EUROPEJSKA AKTYWNOŚĆ SEJMU
Bilans I semestru 2017
(w okresie prezydencji maltańskiej)1
SPIS TREŚCI
1. Debaty i uchwały Sejmu w sprawach UE
2. Współpraca międzyparlamentarna
3. Prace Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
4. Prace pozostałych komisji sejmowych w zakresie spraw związanych
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
5. Wykonywanie prawa UE
1. DEBATY I UCHWAŁY SEJMU W SPRAWACH UE
DATA
09.02.2017

TEMAT
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o
zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017
roku

10.02.2017

DOKUMENTY
stenogram, pkt 17
stenogram, pkt 24

Udział RP w pracach UE (lipiec-grudzień 2016)
uchwała

24.02.2017
23.03.2017

Stan polskiej polityki zagranicznej wobec UE,
strategia w zakresie integracji RP ze strefą euro
i realizacja zobowiązań wynikających z ratyfikacji
traktatu ateńskiego

stenogram, pkt 15

23.03.2017

60. rocznica zapoczątkowania procesu integracji
europejskiej

stenogram, pkt 19; uchwała

Uznanie projektu rozporządzenia PE i Rady w
sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej
(wersja przekształcona) (COM(2016) 861) za
niezgodny z zasadą pomocniczości

uchwała zawierająca
uzasadnioną opinię
(przesłana do instytucji UE
11.05.2017)

Uznanie projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej
dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017) 253
final) za niezgodny z zasadą pomocniczości

uchwała zawierająca
uzasadnioną opinię
(przesłana do instytucji UE
22.06.2017)

11.05.2017

22.06.2017
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Pełny zakres informacji jest prezentowany w comiesięcznym Biuletynie OIDE
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2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

DATA I MIEJSCE

RODZAJ/TEMAT SPOTKANIA

UCZESTNICY

Spotkania COSAC
22-23.01.2017, Valletta

28-30.05.2017, Valletta

Spotkanie przewodniczących COSAC

pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE)
pos. L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. A. Pomaska
(wiceprzewodnicząca SUE),
pos. Marta Golbik (członek
SUE)

LVII COSAC

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)
23-24.04.2017,
Bratysława

Marszałek Sejmu
M. Kuchciński

Spotkanie KPPUE

Nadzwyczajne spotkanie przewodniczących parlamentów UE
17.03.2017, Rzym

Nadzwyczajne spotkanie
przewodniczących parlamentów UE

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE)

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO)

26-28.04.2017, Malta

X spotkanie KM WPZiB/WPBiO

pos. W. Skurkiewicz
(wiceprzewodniczący OBN),
pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE), pos. R.
Trzaskowski (członek SZA)

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego
w Unii Europejskiej (KM SKZG) – w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego 2017

31.01-01.02.2017,
Bruksela

pos. J. Sasin
(przewodniczący KFP), pos.
W. Krajewski (członek GOR),
pos. D. Tarczyński (członek
SUE)

VIII spotkanie KM SKZG

Cykl Semestru Europejskiego 2017
– w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego 2017

31.01-01.02.2017,
Bruksela

Cykl Semestru Europejskiego 2017
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pos. J. Sasin
(przewodniczący KFP), pos.
W. Krajewski (członek GOR),
pos. D. Tarczyński (członek
SUE)

Spotkania przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy,
Łotwy i Polski
7-8.05.2017, Żelazowa
Wola / Sochaczew

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE)

XXIII spotkanie

Spotkania parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
6-7.03.2017, Warszawa

XIV spotkanie przewodniczących
parlamentów państw GW

21-23.05.2017,
Bratysława

XXIII spotkanie komisji do spraw
europejskich parlamentów państw GW

27-28.02.2017,
Warszawa

Spotkanie komisji do spraw
zagranicznych parlamentów państw GW

Marszałek Sejmu
M. Kuchciński
pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. Lech Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. J. Mosiński (członek
SUE)
pos. G. Schetyna
(przewodniczący SZA),
pos. M. Gosiewska
(wiceprzewodnicząca SUE),
pos. R. Tyszkiewicz
(wiceprzewodnicący SUE),
pos. A. Mularczyk (członek
SUE)

Spotkania parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza

12.05.2017, Rzym

IV Szczyt Przewodniczących
Parlamentów UŚ

–

13.05.2017, Rzym

Zgromadzenie Parlamentarne UŚ

–

Współpraca parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego:
międzyparlamentarne spotkania komisji

28.02.2017, Bruksela

08-09.03.2017, Bruksela

02.05.2017, Bruksela

Trzecia reforma wspólnego
europejskiego systemu azylowego
- gotowi na wyzwanie

Wzmocnienie pozycji ekonomicznej
kobiet: działajmy razem!

Implementacja postanowień
traktatowych dotyczących parlamentów
narodowych
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pos. E. Siarka
(wiceprzewodniczący SZA),
pos. D. Tarczyński (członek
SUE)

–

–

22.06.2017, Bruksela

Ustanowienie mechanizmu UE na rzecz
demokracji, praworządności i praw
podstawowych

pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE)

Współpraca parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego:
spotkania przewodniczących komisji

6-7.04.2017, Malta

Spotkanie przewodniczących komisji ds.
gospodarczych i środowiska

–

23-24.03.2017, Malta

Spotkanie przewodniczących
komisji ds. społecznych

–

Inne spotkania komisji PE z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
11.05.2017, Bruksela

Wymiana poglądów Parlament
Europejski - parlamenty
narodowe - społeczeństwo
obywatelskie na temat
"Kompleksowa ocena polityki
bezpieczeństwa UE"

–

3. PRACE KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ (SUE)
Rozpatrywanie dokumentów UE
szczegółowe informacje: baza EDL-S
Wszystkie dokumenty
(projekty aktów
prawnych, sprawozdania,
komunikaty)
Przyjęte opinie

490 (w tym 60 projektów aktów ustawodawczych)
dot. projektu rozporządzenia PE i Rady w
sprawie wewnętrznego rynku energii
elektrycznej (wersja przekształcona)
(COM(2016) 861) – stwierdzenie
niezgodności z zasadą pomocniczości

opinia nr 19

dot. zintegrowanych planów krajowych w
zakresie energii i klimatu – nowy instrument
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej
(COM(2016) 759, 860)

opinia nr 20

dot. projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym rodziców i opiekunów oraz
uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
(COM(2017) 253 final) – stwierdzenie
niezgodności z zasadą pomocniczości
dot. projektu rozporządzenia PE i Rady
określającego warunki i procedurę, zgodnie z
którymi KE może wzywać przedsiębiorstwa i
związki przedsiębiorstw do udzielenia
informacji związanych z rynkiem
wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami
(COM(2017) 257 wersja ostateczna)

opinia nr 21

opinia nr 22
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Opiniowanie przez SUE kandydatów na stanowiska w UE – opinie pozytywne
Imię i nazwisko kandydata

Stanowisko w instytucjach UE
sędzia Sądu Unii Europejskiej w kadencji
2016-2022

Szymon Pawelec

Informacje przedstawiane przez przedstawicieli rządu na posiedzeniach SUE
Data posiedzenia
25.01.2017

Temat
Udział RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2016 w trakcie
przewodnictwa Słowacji w Radzie UE

23.02.2017

Wyniki nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej z dnia
03.02.2017; posiedzenie Rady ds. Zagranicznych planowane
na 06.03.2017; posiedzenie Rady Europejskiej planowane na
9-10.03.2017

22.03.2017

Prace legislacyjne związane z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji upłynął lub upływał w ciągu najbliższych trzech miesięcy
(wg stanu na 24.02.2017)
Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych planowane na 03.04.2017, wyniki
posiedzenia Rady Europejskiej z 9-10.03.2017
Stanowisko, jakie Rada Ministrów ma zamiar przedstawić w Radzie,
w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) ws. postanowień przejściowych
dołączonego do TUE i TfUE, w związku z zasięgnięciem opinii Komisji
w tej sprawie

23.03.2017

05.04.2017

Stanowisko, jakie Rada Ministrów ma zamiar przedstawić w Radzie,
w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) ws. postanowień przejściowych
dołączonego do TUE i TfUE, w związku z zasięgnięciem opinii Komisji
w tej sprawie
Negocjacje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na podstawie art. 50 Traktatu
Lizbońskiego – cele Polski

20.04.2017

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych planowane na 29.04.2017,
stanowisko, jakie Rada Ministrów zajęła w Radzie, w trybie art. 3 ust. 2
Protokołu (nr 36) ws. postanowień przejściowych

21.04.2017

Program Konwergencji i Krajowy Program Reform przygotowane przez
Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2017 r.
(posiedzenie wspólne z FPB i GOR)

10.05.2017
07.06.2017
07.06.2017

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych planowane na 15.05.2017
Posiedzenie Rady Europejskiej planowane na 22-23.06.2017
Zalecenia dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego
2017 (wspólnie z FPB i GOR)
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Prace SUE nad projektami ustaw i uchwał
Tytuł projektu

Numer druku

Prace w SUE

Poselski projekt uchwały z okazji 60
rocznicy traktatów rzymskich

1399

 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
1405)

Poselski projekt uchwały w 60 rocznicę
zapoczątkowania procesów integracji europejskiej

1391

 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
1394)

Inne spotkania/debaty SUE
Data posiedzenia

Temat
spotkanie z ambasador Republiki Malty Natashą Meli Daudey:
informacja nt. programu prezydencji maltańskiej

26.01.2017

spotkanie z ambasadorem Republiki Słowackiej Dušanem Krištofíkiem:
informacja nt. bilansu prezydencji słowackiej
spotkanie z głównym negocjatorem Zespołu Zadaniowego Komisji
Europejskiej do spraw przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze
Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 Traktatu o Unii
Europejskiej, Michelem Barnier

20.04.2017

20.04.2017

spotkanie z Ambasadorem Zjednoczonego Królestwa J.E. Jonathanem
Knottem: informacja o strategii rządu brytyjskiego odnośnie wyjścia
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

25.05.2017

spotkanie z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Januszem Wojciechowskim: sprawozdanie z działalności ETO za 2017
rok

Spotkania SUE z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Data spotkania

09.03.2017

Przedstawiciel KE

Temat

Valdis Dombrovskis
(wiceprzewodniczący
KE, komisarz ds. euro
i dialogu społecznego
oraz stabilności
finansowej, usług
finansowych i unii
rynków kapitałowych)

informacja nt. sprawozdania
krajowego 2017 w ramach semestru
europejskiego oraz rocznej analizy
wzrostu, a także planu pracy KE z
uwzględnieniem kwestii finansowych
oraz gospodarczych (spotkanie
wspólne z FPB i GOR)
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4. PRACE POZOSTAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH W ZAKRESIE SPRAW
ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Data posiedzenia

Temat
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26.01.2017

 zapoznała się z informacją nt. perspektyw rozwoju rynku drobiu
dla polskich rolników na rynku krajowym oraz z czynnikami
wpływającymi na konkurencyjność polskiego drobiu na rynku
wewnętrznym UE (pos. nr 114)

25.01.2017

 zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(RiRW) o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW
(obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami). Na mocy rozporządzenia PE i
Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 państwa członkowskie
powinny wdrożyć nową delimitację najpóźniej w 2018 (pos. nr
112)

25.01.2017

 zapoznała się z informacją Ministra RiRW nt. rynku zbóż w Polsce i UE
oraz konkurencyjności polskiego rynku na rynku wewnętrznym UE (pos. nr
112)

23.02.2017

09.02.2017

09.02.2017

08.02.2017

08.02.2017

08.02.2017

23.03.2017

25.05.2017

 zapoznała się z informacją Ministra RiRW nt. perspektyw rozwoju rynku
buraka cukrowego dla polskich rolników z uwzględnieniem
konkurencyjności produkcji buraka cukrowego na rynku wewnętrznym UE
(pos. nr 155)
 rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat finansowania Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) w ramach krajowych instrumentów wsparcia i
budżetu UE (pos. nr 119)
 rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z
uwzględnieniem zmian (pos. nr 119)
 rozpatrzyła informacje Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Rozwoju i Finansów na temat planów i propozycji zmian
dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności po
2020 (pos. nr 117)
 rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat konsultacji
publicznych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.
prowadzonych przez Komisję Europejską (pos. nr 117)
 rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat zmian w systemie dopłat
bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię
struktur UE (pos. nr 117)
 wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu
w MRiRW, Ryszarda Zarudzkiego na temat polskiego
stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z KE w
ramach przeglądu WPR 2014-2020 w kontekście komunikatu KE
z dnia 14.09.2016 (COM(2016) 603) (pos. nr 131)
 wysłuchała informacji podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anny Moskwy oraz z-cy dyrektora
Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Agnieszki
Dalbiak na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli
gospodarstw rybackich, w tym o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolnikówhodowców karpia (pos. nr 146)
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11.05.2017

20.06.2017

 wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w
Ministerstwie RiRW, Ryszarda Zarudzkiego w sprawie terminu
zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz
przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.
(pos. nr 142)
 kontynuowały rozpatrywanie informacji przedstawionej przez
podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Annę Moskwę na temat unijnych dopłat wodnośrodowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem
niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników –
hodowców karpia (pos. nr 77)
Komisja Spraw Zagranicznych

08.02.2017

08.03.2017

 wysłuchała informacji na temat tez exposé Ministra Spraw Zagranicznych
(m.in.: warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Europy dwóch prędkości,
planów reformy UE, zmiany traktatów, redefinicji instytucji europejskich,
pomocy uchodźcom) (pos. nr 57)
 wysłuchała informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Marka Ziółkowskiego na temat
Partnerstwa Wschodniego (pos. nr 59)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

24.01.2017

08.02.2017

20.04.2017

 rozpatrzyła informację o stanie realizacji Programu Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa oraz o rewizji Krajowych Ram Interoperacyjności
(pos. nr 114)
 rozpatrzyła informację o rozwoju e-administracji i społeczeństwa
informacyjnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego
oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W informacji porównano wyniki do
ubiegłorocznego raportu Komisji Europejskiej „Raport o postępie
cyfrowym Europy" (indeks DESI), który syntetycznie pokazuje cyfrowy
rozwój UE (pos. nr 48)
 rozpatrzyła informację przedstawioną przez sekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława
Zielińskiego o stanie zaawansowania prac nad dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości (pos. nr 57)
Komisja Infrastruktury

11.01.2017

09.02.2017

08.02.2017

 pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydium Komisji w sprawie powołania
podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii
Europejskiej w zakresie infrastruktury (pos. nr 58)
 powołała podkomisję stałą ds. monitorowania wykorzystania
funduszy UE w zakresie infrastruktury (pos. nr 64)
 rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach
kontroli realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych
w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 (pos.
nr 62)
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Komisja Gospodarki i Rozwoju

22.02.2017

22.03.2017

 dyskutowała nt. sposobów rozliczania środków unijnych
wykorzystywanych przez przedsiębiorców prowadzących
działalność zdrowotną, którzy nie znajdą się w tzw. sieci szpitali
(GOR pos. nr 61, STR nr 98, ZDR pos. nr 63)
 rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju i Finansów o wpływie
funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki (pos. nr 67)
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

09.03.2017

 rozpatrzyła informację ws. rozwiązań legislacyjnych
przedstawionych w dokumencie „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków" COM(2016) 860 w aspekcie jego skutków dla
Polski, z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii,
Michała Kurtyki; Komisja przyjęła w tej sprawie stanowisko (pos.
nr 56, Pełny zapis przebiegu posiedzenia, s. 16-22)
Komisja do Spraw Petycji

08.03.2017

 rozpatrzyła i nie uwzględniła wniosku ws. powołania
nadzwyczajnej komisji parlamentarnej ds. Brexitu, mającej na
celu monitorowanie przebiegu procesu negocjacyjnego w
zakresie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w kontekście
długoterminowego interesu narodowego Polski (pos. nr 64)

08.06.2017

 rozpatrzyła petycję w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej
ds. monitorowania interesu narodowego Polski w procesie
opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (BKSP145-205/17) (pos.nr 82)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

06.04.2017

25.05.2017

20.06.2017

08.06.2017

 rozpatrzyła informację nt. spełnienia przez Polskę warunków
umożliwiających uruchomienie w nowej perspektywie finansowej
środków pomocowych Unii Europejskiej w gospodarce odpadami
(pos. nr 64)
 wysłuchała informacji podsekretarza stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anny Moskwy oraz
z-cy dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie
Środowiska, Agnieszki Dalbiak na temat unijnych dopłat wodnośrodowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, w tym o
cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia
(pos. nr 146)
 kontynuowała rozpatrywanie informacji przedstawionej przez
podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Annę Moskwę, na temat unijnych dopłat
wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z
uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego
wsparcia dla rolników – hodowców karpia (pos. nr 77)
 rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska, Mariusza Gajdę na temat
wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na ochronę środowiska (pos. nr 76)
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Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

09.06.2017

 zapoznała się z informacją członka Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (ETO), Janusza Wojciechowskiego na temat
rocznego sprawozdania z działalności ETO za 2016 r. (pos. nr
53)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

07.06.2017

 rozpatrzyła informację przedstawioną przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, na temat
strategii rozwoju rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem
drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot
połowowych dorsza (pos. nr 59)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

22.02.2017

 22.02.2017, dyskutowała nt. sposobów rozliczania środków unijnych
wykorzystywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność
zdrowotną, którzy nie znajdą się w tzw. sieci szpitali (GOR pos. nr 61, STR
nr 98, ZDR pos. nr 63)
Komisja Zdrowia

22.02.2017

 dyskutowała nt. sposobów rozliczania środków unijnych wykorzystywanych
przez przedsiębiorców prowadzących działalność zdrowotną, którzy nie
znajdą się w tzw. sieci szpitali (GOR pos. nr 61, STR nr 98, ZDR pos. nr 63)

5. WYKONYWANIE PRAWA UE

Lp.

1

2

3

Tytuł ustawy

o zmianie ustawy
o zapobieganiu
zanieczyszczaniu
morza przez
statki oraz
niektórych innych
ustaw
o kredycie
hipotecznym oraz o
nadzorze nad
pośrednikami kredytu
hipotecznego i
agentami
o czasie pracy na
statkach żeglugi
śródlądowej

Numer druku
Data wpływu
Inicjator

Data uchw.,
nr posiedz.
ostatniego
czytania

Poprawki
Senatu
Wniosek
Prezydenta rozpatrywanie
Senat nie
wniósł
poprawek

Ogłoszono
w Dzienniku
Ustaw

1194
05.01.2017/
RM

24.02.2017
pos. nr 36

1210
10.01.2017
/RM

24.02.2017
pos. nr 36

23.03.2017
pos. nr 38
Przyjęto
poprawki
Senatu

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 819

1321
21.02.2017
/RM

07.04.2017
pos. nr 39

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 993

10
1321
21.02.2017
RM

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 785

4

5

6

7

8

9

o zmianie ustawy o
pobieraniu,
przechowywaniu i
przeszczepianiu
komórek, tkanek i
narządów

1332
28.02.2017
/RM

23.03.2017
pos. nr 38

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 798

o roszczeniach o
naprawienie szkody
wyrządzonej przez
naruszenie prawa
konkurencji

1370
08.03.2017
/RM

21.04.2017
pos. nr 40

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 1132

o restytucji
narodowych dóbr
kultury

1371
08.03.2017
/RM

21.04.2017
pos. nr 40

25.05.2017
pos. nr 42
Przyjęto
poprawki
Senatu

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz.1086

o mikroorganizmach i
organizmach
genetycznie
zmodyfikowanych oraz
niektórych innych ustaw

1424
22.03.2017
/RM

o zmianie ustawy –
Prawo geologiczne i
górnicze oraz
niektórych innych ustaw

1480
07.04.2017
/RM

25.05.2017
pos. nr 42

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2017
poz. 1215

o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
oraz niektórych innych
ustaw

1494
13.04.2017
RM

22.06.2017
pos. nr 44

20.07.2017
na pos. nr 46
Przyjęto
poprawki
Senatu

Prawo wodne

1529
26.04.2017
RM

18.07.2017
pos. nr 46

20.07.2017
pos. nr 46
Przyjęto
poprawki
Senatu

o zmianie ustawy o
substancjach
zubożających warstwę
ozonową oraz o
niektórych
fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz
niektórych innych ustaw

1647
14.06.2017
RM

12.07.2017
pos. nr 45
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