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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 
 

 
W listopadzie 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 93-98. W 

trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 122 dokumenty UE:  
o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 19 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących 

m.in. wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i 
kwalifikacji (Europass), wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 czy propagowania łączności 
internetowej w społecznościach lokalnych, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 31 
dokumentów KE (20 sprawozdań, 10 komunikatów i 1 wspólny komunikat), dotyczących m.in. 
postępów w zakresie realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja, działań zewnętrznych EBI w 
2015 r. objętych gwarancją budżetową UE czy polityki handlowej dla UE, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad 
Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 
Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz 
Rady ds. Konkurencyjności, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 40 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, 
uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 czy uprawnień do połowów dla unijnych 
statków rybackich dotyczących niektórych stad ryb głębinowych, 

 rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 
2017 w zakresie kompetecji komisji (pos. nr 94),  

 wspólnie z Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła komisyjny projekt uchwały w sprawie 
propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu 
solidarności finansowej (druk nr 894, pos. nr 95). 

 
*** 

W listopadzie 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 93-98, dostarczone przez sekretariat komisji. 
 
 
 

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

 30.11.2016, zapoznała się m.in. z informacją 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) (pos. nr 44); 

 
Komisja do Spraw Petycji 

 15.11.2016, rozpatrzyła 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 (pos. nr 43); 
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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 15.11.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt 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, druk nr 972 (pos. nr 92); 

 16.11.2016, rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego 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 2014-
2020 oraz niektórych innych ustaw, druki nr 972 i 1019 (pos. nr 97). 
 

 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 
W listopadzie 2016 

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości [1045], 
o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin [1043], 

 

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

o Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych 
ustaw [840], 

o Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich [630], 
o Ustawa z dnia 21 pażdziernika o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi [612]. 

 
 
 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości listopadzie 2016 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.12.2016) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2016) 491 * 03.11.2016 - / 01.11.2016 
Izba Gmin (Wielka 

Brytania) 

COM(2016) 589 30.11.2016  - / 30.11.2016 Riksdag (Szwecja) 

 COM(2016) 591  12.12.2016  10.11.2016 / 17.11.2016 Senat (Francja) 

 
W listopadzie 2016 badaniu pomocniczości podlegało 20 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

07.12.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 
 
* W październiku 2016 do dokumentów COM(2016) 465 i COM(2016) 491 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn 

OIDE – październik 2016. 
 
Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 
 
 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
29 listopada 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uprawnienia śledcze 
Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja prawa wyborczego UE. Przyszła ewolucja instytucjonalna UE" 

- Uwagi wstępne 
- Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego 
- Nowelizacja prawa wyborczego UE 
- Przyszła ewolucja instytucjonalna UE 
- Jakie rozwiązania konstytucyjne dla przyszłego rozwoju UE? 
- Uwagi końcowe 
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29 listopada 2016, Bruksela, Wymiana zdań (lunch debate) z parlamentami narodowymi nt. CETA 

- Przywitanie i uwagi wstępne 
- Obecny stan prac nad CETA w PE i kolejne kroki 
- Dyskusja z parlamentami narodowymi na temat treści porozumienia i przyszłego procesu ratyfikacji 
- Uwagi końcowe 
 
28 listopada 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Kontrola parlamentarna 
Europolu w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE" 

- Uwagi wstępne 
- Sesja I: Urzeczywistnianie unii bezpieczeństwa oraz rola Europolu w jej ramach: współpraca operacyjna, dzielenie 
się informacjami i zaufanie – obecna sytuacja 
- Sesja II: W kierunku skutecznej i funkcjonującej kontroli parlamentarnej Europolu 
 
13-15 listopada 2016, Bratysława, LVI COSAC 

- Spotkanie trojki prezydencji COSAC 
- Spotkanie grup politycznych 
- Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, 
prezentacja Dwudziestego szóstego raportu półrocznego COSAC 
- Sesja I - Słowacka prezydencja w Radzie UE – stan prac, debata 
- Sesja II - Wzmacnianie pozycji parlamentów narodowych w UE, debata 
- Sesja III - Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP): umowa handlowa między Unią 
Europejską i Stanami Zjednoczonymi (wyzwania, możliwości i ryzyko), debata 
- Spotkanie przewodniczących COSAC - debata nad projektem uwag LVI posiedzenia COSAC 
- Sesja IV - 2016: Unia Energetyczna: "rok skutecznej realizacji", debata 
- Sesja V - Zabezpieczanie zewnętrznych granic UE w kontekście nielegalnej migracji, debata 
- Przyjęcie uwag i konkluzji LVI COSAC 
 
8 listopada 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku lepszego 
wydatkowania w ramach zarządzania dzielonego: bardziej kooperacyjny model kontroli parlamentarnej" 

- Uwagi wstępne 
- Sesja I: Zarządzanie dzielone: jak zrównoważyć zaufanie i kontrolę? Skuteczność krajowych systemów 
zarządzania i kontroli oraz wiarygodność danych zbieranych przez państwa członkowskie 
- Sesja II: Koniec z nonsensem zasady "wykorzystaj albo strać". W stronę wydatkowania ukierunkowanego na 
wyniki 
- Sesja III: Nowy model współpracy między Unią Europejską a administracjami państw członkowskich 
- Debata 
- Uwagi końcowe 
 
8 listopada 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa – stan prac" 

- Kolejne kroki w realizacji globalnej strategii Unii Europejskiej 
- Roczne sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

 
W dziale Materiały OIDE 

Europejska Unia Obrony 
Prokuratura Europejska 
 
Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Globalna strategia UE na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Ważne debaty parlamentarne: Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji na 2017 rok 

Bibliografie: 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 08.12.2016) 

 

 Bentzen N.: Ahead of the EU-Ukraine Summit Increasing pressure for progress, „Briefing”, European 

Parliamentary Research Service, November2016. 

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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 Biscop S.: Has Trump reshuffled the cards for Europe?, „Security Policy Brief” no. 79, Royal Institute 

for International Relations – EGMONT, 21.11.2016. 

 Chislett W.: Has the time come to reconsider Turkey’s EU membership?, „ARI” no. 79/2016, Elcano 

Royal Institute, 14.11.2016. 

 D'Alfonso A.: Conciliation agreement on the 2017 EU budget, , „At a glance”, European Parliamentary 

Research Service, 28.11.2016. 

 Frontini A.: Another perfect storm for European defence – but can the Union really make strength?, 

„Commentary”, European Policy Centre, 23.11.2016. 

 Haine J.-Y.: America First… and Europe Last? What will the Trump Presidency mean for Europe, 

„Éditoriaux de l’Ifri”, Institut francais des relations internationales, 15.11.2016. 

 Huguenot-Noël R.: Rethinking the EU’s investment strategy: EFSI 2.0 needs a Social Pillar to address 
economic insecurity, „Commentary”, European Policy Centre, 15.11.2016. 

 Iso-Markku T.: The Role of the European Parliament: Between external and internal challenges, 

Finnish Institute of International Affairs, „FIIA Briefing Paper” no. 206, 17.11.2016. 

 Kaim M., Linnenkamp H.: The New White Paper 2016 – Promoting Greater Understanding of Security 
Policy?, „SWP Comment” no. 2016/C 47, Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2016. 

 Kreilinger V., Larhant M.: Does the Eurozone need a Parliament?, „Policy paper”, Notre Europe - The 
Jacques Delors Institute, 15.11.2016. 

 Lissek U.: Regulation of Nord Stream 2: Rule of law, equal treatment and due process – A view from 
the project developer, „Commentary”, Centre for European Policy Studies, 15.11.2016. 

 Mańko R.: Application of the European Order for Payment, „At a glance”, European Parliamentary 
Research Service, 28.11.2016. 

 Monteleone Sh.: EU-US Umbrella Agreement on data protection, „At a glance”, European 
Parliamentary Research Service, 28.11.2016. 

 Núñez Ferrer J.: The Multiannual Financial Framework post-2020: Balancing political ambition and 
realism, „Policy Paper” no. 2016/2, Centre for European Policy Studies, 18.11.2016. 

 Otero-Iglesias M.: Breaking up the Euro would empower the nationalists, „Op-Ed”, Elcano Royal 

Institute, 21.11.2016. 

 Palm A.: Did 2016 Mark a New Start for EU External Migration Policy, or Was It Business as Usual?, 

„Working Paper” iss. 16/33, Istituto Affari Internazionali, November 2016. 

 Pascouau Y.: EU migration policies after the US elections: pushing the limits?, „Commentary”, 

European Policy Centre, 15.11.2016. 

 Pertusot V.: La Politique européenne de voisinage : un phénix bureaucratique?, „Notes de l'Ifri”, 

Institut francais des relations internationales, November 2016. 

 Salonius-Pasternak Ch.: The Future of US-Europe Relations: Institutional constraints and public 
opinion may render changes smaller than expected, „FIIA Briefing Paper” no. 207, Finnish Institute of 
International Affairs, 30.11.2016. 

 Szymańska J.: Inauguracja działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 

„Biuletyn PISM” nr 80 (1430), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 24.11.2016. 

 Terlikowski M.: Polityka obronna w UE – bezpieczeństwo wielu prędkości?, „Biuletyn PISM” nr 76 

(1426), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 10.11.2016. 

 Van Roosebeke B.: EU Deposit Guarantee Scheme in the European Parliament, „cepAdhoc”, Centre 

for European Policy, 22.11.2016. 
 
 
 

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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