłuchała informacji na temat procedur "czerwonej" i "zielonej" kartki oraz roli, jaką Komisja do Spraw
Unii Europejskiej i Sejm RP miałyby odgrywać we wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej,
przedstawionej przez posłów Konrada Głębockiego oraz Szymona Szynkowskiego Vel Sęka (pos. nr 41).
W marcu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje
i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 33-35, 37-40 i 42, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

10.03.2016, rozpatrzyła informację o konsekwencjach prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w
sprawie C-362/14 Schrems, wpływie wyroku na prawa podstawowe obywateli UE oraz funkcjonowanie
transatlantyckiego rynku handlu i usług elektronicznych, także o działaniach podjętych przez GIODO w
celu wdrożenia postanowień wyroku (pos. nr 13);
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

17.03.2016, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu zarządzania
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (pos. nr 11);
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

10.03.2016, rozpatrzyła informację Ministra Środowiska nt. wykorzystania środków finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 (pos. nr 14);

09.03.2016, wysłuchała informacji Ministra Środowiska nt. realizacji programów związanych z ochroną
powietrza na przykładzie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" (pos. nr 13);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.03.2016, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju nt. planów i
propozycji zmian dotyczących WPR oraz polityki spójności po 2020 (pos. nr 20);

09.03.2016, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, druki
nr 274 i 279 (pos. nr 19).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W marcu 2016


skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [382],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw [366],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw [323],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
[294].



uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [190],
o Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw [275],
o Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [248],
o Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt [245],
o Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
[217],



opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [141].

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w marcu *
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2016)
Projekt aktu
ustawodawczego

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

COM(2016) 025

30.03.2016

24.03.2016 / 24.03.2016

Riksdag (Szwecja)

2

COM(2016) 026

- / 24.03.2016

Izba Reprezentantów
(Malta)

24.03.2016 / 24.03.2016

Riksdag (Szwecja)

30.03.2016

COM(2016) 053

20.04.2016

30.03.2016 / 31.03.2016

Rada Federalna (Austria)

COM(2016) 52

27.04.2016

30.03.2016 / 31.03.2016

Rada Federalna (Austria)

W marcu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 25 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na
05.04.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych
projektów z zasadą pomocniczości.
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE
* W lutym 2016 do rozpatrywanych również w marcu dokumentów COM(2015) 613, COM(2015) 634 i COM(2015) 635 zgłoszono
uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – luty 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
13-14 marca 2016, Haga, Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Handel ludźmi w epoce cyfrowej"
o Sesja wprowadzająca: krótkie filmy dokumentalne dotyczące tematu konferencji oraz nieformalna
dyskusja
o Sesja otwierajaca: Handel ludźmi w epoce cyfrowej
o Panel I: Jak Internet zmienia wzorce handlu ludźmi
o Panel II: Migracja
3 marca 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uchodźczynie i kobiety
ubiegające się o azyl w UE"
o Wystąpienia inauguracyjne
o Warsztaty (Warsztat 1: Przemoc wobec uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE, Warsztat 2:
Gender i opieka zdrowotna - sytuacja uchodźców i osób ubiegających się o azyl, Warsztat 3: Integracja
uchodźczyń)
o Debata i uwagi końcowe
o
Więcej informacji o współpracy międzyparlamentarnej w lutym 2016 – internetowy Biuletyn OIDE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
W dziale Materiały OIDE
Procedura "czerwonej kartki", "Zielona kartka" - stan debaty, Rewizja europejskiej polityki sąsiedztwa
Zaktualizowano następujące działy
Materiały OIDE: Program UE dot. migracji i uchodźców, Unia bankowa, Przegląd rejestru przejrzystości
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 01.04.2016)





Claeys G. i in.: A proposal to revive the European Fiscal Framework, „Policy Contribution", Bruegel,
29.03.2016.
Erbach G.: Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System, „Briefing", European Parliament European Parliamentary Research Service, March 2016.
Ferger J., Aleixo M.: Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, „Briefing", European
Parliament - European Parliamentary Research Service, March 2016.
Frontini A.: Advancing the EU-Japan strategic partnership in a transforming global environment:
challenges, opportunities and prospects, „Policy Brief", European Policy Centre, 03.03.2016.
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González Enríquez C.: Schengen: a collective asset no one stands up for, „Expert Comment" no.
10/2016, Elcano Royal Institute, 09.03.2016.
Ham P. van: Communicating TTIP - Challenges for the EU, Netherlands Institute of International
Relations 'Clingendael', March 2016.
João Rodrigues M.: Is there an alternative to the European economic policy? The European
Parliament response, „Tribune", Notre Europe- Jacques Delors Institute, 03.03.2016.
Kaca E.: Unijne misje eksperckie w regionie Partnerstwa Wschodniego: czas na zmiany, „Biuletyn
PISM" nr 20 (1370), 09.03.2016.
Karakas C.: The economic impact of suspending Schengen, „At a glance", European Parliament European Parliamentary Research Service, March 2016.
Koenig N.: Taking the European Neighbourhood Policy beyond the conception-performance gap,
„Policy paper", Notre Europe, 23.03.2016.
Kostanyan H.: Why Moldova's European integration is failing, „Commentary", Centre for European
Policy Studies, 03.03.2016.
Novotná T.: Not a Leap but a Step in the Right Direction: Mogherini's Structural and Personnel Reform
of the EU's Diplomatic Service, „Brussels Monitor", EUROPEUM - Institute for European Policy,
22.03.2016.
Raines T., Tomlinson S.: Europe's Energy Union: Foreign Policy Implications for Energy Security,
Climate and Competitiveness, „Research Paper", Royal Institute of International Affairs (Chatham
House), March 2016.
Sgueo G.: Sprawozdanie za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie
nadużyć finansowych, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, marzec 2016.
Stewart S.: The Future of the Minsk Agreements. Press for Implementation and Support Sanctions,
"SWP Comment" 2016/C 14, Stiftung Wissenschaft und Politik, March 2016.
Tilindyte L.: Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, „W skrócie",
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, marzec 2016.
Ujvari B.: The Global Strategy – reinvigorating the EU's multilateral agenda?, „Security Policy Brief",
Royal Institute for International Relations – EGMONT, 23.03.2016.
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Borońska-Hryniewiecka K.: Wpływ Brexitu na sytuację imigrantów ekonomicznych w Wielkiej Brytanii:
implikacje dla Polski i polskich obywateli, „Biuletyn PISM" nr 24 (1374), Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, 23.03.2016.
Lang A. i in.: EU Referendum: summary and analysis of the new Settlement for the UK in the EU,
„Briefing Paper" no. 7524, House of Commons, 08.03.2016.
Miller V.: EU External Agreements: EU and UK procedures, Briefing Paper" no. CBP 7192, House of
Commons, 28.03.2016.
Nicolaides Ph. i in.: A New Settlement for the UK: A "Leap in the Dark", „Bruges European Economic
Policy briefing" no. 39 (March 2016), College of Europe.
Tekin F.: Brexit or No Brexit? Political and Institutional Implications of an EU without the UK, „IAI
Working Paper" iss. 16/07, Istituto Affari Internazionali.
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w wyszukiwaniu europejskich dokumentów i informacji oraz dostarcza wiadomości o wszelkich aspektach działań
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