Nr 5 (66), 31 maja 2016

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.

EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU
20 maja 2016 Sejm wysłuchał informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej
dotyczącego sytuacji w Polsce oraz przeprowadził debatę (stenogram, pkt 28).
20 maja 2016 Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W maju 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 50-56. W trakcie
tych posiedzeń komisja:

rozpatrzyła 57 dokumenty UE:
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 2 projekty aktów ustawodawczych UE: dotyczący
zmiany dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym
przez niektóre jednostki i oddziały oraz dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001
wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(Ukraina),
o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej –
20 dokumentów KE (12 komunikatów, 5 sprawozdań, 2 wspólne sprawozdania i 1 wspólny
komunikat), dotyczących m.in. strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i
magazynowania gazu, systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia
bezpieczeństwa czy reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego,
o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii,
o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.
zawarcia przez UE umów dotyczących zniesienia wiz krótkoterminowych, międzynarodowego
środka rynkowego dotyczącego emisji w lotnictwie międzynarodowym czy stanowiska, jakie ma
zostać zajęte w imieniu UE w odniesieniu do decyzji, które mają zostać przyjęte przez Stałą
Komisję Eurocontrolu,

pozytywnie zaopiniowała deklarację „Europa solidarnych państw” Bezpieczeństwo, granice, odnowione
instytucje (opinia nr 8, pos. nr 50). Deklaracja została przedłożona Konferencji Przewodniczących
Parlamentów UE w Luksemburgu, 22-24.05.2016.

przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów
do reprezentowania stanowiska Sejmu RP w sprawie zmiany dyrektywy 91/477/EEC (druk nr 204, pos. nr
53).
SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisją Zdrowia

wysłuchała informacji na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności.
W posiedzeniu wziął udział komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis (pos. nr
51).
SUE wspólnie z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

wysłuchała informacji wiceprzewodniczącego KE, komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrusa
Ansipa, o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym (pos. nr 52).

W maju 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i
dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 50 i 53-56, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja do Spraw Petycji

12.05.2016, rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie wystąpień
skargowych Rzeczypospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału
Sprawiedliwości UE na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec, nr
BKSP-145-58/16 (pos. nr 21);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19.05.2016, wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat umów
TTIP i CETA i oraz ich wpływu na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy (pos. nr 41);

19.05.2016, rozpatrzyła informację nt. wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów
rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (pos. nr 43).

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W maju 2016






skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [546],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw [513],
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [459],
uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [426],
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług [408],
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych
innych ustaw [294],
o Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [215] ,
o Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
[382],
o Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw [366],
o Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [190],
opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
o Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [431],
o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów
wybuchowych [217],
o Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych
innych ustaw [69], [70].

Więcej informacji o uchwalonych i opublikowanych w maju 2016 ustawach wykonujących prawo UE – internetowy
Biuletyn OIDE

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Badanie pomocniczości w maju *
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.06.2016)
Projekt aktu
ustawodawczego

COM(2016) 128 *

Termin badania zasady
pomocniczości upływa

Przyjęcie / przekazanie
uzasadnionej opinii

Izba / parlament
(państwo)

20.04.2016 / -

Zgromadzenie Narodowe
(Bułgaria)

05.05.2016 / 06.05.2016

Sabor (Chorwacja)

10.05.2016
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- / 06.05.2016

Folketing (Dania)

10.05.2016 / 10.05.2016

Riigikogu (Estonia)

10.05.2016 / 10.05.2016

Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)

05.05.2016 / 09.05.2016

Saeima (Łotwa)

03.05.2016 / -

Seimas (Litwa)

29.04.2016 / 05.05.2016

Senat (Polska)

03.05.2016 / 04.05.20106

Senat (Rumunia)

10.05.2016 / -

Rada Narodowa
(Słowacja)

W maju 2016 badaniu pomocniczości podlegało 15 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na
06.06.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 9 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych
projektów z zasadą pomocniczości.
* W kwietniu 2016 do dokumentu COM(2016) 128 także zgłoszono uzasadnione opinie (por. poprzedni Biuletyn OIDE – kwiecień
2016). Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 14 parlamentów / izb dysponujących, w świetle
Protokołu nr 2, łącznie 22 głosami, przesłało uzasadnione opinie w odniesieniu do COM(2016) 128. Parlamenty osiągnęły tym
samym próg niezbędny do uruchomienia procedury żółtej kartki (w tym przypadku 19 głosów).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
28-29 maja 2016, Tangier (Maroko), Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (ZPUŚ)
28 maja 2016, Tangier (Maroko), Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza
22-24 maja 2016, Luksemburg, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
22-23 maja 2016, Ryga, Spotkanie przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii,
Litwy, Łotwy i Polski
Więcej informacji o współpracy międzyparlamentarnej w lutym 2016 – internetowy Biuletyn OIDE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
NOWE NA STRONIE OIDE
Zaktualizowano następujące działy
Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja
Debaty Sejmu w sprawach UE: Debaty Sejmu - VIII kadencja
Badanie pomocniczości: Procedura żółtej kartki - COM(2016) 128 - trzecia żółta kartka przedstawiona Komisji
Europejskiej przez parlamenty narodowe
Materiały OIDE: Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016)
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.06.2016)



Alaranta T.: The problematic EU-Turkey refugee deal: The EU downplays its structural foreign policy
in order to secure internal unity, „FIIA Comment" no. 12/2016, The Finnish Institute of International
Affairs, May 2016.
Albanesi E.: The New Italian Senato in light of the EU constitutional system, „College of Europe Policy
Brief", College of Europe, May 2016.
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Aoun M.-C., Rutten D.: EU Security of Gas Supplies : Solidarity Runs Through the Pipeline, Institut
francais des relations internationales, May 2016.
Beblavý M.: Can Spain break the curse of the periphery? The upcoming Spanish election and what it
means for Europe, „CEPS Essay" no. 24, Centre for European Policy Studies, 24.05.2016.
Boytha D.: Priority dossiers under the Slovak EU Council Presidency, "Briefing", European
Parliamentary Research Service, May 2016.
Coelmont J.: Message to – and from – the European political leadership: Agreeing to disagree on
strategy is a luxury the EU can no longer afford, „Security Policy Brief", Royal Institute for International
Relations - EGMONT, 02.05.2016.
Fouéré E.: The Agony of Macedonia: Where is the EU?, „CEPS Commentary", Centre for European
Policy Studies, 24.05.2016.
Frantescu D. P.: Austria's thrilling elections will have far-reaching impact on political developments in
the EU, „EPIN Commentary" no. 3225, European Policy Institutes Network, 25.05.2016.
BREXIT
A short guide to the EU referendum (ed. G. Berman), „Briefing Paper" no. 07591, House of
Commons Library, 17.05.2016.
Chopin Th., Lequesne Ch.: Differentiation as a double-edged sword: member states' practices and
Brexit, „International Affairs" vol. 92, no. 3, Chatham House - the Royal Institute of International
Affairs, May 2016.
Dennison S. i in.: One hundred years of British solitude: Magical thinking about Brexit and security,
„Essay", European Council on Foreign Relations, May 2016.
Downing E.: EU Referendum: Impact on UK Agriculture Policy, „Briefing Paper" no. 7602, House of
Commons Library, 26.05.2016.
Emerson M.: Brexit - A last testament, „CEPS Commentary", Centre for European Policy Studies,
23.05.2016.
Froggatt A. i in.: UK Unplugged? The Impacts of Brexit on Energy and Climate Policy, „Research
Paper" ,Chatham House - the Royal Institute of International Affairs, May 2016.
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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