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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. 

 

EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU 

 
6 lutego 2015 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie lipiec–grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej  
na posiedzeniu plenarnym 5 lutego 2015 odbyła się debata nad informacją, z udziałem sekretarza stanu  

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Rafała Trzaskowskiego (stenogram, pkt 14). 
 
6 lutego 2015 Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji układu  

o stowarzyszeniu między UE, EWEA i ich państwami członkowskimi a Gruzją (Proces legislacyjny). 
 
4 lutego 2015 Sejm przeprowadził debatę na temat sprawozdania Komisji do Spraw Unii Europejskiej  

oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony,  
a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druki nr 3059 i 3120, stenogram 
pkt 10).  

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W lutym 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 314-320. W trakcie 

tych posiedzeń Komisja: 
 

 rozpatrzyła 25 dokumentów UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 6 projektów aktów ustawodawczych UE, 

dotyczących m.in. budżetu korygującego do budżetu ogólnego na 2015, unijnego kodeksu 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), udzielenia 
pomocy makrofinansowej Ukrainie czy wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
6 dokumentów Komisji Europejskiej (2 sprawozdania, 4 komunikaty), dotyczących m.in. 
postępów Turcji w zakresie wymogów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, 
strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w latach 2014-2015 czy programu prac Komisji 
na 2015, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem 
obrad Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Ogólnych oraz Rady  
ds. Konkurencyjności, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 9 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, upoważnienia 
Zjednoczonego Królestwa do stosowania zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw 
silnikowych na niektórych obszarach geograficznych czy środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją  
na Ukrainie, 

 wysłuchała informacji na temat wprowadzenia od 01.01.2015 roku przez niemieckie Ministerstwo Pracy 
przepisów o płacy minimalnej, które obligują wszystkich przewoźników do podniesienia płacy minimalnej 
dla kierowców przejeżdżających przez Niemcy do poziomu 8,5 euro/h, przedstawionej przez Marię 
Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju (pos. nr 314), 

 wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy 
o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
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oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli 
dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 3059, pos. nr 315), 

 wspólnie z Komisją Gospodarki wysłuchała informacji na temat umowy handlowej pomiędzy Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MG, Andrzeja 
Dycha (pos. nr 317), 

 wysłuchała informacji na temat Europejskiej Agendy Cyfrowej, przedstawionej przez podsekretarza 
stanu w MAiC Bogdana Dombrowskiego, zastępcę GIODO Andrzeja Lewińskiego oraz posła  
do PE Michała Boniego (pos. nr 318).  

 
*** 

W lutym 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje 

i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 314, 316, 318-320, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
SPOTKANIA KOMISJI DO SPRAW UE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

 

 02.02.2015 – przedstawiciele SUE spotkali się z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym  

KE ds. unii energetycznej, 

 20.02.2015 – przewodniczący SUE oraz Komisji Infrastruktury spotkali się z Violetą Bulc, komisarz  

ds. transportu. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z transportem kolejowym i rozwojem tej gałęzi 
transportu w Polsce, 

 26.02.2015 – przedstawiciele SUE, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji 

Finansów Publicznych spotkali się z Coriną Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej. Spotkanie dotyczyło 
wdrażania funduszy polityki spójności na lata 2014-2020. 

 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

 04.02.2015, rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki o stanie prac nad Krajową Inteligentną 

Specjalizacją – dokumentem będącym podstawą do wsparcia w obszarach: badania, rozwój i innowacje 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (pos. nr 148);  
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 04.02.2015, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy  

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3080 i 3100, pos. nr 235); 

 17.02.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt 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 (druk nr 3130, pos.  
nr 237); 

 18.02.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady  

ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2015 (pos. nr 238). 
 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W lutym 2015 

 skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
[3151], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,  
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
[3149], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147], 
o Rządowy projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138], 
o Rządowy projekt 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 [3130], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [3110], 
o Rządowy projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych [3106]. 
 

 uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138], 
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o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 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 [3130], 

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw [2959], 

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2604], 
o Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

[3080]. 
 

 opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:  

o Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394], 

o Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
lub edukacyjnych [2709], 

o Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim [2919]. 
 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
W lutym 2015 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu  
na 9 marca 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie 
niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości. 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
26 lutego 2015, Bruksela, Warsztaty na temat "Działalność transgraniczna w UE - ułatwianie życia obywatelom" 

 
24-25 lutego 2015, Bratysława, Spotkanie komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy 

Wyszehradzkiej 
 
24-25 lutego 2015, Bratysława, Spotkanie komisji gospodarki parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 

 
23-24 lutego 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Pakiet dotyczący inteligentnych 

granic: europejskie wyzwania, krajowe doświadczenia, dalsze działania" 
 
22-23 lutego 2015, Ryga, Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych 

 
3-4 lutego 2015, Bruksela, Europejski Tydzień Parlamentarny 2015: Semestr europejski oraz Konferencja 

Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Bibliografie 

Parlamenty narodowe w UE - nowości 
 
Zaktualizowano następujące działy: 

Materiały OIDE – Europejska Agenda Cyfrowa, TTIP czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne 
oraz Europejski Rok Obywateli 2013. 

 
 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.03.2015) 
 

 Andoura S., Vinois J: De la Communauté Européenne de l'énergie à l'union de l'énergie, "Tribune", 
Institut Jacques Delors, 25.02.2015. 

 Bąkowski P., Puccio L.: 'Foreign fighters'. Member States' responses and EU action in  
an international context, "Briefing", European Parliament, European Parliamentary Research 
Service, February 2015. 
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 Bertoncini Y., Vitorino A.: "Schengen", terrorism and security, "Tribune", Jacques Delors Institute, 

12.02.2015. 

 Blockmans S., Saverio Montesano F.: Mogherini's first 100 days: Not the quiet diplomat, 
"Commentary", Centre for European Policy Studies, 12.02.2015. 

 Boonstra J.: Reviewing the EU's approach to Central Asia, "Policy Brief" no. 34, EUCAM, Fride, 

25.02.2015. 

 Collovà C.: How does ex-ante Impact Assessment work in the EU?, "Briefing", European Parliament, 
European Parliamentary Research Service, February 2015. 

 D'Alfonso A.: 'Monti' Group's first assessment of EU own resources, "Briefing", European 
Parliament, European Parliamentary Research Service, February 2015. 

 Dullien S. i inn.: A Fresh Start for TTIP, "Policy Brief", European Council on Foreign Relations, 
02.02.2015. 

 Gros D.: The Greek Austerity Myth, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 10.02.2015. 

 Gros D.: A Greek way out?, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 05.02.2015. 

 Gros D.: The end of fiscal waterboarding?, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 

23.02.2015. 

 Haas J.: Grexit? Beware of slippery slopes, "Policy paper" no. 126, Jacques Delors Institut, 
16.02.2015. 

 Hagelstam K., Forgacs A.: The economic governance framework of EMU: Stocktaking of building 
blocks, "Briefing", European Parliament, 19.02.2015. 

 Harari D.: Greek debt crisis: developments in 2015, "Commons Library Standard Note", House of 
Commons, 27.02.2015. 

 Hradiský M. i inn.: Economic Dialogue with the President of the Eurogroup, 23 February 2015. 

 Kaca E.: Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze: postęp w polityce wizowej, „Biuletyn 
PISM" nr 22 (1259), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 25.02.2015. 

 Kałan D.: Trójkąt sławkowski: konkurencja dla Wyszehradu?, „Biuletyn PISM" nr 18 (1255), Polski 

Instytut Spraw Międzynarodowych, 16.02.2015. 

 Lannoo K.: Which Union for Europe's Capital Markets?, "ECMI Policy Brief" no. 22, European 
Capital Markets Institute, Centre for European Policy Studies, 13.02.2015. 

 Paul A.: The Eastern Partnership, the Russia-Ukraine War, and the Impact on the South Caucasus, 

"IAI Working Paper" no. 15/06, Istituto Affari Internazionali, February 2015. 

 Rękawek K.: Polityka antyterrorystyczna w relacjach Wielkiej Brytanii z UE, „Biuletyn PISM" nr 12 
(1249), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 02.02.2015. 

 Siddi M.: Rome and Athens allied against austerity? Prospects for cooperation between Italy and 
Greece in the EU, "FIIA Comment" no. 7 (2015), The Finnish Institute of International Affairs, 
19.02.2015. 

 Sobják A.: Schengen za walkę z korupcją? Zamiast podwójnych standardów czas na szczerą 
dyskusję o Rumunii, „Biuletyn PISM" nr 19 (1256), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

18.02.2015. 

 Tindale S.: State aid for energy: Climate action is more important than the single market, "Policy 
brief", Centre for European Reform, 23.02.2015. 

 Vanden Broucke J. i inn.: Outcome of the informal European Council meeting of 12 February 2015, 

"Briefing", European Parliament, European Parliamentary Research Service. 

 Wolff G., Sapir A.: Euro-area governance: what to reform and how to do it, "Policy Brief"  
iss. 2015/01, Bruegel, February 2015 

 
 

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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