UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu
(M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów
uchwał, opinii komisji o dokumentach przedkładanych w sprawach związanych
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i innych druków
senackich, a także doręczenie ich senatorom,";
2) w art. 22 w ust. 2a pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) urlop udzielony senatorowi na podstawie art. 23,";
3) w dziale VI uchyla się rozdział 2 i nazwę rozdziału 1;
4) po dziale VIII dodaje się dział VIIIa w brzmieniu:
"Dział VIIIa
Postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej
Rozdział 1
Opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu
Art. 75a. 1. Marszałek Senatu kieruje do Komisji Spraw Unii Europejskiej dokumenty
przedkładane w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18,
poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz.
392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925, z 2008 r. Nr 14, poz. 146
i Nr 90, poz. 781, z 2009 r. Nr 62, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 16, poz. 166.

-22. Na wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, Marszałek
Senatu może skierować dokumenty, o których mowa w ust. 1, do właściwych
komisji senackich.
Art. 75b. 1. Komisja Spraw Unii Europejskiej może uchwalić opinię:
1) o projekcie aktu prawodawczego lub innego aktu prawnego Unii
Europejskiej,
2) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanym w trakcie przebiegu
procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej,
3) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar
zająć podczas rozpatrywania projektu aktu prawodawczego lub innego
aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej,
4) o innym przedłożonym dokumencie.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 75a ust. 2, Komisja Spraw Unii
Europejskiej uchwala opinię na podstawie opinii komisji, do której
skierowano

dokumenty.

Nieuwzględnienie

opinii

komisji

wymaga

uzasadnienia.
Art. 75c. 1. Jeżeli organem właściwym do wydania opinii jest Senat, komisja po
rozpatrzeniu sprawy składa do Marszałka Senatu, w terminie przez niego
wyznaczonym, wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wraz
z projektem opinii Senatu.
2. Marszałek Senatu kieruje projekt opinii Senatu do właściwych komisji, w tym
do Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Rozdział 2
Przestrzeganie zasady pomocniczości
Art. 75d. 1. Jeżeli komisja uchwali opinię, w której uzna, iż rozpatrywany projekt aktu
prawodawczego Unii Europejskiej nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,
składa do Marszałka Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
wraz

z

projektem

opinii

Senatu

o niezgodności

projektu

z zasadą

pomocniczości.
2. Marszałek Senatu kieruje projekt opinii Senatu do właściwych komisji, w tym
do Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Art. 75e. 1. Projekt uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy Unii
Europejskiej zasady pomocniczości, wraz ze skargą, może wnieść komisja.

-32. Marszałek Senatu kieruje projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, do
właściwych komisji, w tym do Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Rozdział 3
Wyrażanie sprzeciwu
Art. 75f. 1. Marszałek Senatu kieruje do właściwych komisji, w tym do Komisji Spraw
Unii Europejskiej, do rozpatrzenia sprawy, w których Senat może wyrazić
sprzeciw na podstawie art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 81
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Komisje po rozpatrzeniu sprawy, w terminie wyznaczonym przez Marszałka
Senatu, przedstawiają Senatowi wspólne sprawozdanie, w którym wyrażają
swoją opinię.
Art. 75g. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art.
48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 81 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu

Unii

Europejskiej,

bezwzględną

większością

głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.";
5) art. 84 otrzymuje brzmienie:
"Art. 84. 1. Projekt uchwały Senatu może być wniesiony przez komisję, senatorów lub
senatora, chyba że Regulamin Senatu stanowi inaczej.
2. Marszałek Senatu może zażądać od wnioskodawcy uzasadnienia projektu
uchwały.
3. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w trzech czytaniach.
4. Do postępowania z projektami uchwał przepisy art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 2,
art. 79, art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 5, art. 81 i art. 82 stosuje się odpowiednio.
Marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa
w art. 80 ust. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 80 ust. 2,
przygotowywane jest niezwłocznie.
5. Komisje mogą postanowić o łącznym rozpatrzeniu skierowanych do nich
projektów uchwał. W takim przypadku we wspólnym sprawozdaniu komisje
przedstawiają wniosek o przyjęcie projektów w formie jednego tekstu
jednolitego albo wnioski o odrzucenie każdego projektu.
6. Projekt uchwały Senatu uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami
senackimi Marszałek Senatu może włączyć do projektu porządku obrad
posiedzenia Senatu z pominięciem pierwszego czytania. Projekt przedstawia

-4Senatowi upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy wnosząc o jego
przyjęcie bez poprawek.";
6) uchyla się art. 84a-84c;
7) art. 85 otrzymuje brzmienie:
"Art. 85. W trybie przewidzianym dla uchwał Senat może podejmować rezolucje,
oświadczenia, apele i opinie.";
8) w art. 90 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do postępowania w sprawie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
art. 84.";
9) w załączniku do uchwały pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) Komisji Spraw Unii Europejskiej – funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz
członkostwo

w

niej

Rzeczypospolitej

Polskiej,

opiniowanie

dokumentów

przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej

Polskiej

w

Unii

Europejskiej,

rozpatrywanie

inicjatyw

uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat
projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska,
Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów
pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej,
rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę
Ministrów oraz organy Unii Europejskiej;".

Art. 2.
Do postępowań w sprawie uchwał Senatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3.
Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" tekst jednolity uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. –
Regulamin Senatu, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed
dniem wydania tekstu jednolitego.
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Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

