
REGULAMIN

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU

DO SPRAW ZIELONEJ GOSPODARKI

§ 1.

Parlamentarny Zespół do Spraw Zielonej Gospodarki, zwany dalej ”Zespołem” tworzą

senatorowie i posłowie zainteresowani problematyką rozwoju gospodarczego kraju

połączonego z wzrostem świadomości ekologicznej.

§ 2.

Zespół został utworzony w celu:

1) wspierania działań podejmowanych w celu szybkiego i dynamicznego rozwoju

społeczno-gospodarczego z poszanowaniem uwarunkowań środowiskowych,

2) wspierania działań prowadzących do zminimalizowania negatywnych oddziaływań

na środowisko,

3) popierania przedsięwzięć prowadzących do rozwiązań, które będą konkurencyjne

na rynku międzynarodowym i jednocześnie przyjazne dla środowiska,

4) uczestniczenia w stymulowaniu budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki.

§ 3.

Zespół współpracuje w szczególności z:

1) właściwymi komisjami Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego,

2) Radą Ministrów i innymi organami administracji rządowej,

3) jednostkami samorządu terytorialnego,

4) środowiskami naukowymi, uczelniami wyższymi i organizacjami zawodowymi,

5) organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Pracami Zespołu kieruje przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących w jego

zastępstwie.



§ 5.

1. Zespół wybiera przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących.

2. Zespół jest reprezentowany przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

4. Wybór i odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego następuje w trybie

ust. 2 na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Zespołu.

§ 6.

1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele organów państwowych,

organizacji i stowarzyszeń.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizacji

społecznych i zawodowych działających na rzecz zielonej gospodarki.

3. W posiedzeniach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego

Zespołu.

§ 7.

Zespół realizuje swoje cele poprzez:

1) przedstawianie opinii na temat propozycji dokumentów rządowych,

2) zajmowanie stanowiska w sprawach bieżących, wiążących się z zakresem działania

Zespołu,

3) występowanie z inicjatywą niezbędnych działań do organów i jednostek

wymienionych w § 3.

§ 8.

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.


