
119. posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej odbędzie się 26 lipca 2017 r.  

 

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących 

maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw 

oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w 

odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

 COM COM(2017) 277  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Marek Pęk 

 komisja branżowa** KI 

 badanie pomocniczości Dotyczy 04.09.2017 r. 

 

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz 

ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 

2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

 COM COM(2017) 278  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Ryszard Majer 

 komisja branżowa** KI 

 badanie pomocniczości Dotyczy 04.09.2017 r. 

 

3. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające 

opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r. 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Rozwoju 

 COM COM(2017) 520  

 art. ustawy art. 8* 

 referuje Waldemar Sługocki 

 komisja branżowa** KBFP 

 badanie pomocniczości nie dotyczy 

 

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 

jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia 

i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Rozwoju 

 COM COM(2017) 256  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Rafał Ślusarz 

 komisja branżowa** KGNI 

 badanie pomocniczości Dotyczy 27.07.2017 r. 

 

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 

konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

 COM COM(2017) 289  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Aleksander Szwed 

 komisja branżowa** KGNI 

 badanie pomocniczości Dotyczy 04.09.2017 r. 
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6. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniający dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu 

do raportowanych uzgodnień transgranicznych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Finansów 

 COM COM(2017) 335  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Grzegorz Napieralski 

 komisja branżowa** KBFP 

 badanie pomocniczości Dotyczy 25.09.2017 r. 

 

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

europejski program rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie 

konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Obrony Narodowej 
 COM COM(2017) 294  

 art. ustawy art. 7* 

 referuje Jan Dobrzyński 

 komisja branżowa** KON 

 badanie pomocniczości Dotyczy 08.09.2017 r. 

 

8. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja 

COM(2017) 262 art. 7* 

COM(2017) 353 art. 7* 

 

9. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko - propozycja 

COM(2017) 324 art. 8* 

COM(2017) 356 art. 8* 

COM(2017) 357 art. 8* 

COM(2017) 359 art. 8* 

COM(2017) 360 art. 8* 

COM(2017) 366 art. 8* 

COM(2017) 367 art. 8* 

COM(2017) 369 art. 8* 

COM(2017) 374 art. 8* 

COM(2017) 540 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). 

** -  informacja przekazana zgodnie z art. 75a ust. 3 Regulaminu Senatu. 
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