
 
Ramowy plan pracy  

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP VII kadencji   
II półrocze 2008 r. (lipie - grudzień)  

 
(plan nie zawiera stałych punktów porządku obrad KSUE dotyczących rozpatrywania 

projektów aktów prawa UE i związanych z nimi stanowisk rządu) 
 

Lipiec 
q 17 lipca godz. 11.00 

1. Omówienie procedur związanych z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na 

przykładzie projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 

traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną, COM (2008) 426 – przyjęcie planu pracy projektu pilotażowego COSAC. 

2. Informacja na temat przygotowań Rządu do polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r. – 

rozpatrzenie w trybie art. 3 ust. 2 ustawy *, referuje przedstawiciel UKIE. 

q 17 lipca godz. 12.00 

Wspólne posiedzenie KSUE i KSZ z udziałem ambasadorów Słowenii i  Francji - przejęcie 

prezydencji 

q 23 lipca godz. 8.30 – posiedzenie legislacyjne 
 

Sierpień 

q 6 sierpnia godz. 8.30 – podsumowanie projektu pilotażowego COSAC 
 
Wrzesień 

q Informacja rządu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w 
okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej) – przygotowanie 
do debaty plenarnej.  

q Estonia - cykliczne spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów 
Litwy, Łotwy, Estonii i Polski 

 
Październik 

q 7-8 października, Francja/Paryż - spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich 
parlamentów Niemiec, Francji i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego 

q Informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanej na 15-16 października 
2008 r. - referuje przedstawiciel MSZ 



q Czechy - cykliczne spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów 
państw Grupy Wyszechradzkiej 

 
Listopad 

q 3-4 listopada, Francja/Paryż – XL spotkanie COSAC 
q Omówienie zakresu stosowania środków ochronnych UE w oparciu o dokumenty, które 

wpływają do komisji – posiedzenie komisji.  
q Stan prac nad pakietem klimatyczno-energetycznym – posiedzenie seminaryjne 
 
Grudzień 

q Informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanej na 11-12 grudnia 2008 
r. - referuje przedstawiciel MSZ 

q Program działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r.”  
- przygotowanie do debaty plenarnej - referuje przedstawiciel UKIE 

 


