EUROPEJSKA AKTYWNOŚĆ SEJMU
Bilans II semestru 2016
(w okresie prezydencji słowackiej)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

21.07.2016

Informacja prezes RM nt. wyniku zakończonego w
Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego
członkostwa Wielkiej Brytanii w UE

05.10.2016

DOKUMENTY
stenogram, pkt 25
stenogram, pkt 14

Udział RP w pracach UE (styczeń-czerwiec 2016)
uchwała

06.10.216
06.10.2016

21.10.2016

02.12.2016

1

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
(CETA) między Kanadą, z jednej strony, a UE i jej
państwami członkowskimi, z drugiej strony
Uznanie projektu rozporządzenia PE i Rady w
sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów
ustalania państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o
udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w
jednym z państw członkowskich przez obywatela
państwa trzeciego lub bezpaństwowca
(COM(2016) 270) za niezgodny z zasadą
pomocniczości
Propozycja ustanowienia unijnego korekcyjnego
mechanizmu alokacji uchodźców oraz
mechanizmu solidarności finansowej (COM(2016)
270 wersja ostateczna)

Pełny zakres informacji jest prezentowany w comiesięcznym Biuletynie OIDE

uchwała

uchwała

uchwała

2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

DATA I MIEJSCE

RODZAJ/TEMAT SPOTKANIA

UCZESTNICY

Spotkania COSAC
10-11.07.2016,
Bratysława

13-15.11.2016,
Bratysława

Spotkanie przewodniczących COSAC

pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE)

LVI COSAC

pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. M. Stasiński (członek
SUE), pos. D. Tarczyński
(członek SUE)

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

17-18.10.2016,
Bratysława

VII spotkanie KM SKZG

pos. A. Borowiec (członek
SUE), pos. P. Kobyliński
(członek GOR), pos. J.
Mucha (członek FPB)

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

02-04.09.2016,
Bratysława

IX spotkanie KM WPZiB/WPBiO

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

Spotkania przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy,
Łotwy i Polski
09.09.2016,
Tallin

pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE)

XXII spotkanie

Spotkania parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

02-04.10.2016,
Welehrad

XXII spotkanie komisji do spraw
europejskich parlamentów państw GW

03-04.12.2016,
Przemyśl

Spotkanie robocze przewodniczących
parlamentów
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pos. I. Kloc (przewodnicząca
SUE), pos. P. Apel
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. Lech Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. M. Golbik (członek SUE)

Marszałek Sejmu M.
Kuchciński

Międzyparlamentarne spotkania komisji
11.10.2016,
Bruksela

Sektor kultury i twórczości w UE

12.10.2016,
Bruksela

Ukierunkowana rewizja przepisów
dotyczących delegowania pracowników

pos. J. Mosiński (członek
SUE)

08.11.2016,
Bruksela

W kierunku lepszego wydatkowania w
ramach zarządzania dzielonego:
bardziej kooperacyjny model kontroli
parlamentarnej

pos. A. Borowiec (członek
SUE)

08.11.2016,
Bruksela

Wspólna polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa - stan prac

28.11.2016,
Bruksela

Kontrola parlamentarna Europolu w
ramach polityki bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE)

29.11.2016,
Bruksela

Uprawnienia śledcze Parlamentu
Europejskiego. Nowelizacja prawa
wyborczego UE. Przyszła ewolucja
instytucjonalna UE

pos. S. Szynkowski vel Sęk
(członek SUE)

–

–

Spotkania przewodniczących komisji
01-02.12.2016,
Bratysława

Spotkanie przewodniczących komisji do
spraw gospodarki na temat unii
energetycznej

pos. K. Głębocki
(wiceprzewodniczący SUE)

Inne spotkania z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
pos. J. Sasin
(przewodniczący FPB), pos.
L. Kołakowski
(wiceprzewodniczący SUE),
pos. R. Trzaskowski
(wiceprzewodniczący SUE)

07-08.09.2016,
Bruksela

Międzyinstytucjonalna konferencja z
udziałem parlamentów narodowych na
temat przyszłego finansowania Unii
Europejskiej

28.09.2016,
Bruksela

Posiedzenie Komisji Spraw
Gospodarczych i Monetarnych PE wymiana poglądów na temat cyklu
semestru europejskiego 2016

06-07.10.2016,
Bratysława

Bratysławski szczyt parlamentarny nieformalne spotkanie
Przewodniczących Parlamentów UE

Marszałek Sejmu M.
Kuchciński

17.10.2016,
Bruksela

Warsztaty nt. robotyki i sztucznej
inteligencji - kwestie etyczne i
regulacyjne

pos. P. Pudłowski
(przewodniczący CNT)

29.11.2016,
Bruksela

Wymiana zdań (lunch debate) z
parlamentami narodowymi nt. CETA
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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)

412 (w tym 75 projektów aktów ustawodawczych)
dot. projektu dyrektywy Rady w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równego
traktowania osób bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną (COM(2008) 426) –
opinia negatywna
dot. projektu rozporządzenia PE i Rady w
sprawie ustanowienia kryteriów i
mechanizmów ustalania państwa
członkowskiego odpowiedzialnego za
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej złożonego w jednym z
państw członkowskich przez obywatela
państwa trzeciego lub bezpaństwowca
(wersja przekształcona) (COM(2016) 270) –
stwierdzenie niezgodności z zasadą
pomocniczości

opinia nr 11

Przyjęte opinie

opinia nr 13

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

Stanowisko w instytucjach UE

Gustaw Brzezin
Władysław Ortyl

członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej na
lata 2015-2020

Dariusz Strugała

Pozostałe opinie przyjęte przez SUE

opinia nr 14

opinia nr 15
opinia nr 16

w sprawie zaopiniowania opracowania pt.
„Kompetencje parlamentów narodowych w
procesie legislacyjnym UE” skierowanego do
Komisji przez Marszałka Sejmu RP – opinia z
inicjatywy własnej
w sprawie Konkluzji Rady Unii Europejskiej z dnia
16 czerwca 2016 roku
w sprawie Deklaracji pamięci i solidarności Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej Rady
Ukrainy – opinia z inicjatywy własnej
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Informacje przedstawiane przez przedstawicieli rządu na posiedzeniach SUE
Data posiedzenia
06.07.2016
19.07.2016
13.09.2016
21.09.2016

Temat
Prawno-polityczne implikacje wyniku referendum w Wielkiej Brytanii
Udział RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2016 w trakcie
przewodnictwa Niderlandów w Radzie UE
Prace legislacyjne związane z wdrożeniem dyrektyw, których termin
transpozycji upłynął lub upływał w ciągu najbliższych trzech miesięcy
(wg stanu na 25.08.2016)
Informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem
rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej

Prace SUE nad projektami ustaw i uchwał
Tytuł projektu

Numer druku

Poselski projekt uchwały w sprawie kompleksowej
umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE i
jej państwami członkowskimi a Kanadą

Prace w SUE

831
 I czytanie (druk nr 831)
 sprawozdanie (druk nr
858)
 sprawozdanie (druk nr
858-A)

Poselski projekt uchwały w sprawie umów
międzynarodowych TTIP i CETA

727

Poselski projekt uchwały w sprawie sprzeciwu
wobec zaproponowanego przez KE trybu ratyfikacji
umowy między UE a Kanadą – CETA bez
akceptacji państw członkowskich

728

Projekt uchwały w sprawie projektu ustanowienia
unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji
uchodźców oraz mechanizmu solidarności
finansowej

894

 przyjęcie projektu
 sprawozdanie (druk nr
1036)

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy o
wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE
i jej państwami członkowskimi a Republiką
Kazachstanu, sporządzonej w Astanie 21.12.2015

817

 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
869)

905

 przyjęcie projektu
 I czytanie
 sprawozdanie (druk nr
915)

Projekt uchwały w sprawie uznania projektu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów
ustalania państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego
w jednym z państw członkowskich przez obywatela
państwa trzeciego lub bezpaństwowca za
niezgodny z zasadą pomocniczości
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Inne spotkania/debaty SUE
Data posiedzenia

Temat

20.07.2016

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

20.07.2016

spotkanie z ambasadorem Republiki Słowackiej Dušanem Krištofíkiem:
informacja nt. programu prezydencji słowackiej

05.10.2016

20.10.2016

odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Finansów
oraz Ministra Rozwoju na dezyderat nr 1 w sprawie zabezpieczenia
środków na realizację drogi ekspresowej S61 (Via Baltica) odcinka
Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, w tym odcinków stanowiących
obwodnicę Łomży
wniosek Klubu Parlamentarnego PSL o przedstawienie na posiedzeniu
Sejmu "Informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej umowy
gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą - CETA" –
decyzja o braku konieczności przeprowadzenia debaty plenarnej w tej
sprawie

01.12.2016

informacja nt. rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2015 roku,
przedstawiona przez Janusza Wojciechowskiego, członka ETO

15.12.2016

powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej
Unii Europejskiej

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

Temat
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

05.09.2016

 odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 3 w sprawie
podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania
bieżącej, krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w
Polsce i na całym rynku europejskim

06.10.2016

 I czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

20.10.2016

15.11.2016

16.11.2016

 rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu
ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego
 I czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych
innych ustaw
 rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie II czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 oraz niektórych innych ustaw
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13.12.2016

 uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

11.10.2016

 informacja o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach
w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 (posiedzenie
wyjazdowe w Zielonej Górze)

19.10.2016

 informacja Ministra Cyfryzacji o pracach nad rządowym projektem ustawy o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, będącej również transpozycją
dyrektywy NIS (dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/1148 z 06.07.2016 ws.
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i
systemów informatycznych na terytorium Unii)
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

30.11.2016

 informacja Ministra Energii o przebiegu prowadzonego procesu notyfikacji
w Komisji Europejskiej, dotyczącego sposobu restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego (w szczególności informacje nt.: kto z ramienia rządu
jest odpowiedzialny za prowadzenie procesu notyfikacji; jakie podmioty
objęte są procesem notyfikacji; jaki jest kalendarz działań Ministra Energii i
KE w tym zakresie)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

14.12.2016

 informacja Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli
prawidłowości postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach
wybranych regionalnych programów operacyjnych
Komisja Polityki Senioralnej

05.09.2016

 informacja Ministra Rozwoju nt. uwzględnienia potrzeb osób starszych w
projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Polityce
Miejskiej 2023, programach rewitalizacji oraz programach operacyjnych na
lata 2014-2020
Komisja do Spraw Petycji

19.07.2016

15.11.2016

 rozpatrzenie projektu i uchwalenie dezyderatu w sprawie wystąpień
skargowych Rzeczypospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(ETPCz) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na
naruszenie praw polskich rodzin poza granicami RP
 odpowiedź na dezyderat nr 7 w sprawie wystąpień skargowych
Rzeczypospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na naruszenie praw polskich rodzin poza
granicami RP
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

13.12.2016

 informacja na temat funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

14.12.2016

 informacja na temat realizacji programów operacyjnych finansowanych ze
środków europejskich za lata 2007-2013 oraz 2014-2020
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Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

01.12.2016

 informacja NIK o wynikach kontroli dostosowania polskiego przemysłu do
wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego
Komisja Finansów Publicznych

05.09.2016

 uchwała Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przez jednostki
samorządu terytorialnego

5. WYKONYWANIE PRAWA UE

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tytuł ustawy

o zmianie ustawy o
prawie autorskim i
prawach pokrewnych
o dostępie do zasobów
genetycznych i podziale
korzyści z ich
wykorzystania
o zmianie ustawy o
ochronie zdrowia przed
następstwami używania
tytoniu i wyrobów
tytoniowych
o zmianie ustawy Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz
ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy Kodeks postępowania
cywilnego oraz
niektórych innych ustaw
o usługach zaufania
oraz identyfikacji
elektronicznej
o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie
żywności i żywienia
o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów
konsumenckich
o umowie koncesji na
roboty budowlane lub
usługi

Data uchw.,
nr posiedz.
ostatniego
czytania

Numer druku
Data wpływu
Inicjator

Poprawki
Senatu
Wniosek
Prezydenta rozpatrywanie
Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1333

Ogłoszono
w Dzienniku
Ustaw

546
17-05-2016
/RM

19-07-2016
pos. nr 23

644
20-06-2016
/RM

19-07-2016
pos. nr 23

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1340

432
19-04-2016
/RM

06-07-2016
pos. nr 22

22-07-2016
pos. nr 23
przyjęto
poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1331

668
24-06-2016
/RM

22-07-2016
pos. nr 23

Senat nie
wniósł
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1358

23-09-2016
pos. nr 26

Senat nie
wniósł
poprawek
Senat nie
wniósł
poprawek
Skierowano do
Senatu

05-09-2016
pos. nr 24

21-10-2016
pos. nr 28

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1579
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1760
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1823
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1920

713
14-07-2016
/RM
786
02-08-2016
/RM
630
14-06-2016
/RM
612
06-06-2016
/RM

05-09-2016
pos. nr 24
14-09-2016
pos. nr 25

8

przyjęto
poprawki
9

10

11

12

o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym
o zmianie ustawy o
transporcie drogowym

o zmianie ustawy o
transporcie kolejowym
oraz niektórych innych
ustaw
o zmianie ustawy o
usługach płatniczych
oraz niektórych innych
ustaw
o wyposażeniu morskim

13

14

15

o zmianie ustawy o
rachunkowości
o zmianie ustawy o
nasiennictwie oraz
ustawy o ochronie roślin

849
16-09-2016
/RM
459
26-04-2016
/RM

21-10-2016
pos. nr 28

840
15-09-2016
/RM

21-10-2016
pos. nr 28

626
14-06-2016
/RM
785
02-08-2016
/RM
951
14-10-2016
/RM
1045
17-11-2016
/RM
1043
17-11-2016
/RM

21-10-2016
pos. nr 28

06-10-2016
pos. nr 27

02-12-2016
pos. nr 31
15-12-2016
pos. nr 32
02-12-2016
pos. nr 31

Senat nie
wniósł
poprawek
04-11-2016
pos. nr 29
przyjęto
poprawki
16-11-2016
pos. nr 30
przyjęto
poprawkę
30-11-2016
pos. nr 31
przyjęto część
poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
2005
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1935

Senat nie
wniósł
poprawek
Senat nie
wniósł
poprawek
16-12-2016
pos. nr 33
przyjęto
poprawki

Tekst ustawy

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1923
Tekst ustawy
Dz.U. poz.
1997

Tekst ustawy

Tekst ustawy
Dz.U. poz.
2246
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