
Zapis ustaleń 114 posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które 

odbyło się 12 lipca 2017 r. 

 

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania 

życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego 

dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Cyfryzacji 

 COM COM(2017) 010  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Tomasz Grodzki 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego z uwagami rządu 

 

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji 

dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego 

dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 

 Instytucja  wiodąca Główny Urząd Statystyczny 

 COM COM(2017) 329  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Grzegorz Napieralski 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania 

obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka 

związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów 

transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Finansów 

 COM COM(2017) 208  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Grzegorz Napieralski 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającej 

Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” 

produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz 

uchylającej decyzję 2007/659/WE  

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Finansów 

 COM COM(2017) 297  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Waldemar Sługocki 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania 

opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do 

niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Finansów 

 COM COM(2017) 276  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Marek Pęk 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 
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6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności 

systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany 

informacji na temat przypadków nieuiszczania opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

 COM COM(2017) 280  

 art. ustawy art. 7* 

 referent Marek Pęk 

 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 

7. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko – propozycja 

zaakceptowana przez komisję. 

COM(2017) 291 art. 3 ust. 2* 

 

8. Akty nieustawodawcze, w sprawie którego komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja 

zaakceptowana przez komisję. 

COM(2017) 273 art. 8* 

COM(2017) 314 art. 8* 

COM(2017) 318 art. 8* 

 

 

 

   

* - ustawa z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 

związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 

1395). 
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