EUROPEJSKA AKTYWNOŚĆ SEJMU
Bilans I semestru 2016
(w okresie prezydencji luksemburskiej)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

TEMAT

28.01.2016

DOKUMENTY
stenogram, pkt 9

Udział RP w pracach UE (lipiec-grudzień 2015)
uchwała

30.01.2016
29.01.2016

Informacja ministra SZ o zadaniach polskiej
polityki zagranicznej w 2016 roku

stenogram, pkt 4

01.04.2016

Polityka imigracyjna Polski

uchwała

13.04.2016

Uznanie projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie
delegowania pracowników w ramach świadczenia
usług (COM(2016) 128) za niezgodny z zasadą
pomocniczości

uchwała zawierająca
uzasadnioną opinię
(przesłana do instytucji UE
20.04.2016)

20.05.2016

Informacja prezesa RM dot. komunikatu KE w
sprawie sytuacji w Polsce

stenogram, pkt 28
uchwała

2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

DATA I MIEJSCE

RODZAJ/TEMAT SPOTKANIA

UCZESTNICY

Spotkania COSAC
7-8.02.2016, Haga
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Spotkanie przewodniczących COSAC

Pełny zakres informacji jest prezentowany w comiesięcznym Biuletynie OIDE

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. D. Tarczyński
(członek SUE)

12-14.06.2016, Haga

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. A. Pomaska
(wiceprzewodnicząca SUE)

LV COSAC

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)
22-24.05.2016,
Luksemburg

Marszałek Sejmu M.
Kuchciński

Spotkanie KPPUE

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania
Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG)

17.02.2016, Bruksela

VI spotkanie KM SKZG

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. M. Nykiel
(wiceprzewodnicząca GOR)

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

6-8.04.2016, Haga

VIII spotkanie KM WPZiB/WPBiO

Pos. W. Skurkiewicz
(wiceprzewodniczący OBN),
pos. A. Halicki (członek
SZA), pos. S. Szynkowski vel
Sęk (członek SUE)

Europejski Tydzień Parlamentarny 2016

16-17.02.2016, Bruksela

Cykl Semestru Europejskiego 2016

Pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. M. Nykiel
(wiceprzewodnicząca GOR)

Spotkania przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy,
Łotwy i Polski
24-25.01.2016, Wilno

XX spotkanie

pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE)

22-23.05.2016, Ryga

XXI spotkanie

pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE)

Spotkania parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

14-15.06.2016, Paryż

spotkanie komisji do spraw europejskich
parlamentów państw TW
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pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. A. Pomaska
(wiceprzewodnicząca SUE),
pos. L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE), pos. M.
Golbik (członek SUE)

Spotkania parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

31.01.-02.02.2016,
Warszawa

XXI spotkanie komisji do spraw
europejskich parlamentów państw GW

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. Lech Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. A. Pomaska
(wiceprzewodnicząca SUE),
pos. D. Tarczyński (członek
SUE), pos. C. Tomczyk
(członek SUE)

26-27.04.2016, Štiřín

XIII spotkanie przewodniczących
parlamentów państw GW

Marszałek Sejmu M.
Kuchciński

Spotkania parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza

28.05.2016, Tangier

III Szczyt Przewodniczących
Parlamentów UŚ

28-29.05.2016, Tangier

Zgromadzenie Parlamentarne UŚ

–
pos. A. Borowiec (członek
SUE)

Międzyparlamentarne spotkania komisji
23.02.2016, Bruksela

Nadchodzący szczyt NATO w
Warszawie
Konflikty w regionie MENA

–

03.03.2016, Bruksela

Uchodźczynie i kobiety ubiegające się o
azyl w UE

–

Spotkania przewodniczących komisji
13.-14.03.2016, Haga

Handel ludźmi w epoce cyfrowej

pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE)

03.-04.04.2016, Haga

Energia, innowacja i gospodarka o
obiegu zamkniętym

pos. S. Piotrowicz
(przewodniczący SPC)

Inne spotkania komisji PE z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
17.02.2016, Bruksela

Nowe przepisy dotyczące umów
cyfrowych (warsztat)
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–

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

431 (w tym 58 projektów aktów ustawodawczych)
dot. projektu decyzji Rady w sprawie
przyjęcia przepisów zmieniających Akt dot.
wyboru członków PE w powszechnych
wyborach bezpośrednich (2015/0907 (APP))
– opinia negatywna
dot. projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie
delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług (COM(2016) 128) –
stwierdzenie niezgodności z zasadą
pomocniczości

opinia nr 4
Przyjęte opinie
opinia nr 7

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

Stanowisko w instytucjach UE

Jarosław Starzyk

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej
Polskiej przy Unii Europejskiej

Piotr Nowak

członek Rady Dyrektorów Europejskiego
Banku Inwestycyjnego

Informacje przedstawiane przez przedstawicieli rządu na posiedzeniach SUE
Data posiedzenia

Temat

15.01.2016

Stan dialogu pomiędzy Polską a UE w sprawie wybranych aspektów
polityki wewnętrznej Polski

27.01.2016

Udział RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2015 w trakcie
przewodnictwa Luksemburga w Radzie UE

24.02.2016

Handel ludźmi w dobie cyfrowej

09.03.2016

Działania Ministerstwa Rozwoju podjęte w celu wydatkowania jak
największej kwoty z perspektywy finansowej 2007-2013

09.03.2016

Stan realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020

16.03.2016

Prace legislacyjne związane z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji upłynął lub upływał w ciągu najbliższych trzech miesięcy
(wg stanu na 24.02.2016)

17.03.2016

Rewizja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

13.04.2016

Program Konwergencji i Krajowy Program Reform przygotowanych
przez Polskę w związku z realizacją semestru europejskiego w 2016
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Komunikat KE Europejski Semestr 2016: Ocena postępów w zakresie
reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi
makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen
sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 (COM(2016) 95) i
odnoszące się do niego stanowisko rządu
Zalecenia dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w
2016 roku

13.04.2016

09.06.2016

Postępy we wdrażaniu unii energetycznej

21.06.2016

Prace SUE nad projektami ustaw i uchwał
Tytuł projektu

Numer druku

Poselski projekt uchwały w sprawie polityki
imigracyjnej państwa polskiego na forum UE

18 i 230
(rozpatrywane
łącznie)

Projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o
niezgodności projektu COM(2016) 128 z zasadą
pomocniczości

410

Poselski projekt uchwały w sprawie zobowiązania
Rady Ministrów do reprezentowania stanowiska
Sejmu RP w sprawie zmiany dyrektywy 91/477/EEC

204

Prace w SUE
 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
250)
 rozpatrzenie poprawki
zgłoszonej w trakcie II
czytania
 przyjęcie projektu
 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
414)
 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
479)

Inne spotkania/debaty SUE
Data posiedzenia

Temat

27.01.2016

informacja nt. rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2014 roku,
(członek ETO A. Kubik)

28.01.2016

spotkanie z zastępcą ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga
André Flammangiem: informacja nt. bilansu prezydencji luksemburskiej

28.01.2016

spotkanie z Chargé d'affaires a.i. Królestwa Niderlandów Adriaanem
Palmem: informacja nt. programu prezydencji niderlandzkiej

29.01.2016

powołanie podkomisji stałych:
 do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki (TTIP)
 do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej

31.03.2016

informacja na temat procedur "czerwonej" i "zielonej" kartki oraz roli,
jaką SUE i Sejm miałyby odgrywać we wzmocnionej współpracy
międzyparlamentarnej
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pozytywne zaopiniowanie deklaracji "Europa solidarnych państw"
Bezpieczeństwo, granice, odnowione instytucje (deklaracja została
przedłożona KPPUE w Luksemburgu, 22-24.05.2016)

12.05.2016

przyjęcie dezyderatu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra
Finansów oraz Ministra Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków
na realizację drogi ekspresowej S61 (Via Baltica), odcinka Ostrów
Mazowiecka – Szczuczyn, w tym odcinków stanowiących obwodnicę
Łomży
wniosek: „Czy Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest w stanie
podjąć działania zmierzające do usunięcia zastrzeżeń przedstawionych
przez Komisję Europejską w terminie wyznaczonym, tj. do dnia 23
maja 2016 r., tym samym czy poprzez swoje działanie jest w stanie
zapobiec przyjęciu przez pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji
Europejskiej Fransa Timmermansa niekorzystnej dla Rzeczpospolitej
Polskiej opinii dotyczącej praworządności w Polsce" (debata)

22.06.2016

23.06.2016

Spotkania SUE z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Data spotkania

12.05.2016

13.05.2016

08.06.2016

23.06.2016

Przedstawiciel KE
Vytenis Andriukaitis
(komisarz ds. zdrowia i
bezpieczeństwa
żywności)
Andrus Ansip
(komisarz ds.
jednolitego rynku
cyfrowego)
Hiddo Houben
(wicenegocjator UE ds.
TTIP)
Kristalina Georgieva
(wiceprzewodniczącą
KE, komisarz ds.
budżetu i zasobów
ludzkich)

Temat
informacja na temat priorytetów KE w
zakresie zdrowia i ochrony żywności
(spotkanie wspólne z RRW i ZDR)
informacja o stanie prac nad jednolitym
rynkiem cyfrowym (spotkanie wspólne z
CNT)
informacja na temat aktualnego stanu
negocjacji TTIP
średniookresowy przegląd wieloletnich ram
finansowych na lata 2014-2020 oraz kształt
nowej perspektywy finansowej na okres po
roku 2020

4. PRACE POZOSTAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH W ZAKRESIE SPRAW
ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Data posiedzenia

Temat
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

09.02.2016

 informacja Ministra RiRW nt. wprowadzenia instrumentów wsparcia dla
produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 oraz nt.
obrony interesów polskich producentów tytoniu
 informacja Ministra Zdrowia nt. stanu prac nad implementacją dyrektyw
tytoniowej, a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy tytoniowej
(2014/40/UE)

6

10.02.2016

09.03.2016

 uchwalenie dezyderat w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE
 informacja Ministra RiRW w sprawie harmonogramu wdrażania w 2016
roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie II czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279)

10.03.2016

 informacja Ministra RiRW oraz Ministra Rozwoju nt. planów i propozycji
zmian dotyczących WPR oraz polityki spójności po 2020

13.04.2016

 I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej (druk nr 403)

19.05.2016

 informacja Ministrów: RiRW oraz Rozwoju na temat umów TTIP i CETA
(wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy)
 informacja nt. wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle
przepisów rozporządzenia 1169/2011

08.06.2016

 informacja Ministra RiRW nt. sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka
i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich
 informacja nt. kar za nadprodukcję mleka oraz możliwość umorzenia kar
dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych

22.06.2016

 przyjęcie opinii skierowanej do Prezes Rady Ministrów nt. trudnej sytuacji
na rynku mleka (dopłaty eksportowe, wykup interwencyjny, rekompensaty)

30.06.2016

 informacja Marszałka Województwa Lubelskiego nt. możliwości
finansowania zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 informacja Ministra Rozwoju oraz Ministra RiRW nt. finansowania
inwestycji na obszarach wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej
Komisja Infrastruktury

27.04.2016

 informacja Ministra IiB nt. aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów
kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

27.01.2016

 informacja Ministra Cyfryzacji o projekcie dyrektywy PE i Rady w sprawie
środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (tzw. dyrektywa NIS)

28.01.2016

 informacja NIK o wynikach kontroli wspierania rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw środkami UE w ramach Działania 4.3 i 4.5 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz ze stanowiskiem Ministra
Rozwoju

10.03.2016

 informacja o konsekwencjach prawnych wyroku TS 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

20.04.2016

 informacja o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach
w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (WRPO)
 informacja Prezesa PARP: „Jak promować na rynkach międzynarodowych
polskie startupy technologiczne – doświadczenia z przygotowań
programów: Program Promocji polskiej branży ICT oraz Polskie Mosty
Technologiczne"

7

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
28.01.2016

 informacja na temat pakietu klimatycznego UE w kontekście wpływu
ustaleń Szczytu Paryskiego COP na krajowy system energetyczny
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

17.03.2016

 informacja NIK o wynikach kontroli systemu zarządzania
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

13.04.2016

 informacja nt. wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej
2014-2020 na działania w obszarze sportu i turystyki
 informacja nt. możliwości wykorzystania środków unijnych, które mogą
przyczynić się do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji trenerów
sportowych, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz do
rozwijania dwutorowej kariery sportowców
 informacja nt. wdrażania nowej dyrektywy (UE) 2015/2302 w sprawie
imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
Komisja Polityki Senioralnej

12.04.2016

 informacja nt. stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób
starszych w perspektywie finansowej 2014-2020
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

27.04.2016

 I czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE w sprawie środków
ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście
swobodnego przepływu pracowników (druk nr 431)
Komisja do Spraw Petycji

12.05.2016

 rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały dot. wystąpień
skargowych RP do ETPCz i TS UE na naruszenie praw polskich rodzin
przez Republikę Federalną Niemiec (nr BKSP-145-58/16)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

28.04.2016

 informacja Ministra Edukacji Narodowej nt. wsparcia kształcenia
zawodowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

09.03.2016

 informacja 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"

10.03.2016

 informacja Ministra Środowiska nt. wykorzystania środków finansowych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 20072013
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5. WYKONYWANIE PRAWA UE

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tytuł ustawy

o ponownym
wykorzystywaniu
informacji sektora
publicznego
o zmianie ustawy o
radiofonii i telewizji
o zmianie ustawy o
systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt
o zmianie ustawy o
funduszach
inwestycyjnych oraz
niektórych innych ustaw

o bezpieczeństwie
obrotu prekursorami
materiałów
wybuchowych
o systemach oceny
zgodności i nadzoru
rynku
o zmianie ustawy o
materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego oraz
niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o
finansowaniu wspólnej
polityki rolnej
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
o zmianie ustawy o
drogach publicznych
oraz ustawy o
autostradach płatnych
oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym
o zmianie ustawy o
publicznej służbie krwi
oraz niektórych innych
ustaw

Data uchw.,
nr posiedz.
ostatniego
czytania

Numer druku
Data wpływu
Inicjator
141
16-12-2015
/RM

30-01-2016
pos. nr 10

203
21-01-2016
/RM
245
09-02-2016
/RM
70
01-12-2015
/RM
69
01-12-2015
/RM
217
29-01-2016
/RM

25-02-2016
pos. nr 12

248
11-02-2016
/RM

18-03-2016
pos. nr 14

275
23-02-2016
/RM

18-03-2016
pos. nr 14

403
05-04-2016
/RM
431
19-04-2016
/RM

29-04-2016
pos. nr 17

190
14-01-2016
/RM

294
04-03-2016
/RM

11-03-2016
pos. nr 13
26-02-2016
pos. nr 12

11-03-2016
pos. nr 13

Ogłoszono
w Dzienniku
Ustaw
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
352
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
443
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
588
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
615

13-04-2016
pos. nr 16
przyjęto
poprawki
13-04-2016
pos. nr 16
przyjęto część
poprawek
13-04-2016
pos. nr 16
przyjęto część
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
669

Senat nie
wniósł
poprawek
Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
848
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
691

31-03-2016
pos. nr 15

13-05-2016
pos. nr 18
przyjęto część
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
770

13-04-2016
pos. nr 16

20-05-2016
pos. nr 19
przyjęto
poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
823

29-04-2016
pos. nr 17

9

Poprawki
Senatu
Wniosek
Prezydenta rozpatrywanie
25-02-2016
pos. nr 12
przyjęto
poprawki
Senat nie
wniósł
poprawek
Senat nie
wniósł
poprawek
31-03-2016
pos. nr 15
przyjęto część
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
542
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
544

12

13

14

15

16

17

18

19

o efektywności
energetycznej

Senat nie
wniósł
poprawek
Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
831
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
903

20-05-2016
pos. nr 19

10-06-2016
pos. nr 20
przyjęto
poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
996

385
30-03-2016
/RM

29-04-2016
pos. nr 17

10-06-2016
pos. nr 20
przyjęto
poprawki

Tekst ustawy

408
01-04-2016
/RM

20-05-2016
pos. nr 19

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
868

o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz
niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw

366
24-03-2016
/RM

13-05-2016
pos. nr 18

382
30-03-2016
/RM

13-05-2016
pos. nr 18

o zmianie ustawy Prawo celne oraz
niektórych innych ustaw

513
10-05-2016
/RM

22-06-2016
pos. nr 21

10-06-2016
pos. nr 20
przyjęto
poprawki
22-06-2016
pos. nr 21
przyjęto część
poprawek
22-06-2016
pos. nr 21
przyjęto
poprawki
Senat nie
wniósł
poprawek

o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju
usług i sieci
telekomunikacyjnych
oraz niektórych innych
ustaw
o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania
depozytów oraz
przymusowej
restrukturyzacji
o zmianie ustawy o
rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeń
produktów rolnych i
środków spożywczych
oraz o produktach
tradycyjnych oraz
niektórych innych ustaw
o delegowaniu
pracowników w ramach
świadczenia usług

426
14-04-2016
/RM
323
08-03-2016
/RM

20-05-2016
pos. nr 19

215
27-01-2016
/RM

09-06-2016
pos. nr 20

Tekst ustawy

Tekst ustawy

Tekst ustawy
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