
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

nr posiedzenia: 21 

data posiedzenia: 26 maja 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, 

z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk senacki nr 121, 

druki sejmowe nr 199 i 359). 

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili 

dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk senacki nr 122, druki sejmowe nr 200 i 360). 

3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków 

i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. 

(druk senacki nr 123, druki sejmowe nr 305 i 361). 

4. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki 

sejmowe nr 346 i 362). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Bogdan Klich. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Marcin Bosacki, Michał Kamiński, Bogdan Klich, Gabriela Morawska-Stanecka,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

sekretarz stanu Piotr Wawrzyk ze współpracownikiem, 

generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, 

Parlament Europejski: 

poseł Izabela Kloc,  

poseł Elżbieta Kruk, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel.  
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Ad 1. 
 

 Przedmiotowa Umowa dotyczy szeregu zagadnień we wzajemnych relacjach pomiędzy 

państwami UE a Singapurem, takich jak: współpraca w ramach odpowiednich regionalnych 

i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczanie terroryzmu i przestępstw 

międzynarodowych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz 

wspieranie wzrostu i rozwoju handlu między Stronami. Ponadto Umowa odnosi się do 

współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, w tym praworządności 

i współpracy prawnej, ochrony danych, migracji, przeciwdziałania przemytowi i handlowi 

ludźmi oraz ceł. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk omówił umowę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Umowa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Bogdan Klich zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 121 A). 

Ad 2. 
 

 Celem Umowy jest zacieśnienie współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej 

i kwestii bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym broni 

masowego rażenia oraz broni strzeleckiej i lekkiej, zwalczania terroryzmu, propagowania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, współpracy na forach wielostronnych, 

współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych. Umowa dotyczy także pogłębienia 

współpracy sektorowej, m.in. w dziedzinie: badań i innowacji, edukacji i kultury, migracji, 

zwalczania terroryzmu, walki z przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz 

współpracy sądowej i ochrony własności intelektualnej. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk omówił umowę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Bogdan Klich zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 122 A). 

Ad 3. 
 

 Przedstawiona do ratyfikacji umowa zmierza do rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych 

i handlowych, a także współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych 

oraz współpracy przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości. Umowa stwarza 

możliwości współpracy w takich dziedzinach jak: środowisko i zmiany klimatyczne, 

zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo 

informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i transport. 



 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk omówił umowę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Umowa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Bogdan Klich zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 123 A). 

Ad 4. 
 

 Ratyfikacja umożliwi uregulowanie ram prawnych dla postępowań w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Federalną Niemiec. 

Generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski omówił umowę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą umową przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Bogdan Klich zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 124 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BSMUE 

 


