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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. 
 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
We wrześniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 73-80.  

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 94 dokumenty UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 23 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące m.in. 

kodeksu celnego, zmiany rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz przyczyniania się  
do Stabilności i Pokoju czy ustanowienia wieloletnich ram prac dla Agencji Praw Podstawowych UE 
na lata 2018–2022, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 41 
dokumentów KE (31 sprawozdań, 4 komunikaty, 2 wspólne wnioski, 2 wspólne komunikaty oraz  
2 wnioski dot. decyzji), dotyczących m.in. europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)  
i początkowej fazy jego realizacji, wdrażania Strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania 
ryzykiem celnym czy środków na rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu 
się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania, 

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

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 projektów aktów prawnych, dotyczących  
m.in. przydzielenia środków umorzonych w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu 
uzupełnienia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, uruchomienia marginesu na nieprzewidziane 
wydatki w 2017 czy podpisania w imieniu UE umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-
LAC, 

o w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej - 1 projekt aktu ustawodawczego UE, dotyczący 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej, 

 przyjęła opinię nr 11 w sprawie dokumentu COM(2008) 426, 

 rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin 
transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (wg stanu na 25.08.2016), 
przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 75), 

 wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat istotnych dla Polski kwestii 
związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej, przedstawionej przez 
Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w MRiRW oraz Jerzego Plewę, Dyrektora Generalnego  
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w KE (pos. nr 76), 

 przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie kompleksowej umowy 
gospodarczo-handlowej (CETA) między UE i jej państwami członkowskimi a Kanadą (druk nr 831, pos. nr 78), 

 rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA (druk nr. 727, pos.  
nr 78), 

 rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zaproponowanego przez KE trybu ratyfikacji 
umowy między UE a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich (druk nr 728, pos. nr 78), 

 pozytywnie zaopiniowała kandydatów na członków Komitetu Regionów UE na lata 2015-2020 - uzupełnienie 
składu (opinia nr 12, pos. nr 79), 

 przyjęła projekt uchwały w sprawie projektu ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji 
uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej (druk nr 894, pos. nr 79), 

 wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy  
o ratyfikacji umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi  
a Republiką Kazachstanu, sporządzonej w Astanie 21.12.2015 (druk nr 817, pos. nr 80). 
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KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI 

 
COM(2016) 270 – termin badania pomocniczości upływa 27.10.2016 
Wniosek dotyczący 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 (wersja przekształcona) 
 
Komisja do Spraw UE: 

 22.09.2016, pos. 79 – opinia nr 13 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości. 

 
*** 

We wrześniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 73, 74 i 77-79, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 05.09.2016, rozpatrzyła i przyjęła 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 (pos. nr 64); 

 
Komisja Polityki Senioralnej 

 05.09.2016, wysłuchała informacji 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 (pos. nr 20); 

 
Komisja Finansów Publicznych 

 05.09.2016, rozpatrzyła uchwałę 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, druk  
nr 780, (pos. nr 99). 
 

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
We wrześniu 2016 

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [849], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

[840]. 
 

 opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]: 

o Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [713]. 
 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości we wrześniu 2016 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.10.2016) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2016) 378 * 22.09.2016 

15.09.2016 / - 
Zgromadzenie Narodowe 

(Bułgaria) 

01.09.2016 
Izba Deputowanych 

(Czechy) 

COM(2016) 270 27.10.2016 

22.09.2016 
 Izba Deputowanych 

(Czechy) 

13.06.2016 / 06.09.2016 
 Zgromadzenie 

Narodowe (Węgry) 
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27.09.2016 / - 
Izba Deputowanych 

(Rumunia)  

13.09.2016  
Rada Narodowa 

(Słowacja)  

 
We wrześniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 39 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu  

na 03.10.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 6 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności 
badanych projektów z zasadą pomocniczości. 
 
* W lipcu i sierpniu 2016 do dokumentów COM(2016) 283 oraz COM(2016) 378 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni 
Biuletyn OIDE – sierpień 2016. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
10-11 lipca 2016, Bratysława, Spotkanie przewodniczących COSAC 
  
28 września 2016, Bruksela, Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE z udziałem 
przedstawicieli parlamentów narodowych 

 
9 września 2016, Tallin, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski 

 
7-8 września 2016, Bruksela, Międzyinstytucjonalna konferencja z udziałem parlamentów narodowych  
na temat przyszłego finansowania Unii Europejskiej 

 
2-4 września 2016, Bratysława, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej  
i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) 

 
Więcej informacji o spotkaniach – internetowy Biuletyn OIDE 
 

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Materiały OIDE 

Europejski filar praw socjalnych 

 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, Przegląd rejestru 

przejrzystości, Zielone i białe księgi 

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe  

w UE - od 2015 roku, Przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej, BREXIT – wybrane publikacje (od 2016) 

 
SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 

 
Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.10.2016) 

 

 Alaranta T.: The EU-Turkey Stalemate: Detecting the Root Causes of the Dysfunctional Relationship, 

„Briefing Paper" 201 (2016), Finnish Institute of International Affairs, 01.09.2016.  

 An agenda for the future of the European Union: addressing citizens' expectations, Elcano Royal 

Institute, 15.09.2016. 

 Blockmans S.: Turkey's Putsch and Purge: Why and how the EU should re-engage with Ankara, 

„CEPS Commentary", Centre for European Policy Studies, 02.09.2016. 

 Borońska-Hryniewiecka K., Szymańska J.: Szczyt UE-27 w Bratysławie – nieformalne konsultacje 
polityczne w sprawie przyszłości Unii, „Biuletyn PISM" nr 62 (1412), Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, 19.09.2016. 

 Davidova K., Kvorning Lassen Ch.: The EU Emissions Trading System: Time for a radical overhaul?, 

„Policy Paper", EUROPEUM Institute for European Policy. 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14954&Itemid=1047
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14296&Itemid=281
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 Demertzis M., Wolff G. B.: What are the prerequisites for a euro-area fiscal capacity?, „Policy 

Contribution" iss. no. 14 (2016), Bruegel. 

 Giuli M.: Turkish Stream back on the agenda?, „Commentary", European Policy Centre, 01.09.2016. 

 Göbl G.: Central Europe and the Refugee Question: Cooperation, not Confrontation, „ÖGfE Policy 

Brief" 22/2016, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, 12.09.2016. 

 Halleux V.: Inteligentna specjalizacja i unijna polityka spójności, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 08.09.2016. 

 Helwig N., Iso-Markku T.: A more self-assured Germany: the new white paper highlights Germany's 
readiness to bolster European security and defence, „FIIA Comment" 17 (2016), Finnish Journal of 
Foreign Affairs, 15.09.2016. 

 Hines Ph.: Enlightening EU policy-making: evolving scientific advice, „Policy Brief", European Policy 

Centre, 27.09.2016. 

 Jong S. de: The Eurasian Economic Union and the European Union. Geopolitics, Geo-Economics and 
Opportunities for Europe, „European Policy Analysis" iss. 2016:11, Swedish Institute for European 
Policy Studies, September 2016. 

 Jóźwiak V.: Węgierskie referendum w sprawie obowiązkowego przyjmowania imigrantów, „Biuletyn 

PISM" nr 66 (1416), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 29.09.2016. 

 Kiss M.: Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia na 2016 r., „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 08.09.2016. 

 Kullas M. i in.: Redistribution between the EU Member States. Winners and losers of European 
transfers. Summary of the main results, „cepStudy", Centre for European Policy, September 2016. 

 Lilyanova V.: The Western Balkans and the EU. Enlargement and challenges, „Briefing", European 

Parliamentary Research Service, September 2016. 

 Michelot M. i in.: The View at 25. Visegrád's Silver Anniversary, Center for European Policy Analysis, 
28.09.2016. 

 Poptcheva E.-M.: The State of the Union debate in the European Parliament, 2016, „Briefing", 
European Parliamentary Research Service, September 2016. 

 Radjenovic A.: Europejski dokument podróży dla nielegalnie przebywających migrantów, „W skrócie", 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.09.2016. 

 Samardzija V., Skazlic I.: Implementation of the European Semester in new EU member states, „CIFE 
Policy Paper" no. 43, Centre international de formation européenne, 28.09.2016. 

 Siddi M.: EU energy policy: After the failed coup in Turkey, the EU should strengthen its energy 
independence and cut fossil fuel purchases from authoritarian regimes, „FIIA Comment" 18 (2016), 
The Finnish Institute of International Affairs, 28.09.2016. 

 Simón L.: European Strategy in times of geopolitical interdependence, Elcano Royal Institute, 
20.09.2016. 

 Thorburn Stern R.: Responses to the "refugee crisis": What is the role of self-image among EU 
countries?, „European Policy Analysis" iss. 2016:10, Swedish Institute for European Policy Studies, 
September 2016. 

 Vandenbroucke F.: Automatic stabilizers for the Euro area and the European social model, „Tribune", 
Jacques Delors Institute, 22.09.2016. 

 
 
 

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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