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W załączeniu przekazuję zapis ustaleń 77 posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, 
które odbyło się 19 września 2013 r. o godz. 08:00 w sali 182 . 
 
 

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii 
Europejskiej w programie badawczo-rozwojowym na rzecz pomocy osobom starszym w 
prowadzeniu aktywnego trybu życia podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 COM COM(2013) 500  
 art. ustawy art. 7* 
 referent Maciej Klima 
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 
 

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez 
turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 COM COM(2013) 512  
 art. ustawy art. 7* 
 referent Norbert Obrycki 
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 
 

3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii w 
programie badawczo-rozwojowym podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich 
mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
zakresie badań 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Gospodarki 
 COM COM(2013) 493  
 art. ustawy art. 7* 
 referent Norbert Obrycki 
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 
 

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Kanadą a Unią Europejską 
o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
 COM COM(2013) 528  
 art. ustawy art. 8* 



 

____________________________________________________________________________________ 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. +48 22 694-93-14, +48 22 694-93-15, fax +48 22 694-93-19,       
email:ksue@nw.senat.gov.pl 

-2- 
 referent Józef Pinior 
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 
 
 
5. 

 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Środowiska 
 COM COM(2013) 516  
 art. ustawy art. 7* 
 referent Wojciech Skurkiewicz 
 decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię (druk senacki nr E41)  

 
 

6. Projekt wniosku dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2009/71/EURATOM 
ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Środowiska 
 COM COM(2013) 343  
 art. ustawy art. 8* 
 referent Zbigniew Meres 
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego wraz z uwagami rządu 

 
 
 

 
 
 

  Z poważaniem 

 /-/Edmund Wittbrodt 
 Przewodniczący Komisji 

* - 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). 

 
 
 
 

mailto:email:ksue@nw.senat.gov.pl

