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Biuletyn OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ, który zawiera miesięczny przegląd działań 
Sejmu związanych z członkostwem Polski w UE, jest publikowany w pełnej wersji na stronie OIDE (html). Niniejsza 
wersja zawiera pewne wskazane w tekście skróty.  

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
 
10 stycznia 2018 - Sejm przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie wdrażania programów 

operacyjnych w zakresie polityki spójności realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 (stenogram 
pkt 9). 
 

 
DOKUMENTY UE W SEJMIE 
 

 
W styczniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 176-181.  

W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 rozpatrzyła 102 dokumentów UE: 

o w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 13 projektów aktów ustawodawczych UE, 
dotyczących m.in.: ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego 
transportu towarów między państwami członkowskimi; Europejskiego Funduszu Walutowego; 
siedziby Europejskiej Agencji Leków, 

o w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 
56 dokumentów KE (12 komunikatów, 35 sprawozdań, 1 projekt wspólnego sprawozdania,  
5 wniosków ws. rozporządzeń i 3 wnioski ws. dyrektyw), dotyczących m.in.: dokończenia budowy 
unii bankowej; przeglądu śródokresowego instrumentów finansowania zewnętrznego, 

o w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: 
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 

o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in.: 
wytycznych ws. polityk zatrudnienia państw członkowskich; polityki gospodarczej w strefie euro; 
stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu UE we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego 
zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG, 

o w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej - 1 projekt aktu ustawodawczego UE, dotyczący 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej 
stawki podstawowej, 

 przyjęła odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 2 w sprawie wsparcia działań dotyczących modyfikacji 
niekorzystnych zapisów dla Polski, zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym 
„Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków" (dezyderat nr 2, pos. nr 176), 

 uchwaliła plan pracy Komisji na okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 (pos. nr 176), 

 rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się 8 
grudnia 2017 (prezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski) (pos. nr 176), 

 rozpatrzyła informację o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej z 14-15 grudnia 2017 oraz informację o 
posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 22 stycznia 2018 (prezentował sekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 177), 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posiedzenie.xsp?view=2&posiedzenie=55&dzien=2
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posiedzenie.xsp?view=2&posiedzenie=55&dzien=2
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&sue_d2
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 spotkała się z ambasadorem Republiki Bułgarii Emilem Savov Yalnazov i wysłuchała informacji nt. 
programu prezydencji bułgarskiej; spotkała się z ambasadorem Republiki Estonii Harri Tiido i wysłuchała 
informacji na temat bilansu prezydencji estońskiej (pos. nr 180). 

 

OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SUE 

COM(2017) 650 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Program prac Komisji na 2018 r. 

Komisja do Spraw UE: 

o 25.01.2018, pos. 181 – opinia nr 29  
o 29.01.2018 – przesłanie opinii w ramach dialogu politycznego do przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej 

 
COM(2017) 692 
Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki 
dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w 
odniesieniu do obowiązującego ograniczenia ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku 

Komisja do Spraw UE: 

o 09.01.2018, pos. 176 – opinia nr 28  

*** 

 
SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia 
wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r., druk nr 2168 (pos. SUE nr 179). 

 
W styczniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano 

informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 176-178 oraz 181 dostarczone przez sekretariat komisji. 
 

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH 
 

 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

 10.01.2018, rozpatrzenie informacji przedstawionej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, o wynikach kontroli "Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w 
ramach Polityki Spójności" (pos. nr 183). 

 
 

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST 
 

W styczniu 2018 

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

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
[2225], 

o Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw [2191], 

o Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [2147], 

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

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz niektórych innych ustaw [2068], 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – 
Prawo ochrony środowiska [2066], 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [2056], 
o Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw [1931], 
o Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

[1780]. 
 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=1&docId=537B22E773F23DF5C12581C40050D1D3&lang=PL
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/Pliki-zal/opinia%20nr%2029%2C%20com%282017%29%20650%2C%20pos.%20nr%20181.doc/%24File/opinia%20nr%2029%2C%20com%282017%29%20650%2C%20pos.%20nr%20181.doc
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=1&docId=DA45FD58D2480BA1C12581E2003717FE&lang=PL
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/0/F2BE7A2B035D8349C125821100320E7E/%24File/opinia%20nr%2028%2C%20com%282017%29%20692%2C%20pos.%20nr%20176.doc
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?lang=PL
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do?appLng=PL
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2225
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2191
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2147
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2068
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2066
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2056
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1931
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1780


3 

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH 
 
 

Badanie pomocniczości w styczniu 2018 

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.02.2018) 

Projekt aktu 
ustawodawczego 

Termin badania zasady 
pomocniczości upływa 

Przyjęcie / przekazanie 
uzasadnionej opinii 

Izba / parlament 
(państwo) 

COM(2017) 648 22.01.2018 18.01.2018 / - Riksdag (Szwecja) 

COM(2017) 660* 11.01.2018 10.01.2018 / - Senat 
(Francja) 

COM(2017) 772 06.02.2018 31.01.2018 / - Izba Poselska 
(Czechy) 

 

W styczniu 2018 badaniu pomocniczości podlegało 14 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 

05.02.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych 
projektów z zasadą pomocniczości. 

W grudniu 2017 uzasadnione opinie zgłoszono do dokumentów COM(2017) 536 oraz COM(2017) 647 - por. poprzedni Biuletyn 
OIDE, grudzień 2017. 

* W Biuletynie OIDE z 31 grudnia 2017 - na podstawie danych z bazy IPEX wg stanu na 02.01.2018 - zawarto informację o 
przyjęciu przez francuski Senat uzasadnionej opinii do COM(2017) 660. Zgodnie z nowymi danymi w bazie IPEX, wg stanu na 
05.02.2018, opinia ta została przyjęta w styczniu 2018, a nie w grudniu 2017. 

Więcej informacji o uzasadnionych opiniach oraz projektach – internetowy Biuletyn OIDE 

 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA 
 
 
24 stycznia 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat „Europejski program w 
zakresie migracji. Co z rozwiązaniami prawnymi i integracją? ” 

 Uwagi wstępne 

 Sesja I – Europejski program na rzecz migracji - rozwiązania prawne i integracja dwa lata później 

 Sesja II –  Rozwiązania prawne dla ochrony międzynarodowej 

 Sesja III –  Migracja zarobkowa i łączenie rodzin 

 Sesja IV –  Integracja - szanse i wyzwania  
 
21-22 stycznia 2018, Sofia, Spotkanie przewodniczących COSAC 

 Spotkanie trojki prezydencji COSAC 

 Otwarcie spotkania 

 Sprawy proceduralne i różne  
o Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC 
o Porządek obrad LIX COSAC 
o Zarys 29. raportu półrocznego COSAC 
o Listy otrzymane przez prezydencję 
o Sprawy proceduralne 

 Sesja 1: Priorytety prezydencji bułgarskiej w Radzie UE, debata 

 Sesja 2: Przyszłość Unii Europejskiej - siła w jedności, debata 

 Sesja 3: Rola strategii makroregionalnych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i 
bezpieczeństwa, debata 

 Uwagi końcowe 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170660.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170772.do
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=98
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=98
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=457#a
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=15034:spotkanie-w-sofii&catid=81&Itemid=1032
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 
NOWE NA STRONIE OIDE 

Zaktualizowano następujące działy 

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Status i finansowanie europejskich partii politycznych; Parlament Europejski 
wobec przyszłości UE; Prokuratura Europejska 

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

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016), Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami 
Traktatu z Lizbony 

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP 
 

SPRAWY BIEŻĄCE – KOMENTARZE 
 

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii 
Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.02.2018) 

 Bacian I.C., Drachenberg R.: Outcome of the meetings of EU leaders of 14-15 December 2017, „W 

skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,12.01.2018. 

 Bassot E., Wolfgang H.: The Juncker Commission's ten priorities: State of play in early 2018, „Analiza", 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 26.01.2018.  

 Bassot E.: Ten issues to watch in 2018, „In-Depth Analysis", European Parliament - European 

Parliamentary Research Service, January 2018.  

 Delivorias A.: Extension of the European statistical programme (ESP) to 2018-2020, „W skrócie", Biuro 

Analiz Parlamentu Europejskiego, 25.01.2018.  

 Drachenberg R.: Current membership of the European Council, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 11.01.2018.  

 Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycle (State-of-Play, 
January 2018), „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 30.01.2018.  

 Etzold T.: Participation as an Added Value of Macro-regions. The Potential for Developing Macro-regional 
Cooperation in Europe, „SWP Comment" 2018/C 6, January 2018.  

 Ferguson C., Sochacka K.: Plenary round-up – Strasbourg, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego, 19.01.2018. 

 Fouéré E.: A decisive year for the EU's re-engagement with the Western Balkans, „Ceps Policy Insights", 

no 1, Centre for European Policy Studies, January 2018.  

 Helwig N.: New Tasks for EU-NATO Cooperation. An Inclusive EU Defence Policy Requires Close 
Collaboration with NATO, SWP Comment 2018/C 04, January 2018, s. 4.  

 Keep M.: A guide to the EU budget, „Commons Briefing Paper" no. SN06455, House of Commons Library, 

04.01.2018.  

 Korpas A., Magnus M.: Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk 
Reduction Measures, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego,16.01.2018.  

 Lilyanova V.: Western Balkans in the spotlight in 2018, „W skrócie", Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego,15.01.2018.  

  Mills C.:European defence: where is it heading?, „Commons Briefing Paper" no. 8216, House of 
Commons Library, 30.01.2018. 
 

 
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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https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8216
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=90

