
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Spraw Zagranicznych 

i Unii Europejskiej 
oraz Komisji Infrastruktury 

nr posiedzenia: 119  nr posiedzenia: 101 

data posiedzenia: 26 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu  

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 – COM(2017) 278 

(druk senacki nr 576). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Marek Rocki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Infrastruktury: 

Wiesław Dobkowski, Piotr Florek, Robert Gaweł, Maciej Grubski, Jan Hamerski, Stanisław 

Kogut, Tadeusz Kopeć, Grzegorz Peczkis, Jacek Włosowicz, 

 
senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej: 

 Jerzy Chróścikowski, Dorota Czudowska, Jan Dobrzyński, Ryszard Majer, Grzegorz 

Napieralski, Jarosław Obremski, Marek Pęk, Marek Rocki, Rafał Ślusarz, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Iwona Kozera-Rytel. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 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 – COM(2017) 278 omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator 

Ryszard Majer. W opinii podnosi się m.in., że projekt dyrektywy nie jest zgodny z zasadą 

pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, a proponowane 

zmiany mogą przyczynić się do załamania istotnego sektora polskiej gospodarki, związanej 

z transportem drogowym. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag do 

przedstawionego projektu opinii. 

Projekt opinii nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Marek Rocki zgłosił 

wniosek o przyjęcie projektu opinii bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu  

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 – COM(2017) 278 bez poprawek 

(druk senacki nr 576 S). 

 

 

Opracowano w BPS 

 


