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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca

2009 r. ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. i wyrazy "określonych w odrębnych przepisach"

zastępuje się wyrazami "prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych

z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz.

515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342)";

2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy "skargi kierowane" zastępuje się wyrazami

"założenia do skarg kierowanych";

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.

Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) w art. 14c pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw członkostwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w sprawie dostosowania

prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;".";

4) w art. 12 w pkt 5, w art. 13 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie "Sejmu" dodaje się wyrazy

"i regulaminie Senatu";



- 2 -

5) w art. 12 w pkt 5, w art. 13 w ust. 3 w pkt 4 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem

przepisów odrębnych,";

6) w art. 12 w pkt 6, w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób

prawnych za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą,

w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;";

7) w art. 12 w pkt 6, w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje

działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403,

z późn. zm.), a także koordynuje działania związane z zapewnieniem ich

bezpieczeństwa.";

8) w art. 13 lit. a i b oznacza się jako pkt 1 i 2;

9) w art. 14 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w art. 28a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. O stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów,

administracyjnych i majątkowych placówek zagranicznych, audytu

wewnętrznego, a także informatyki w urzędzie obsługującym ministra

właściwego do spraw zagranicznych może ubiegać się także członek

personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania określone

w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone

w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o Komitecie do Spraw Europejskich, przyjmując do niej 9 poprawek.

Mając na względzie zasady techniki prawodawczej dotyczące formułowania odesłań

w akcie normatywnym, Senat przyjął poprawkę nr 1. Jej celem jest wyraźne odesłanie do

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem

w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Przyjmując poprawkę nr 2 Izba uznała za zasadne doprecyzowanie przepisu poprzez

wskazanie, że Komitet do Spraw Europejskich może być upoważniony do uzgadniania

projektów dokumentów rządowych zawierających założenia do skarg kierowanych w imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej do organów sądowych Unii Europejskiej.

Senat zauważył, że zmiana wprowadzona w art. 14c ustawy o Radzie Ministrów

(art. 11 ustawy) wymaga dostosowania do aktualnie obowiązującego brzmienia art. 14c,

nadanego ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz

niektórych innych ustaw. Uznając, że intencją ustawodawcy była zmiana brzmienia pkt 7 w

art. 14c, który dotyczy współdziałania z Komitetem Integracji Europejskiej, a nie pkt 6,

dotyczącego redagowania i udostępniania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyjęta została

poprawka nr 3.

Uwzględniając fakt, iż opiniowanie projektów ustaw co do ich zgodności z prawem

Unii Europejskiej odbywa się również na zasadach określonych w regulaminie Senatu, Izba

przyjęła poprawkę nr 4.

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy o działach administracji rządowej (art. 12 pkt 5 ustawy)

zawiera wyliczenie zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej

Polskiej w Unii Europejskiej. Wśród tych zadań znajduje się "zapewnienie, z zastrzeżeniem

przepisów odrębnych, reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed

organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)". W uzasadnieniu projektu ustawy zawarto stwierdzenie, że chodzi tu

o przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Użycie zwrotu

"z zastrzeżeniem" sugerowało, że w ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

znajduje się wyjątek od zasady wyrażonej w art. 13 ust. 3 pkt 4. Tymczasem pomiędzy

zakresami tych przepisów nie ma części wspólnych. Przepis art. 13 ust. 3 pkt 4 jest źródłem

kompetencji do wyznaczenia Prokuratorii Generalnej do reprezentowania Polski przed
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międzynarodowymi sądami, a ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa określa tryb

ustanowienia tej reprezentacji i współpracy w związku z prowadzonym postępowaniem.

Co za tym idzie, nie da się traktować tych przepisów jako zasady i wyjątku. Mając na

względzie powyższe Senat stanął na stanowisku, iż należy wyeliminować tę część przepisu,

która nie zawiera treści normatywnych (poprawka nr 5).

Senat zdecydował ponadto zmienić brzmienie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o działach

administracji rządowej (art. 12 pkt 6 ustawy) w taki sposób, aby dział sprawy zagraniczne

w zakresie dotyczącym interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą

oraz współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, sformułowany był analogicznie do

obowiązującej ustawy. W tym celu przyjęta została poprawka nr 6.

Uchwalając poprawkę nr 7 Izba uznała za celowe jednoznaczne przyznanie

ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych roli koordynatora działań związanych

z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W poprawce tej Senat dostosował również brzmienie przepisu do terminologii ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ustawa wprowadzając zmiany do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu

programu wieloletniego "Program dla Odry – 2006" oznaczała je kolejno literami a i b.

Tymczasem, zgodnie z ugruntowaną praktyką, potwierdzoną § 56 Zasad techniki

prawodawczej, w obrębie artykułu zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części:

wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Mając na względzie fakt, iż § 94 ust. 2 zasad

techniki prawodawczej, który określa zasady oznaczania przepisów zmieniających, nie

dotyczy sytuacji, z którą mamy do czynienia w ustawie, Izba stanęła na stanowisku, iż

zastosowanie powinny znaleźć ogólne zasady oznaczania fragmentów jednostek redakcyjnych

w przepisach zawierających wyliczenie. W związku z powyższym uchwalona została

poprawka nr 8.

Przyjmując poprawkę nr 9 Senat uznał za celowe wyeliminowanie wymogu

posiadania stopnia dyplomatycznego w odniesieniu do kandydatów ubiegających się

o stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów, administracyjnych i majątkowych

placówek zagranicznych, audytu wewnętrznego, a także informatyki w urzędzie

obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.


