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I. Sprawozdania ustawodawcze Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów
Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów przyjęła sprawozdania ustawodawcze dotyczące wielu wniosków 
ustawodawczych przedłożonych przez Komisję. 

1. Rynek wewnętrzny

Parlament Europejski i Rada przyjęły w latach 2014–2019 następujące środki ustawodawcze 
dotyczące rynku wewnętrznego1:

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2009 w sprawie wymagań 
technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz 
przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych2

W rozporządzeniu tym określono wymagania dotyczące homologacji typu 
pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych 
zaprojektowanych i zbudowanych dla tych pojazdów w odniesieniu do ich 
bezpieczeństwa ogólnego oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe 
i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/519 z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i 
nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

Rozporządzenie (UE) 2019/519 ma 
zastosowanie do pojazdów rolniczych i leśnych 
i określono w nim wymogi administracyjne i 
techniczne dotyczące homologacji typu 
wszystkich nowych pojazdów, układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/515 w sprawie wzajemnego 
uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie 
członkowskim

W rozporządzeniu 2019/515 ustanowiono przepisy i procedury 
dotyczące stosowania przez państwa członkowskie zasady 
wzajemnego uznawania w indywidualnych przypadkach w 
odniesieniu do towarów objętych zakresem stosowania art. 34 TFUE, 
które są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innym 

1 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw (WRF). Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 12 lutego 2019 r. Procedowanie będzie 
kontynuowane podczas nowej kadencji parlamentarnej („wczesne porozumienie w drugim czytaniu”). 
2 Uzgodniony tekst oczekuje na zatwierdzenie przez nowy Parlament (tj. ostateczne przyjęcie w drodze sprostowania).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR%3Afa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.465+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN


PE638.713v04-00 4/25 DT\1185009PL.docx

PL

państwie członkowskim, z uwzględnieniem art. 36 TFUE oraz 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/129 z dnia 16 stycznia 
2019 r. dotyczące zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub 
trójkołowych oraz czterokołowców

Rozporządzenie (UE) 2019/129 zmienia rozporządzenie (UE) nr 168/2013, w 
którym określono wymogi administracyjne i techniczne dotyczące homologacji typu 
wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/26 z dnia 8 stycznia 2019 
r. uzupełniające prawodawstwo Unii dotyczące homologacji typu w odniesieniu do 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Rozporządzenie (UE) 2019/26 stanowi uzupełnienie obowiązującego 
prawodawstwa przez ustanowienie szczególnych przepisów dotyczących 
homologacji typu UE i wprowadzaniu do obrotu pojazdów, układów, komponentów 
i oddzielnych zespołów technicznych, które uzyskały homologację typu od organu 
Zjednoczonego Królestwa udzielającego homologacji typu. Dodatkowe informacje 
można uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących 
zawodów

W dyrektywie (UE) 2018/958 określono 
wspólne ramy prawne dotyczące 
przeprowadzania ocen 
proporcjonalności w celu 
wyeliminowania nieproporcjonalnych 
ograniczeń dostępu do zawodów 
regulowanych lub wykonywania tych 
zawodów. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep 

Celem rozporządzenia (UE) 2018/858 jest zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przez wprowadzenie zharmonizowanych 
wymogów technicznych dotyczących bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej 
pojazdów silnikowych i ich przyczep. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego 
blokowania geograficznego

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
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W rozporządzeniu (UE) 2018/302 zakazano nieuzasadnionego 
blokowania geograficznego i innych form dyskryminacji klientów ze 
względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub 
miejsce prowadzenia działalności. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania 
broni

Dyrektywa (UE) 2017/853 zmienia dyrektywę Rady 91/477/EWG w 
sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 
2009/142/WE

W rozporządzeniu (UE) 2016/426 ustanowiono 
przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i 
oddawania do użytku urządzeń spalających paliwa 
gazowe (zwanych w rozporządzeniu „urządzeniami”). 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 
89/686/EWG

W rozporządzeniu (UE) 2016/425 określono wymagania w zakresie projektowania 
i produkcji środków ochrony indywidualnej (zwanych w rozporządzeniu „ŚOI”), 
które mają być udostępniane na rynku, w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa użytkowników, a także ustanowienia zasad dotyczących 
swobodnego przepływu ŚOI w Unii. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 
89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE

W rozporządzeniu (UE) 2016/424 ustanowiono przepisy dotyczące udostępniania 
na rynku oraz swobodnego przepływu podsystemów i elementów bezpieczeństwa 
urządzeń kolei linowych. Zawiera ono również przepisy dotyczące projektowania, 
budowy i oddawania do użytku nowych urządzeń kolei linowych. Dodatkowe 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POL&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POL&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POL&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
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informacje można uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 
r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Celem dyrektywy (UE) 2015/2302 jest przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zbliżenie niektórych aspektów przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do umów 
zawieranych pomiędzy podróżnymi a przedsiębiorcami dotyczących imprez 
turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 6 
października 2015 r. w sprawie handlu produktami z fok

Rozporządzenie (UE) 2015/1775 zmienia rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w 
sprawie handlu produktami z fok w celu uwzględnienia zaleceń i orzeczeń Organu 
Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dodatkowe 
informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i 
procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii 
dotyczącym produktów i jego egzekwowania3 

Celem rozporządzenia jest 
zapewnienie, aby produkty 
wprowadzane do obrotu w UE były 
zgodne z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii. Dodatkowe 
informacje można uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dostępności 
produktów i usług („europejski akt w sprawie dostępności”)  4 

Celem dyrektywy jest poprawa 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a także usunięcie barier 
dla swobodnego przepływu dostępnych 
produktów i usług oraz zapobieganie 
powstawaniu takich barier, w tym dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowe informacje można 
uzyskać tutaj.

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające zasady udostępniania na 
rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE4 

3 W momencie sporządzania niniejszego dokumentu oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.).
4 W momencie sporządzania niniejszego dokumentu oczekuje na publikację w Dz.U. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R1775
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
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Celem rozporządzenia jest 
zagwarantowanie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego przy jednoczesnym 
zapewnieniu spełniania przez 
znajdujące się w obrocie produkty nawozowe z 
oznakowaniem CE wymagań zapewniających wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, 
bezpieczeństwa oraz środowiska. Dodatkowe 
informacje można uzyskać tutaj.

2. Jednolity rynek cyfrowy 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Parlament Europejski i Rada przyjęły następujące 
środki ustawodawcze dotyczące jednolitego rynku cyfrowego:

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania 
sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z 
usług pośrednictwa internetowego4

Celem rozporządzenia jest zapewnienie 
sprawiedliwego, przewidywalnego, 
zrównoważonego i budzącego zaufanie 
otoczenia biznesowego w internecie w 
obrębie rynku wewnętrznego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram 
swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Celem rozporządzenia (UE) 2018/1807 
jest zapewnienie na terytorium Unii 
swobodnego przepływu danych innych 
niż dane osobowe przez ustanowienie 
przepisów odnoszących się do wymogów 
dotyczących lokalizacji danych, dostępności danych dla 
właściwych organów i przenoszenia danych przez 
użytkowników profesjonalnych. Dodatkowe informacje 
można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia 
jednolitego portalu cyfrowego

Celem rozporządzenia (UE) 2018/1724 jest utworzenie jednolitego portalu 
cyfrowego zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp online do 
informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, 
potrzebnych im do korzystania z praw na rynku wewnętrznym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać tutaj.

 dyrektywa (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POL
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102


PE638.713v04-00 8/25 DT\1185009PL.docx

PL

stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

Celem dyrektywy (UE) 2016/2102 jest 
stworzenie zharmonizowanego rynku 
dostępności stron internetowych 
organów sektora publicznego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
tutaj.

 dyrektywa (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na 
terytorium Unii (dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa)

Dyrektywa (UE) 2016/1148 zapewnia wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Unii. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 585/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE 

Decyzja nr 585/2014/UE zapewnia skoordynowane i spójne wdrażanie 
interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE, a także interoperacyjność i 
ciągłość tej usługi w całej Europie. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

3. Ochrona konsumentów 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Parlament Europejski i Rada przyjęły następujące 
wnioski przedłożone przez Komisję dotyczące ochrony konsumentów:

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do lepszego 
egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta5

Dyrektywa ta zmienia dyrektywę Rady w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich, dyrektywę w sprawie ochrony konsumenta przez 
podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, dyrektywę dotyczącą 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów oraz dyrektywę w sprawie praw konsumentów. Jej celem jest 
zapewnienie lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących 
ochrony konsumenta, w szczególności w związku z rozwojem dziedziny cyfrowej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów 
sprzedaży towarów6

Celem dyrektywy jest wspieranie wzrostu 
gospodarczego poprzez utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku 
cyfrowego z korzyścią zarówno dla 
konsumentów, jak i przedsiębiorców 
w drodze likwidacji najważniejszych barier dla handlu 

5 Uzgodniony tekst oczekuje na zatwierdzenie przez nowy Parlament (tj. ostateczne przyjęcie w drodze sprostowania).
6  W momencie sporządzania niniejszego dokumentu oczekuje na publikację w Dz.U. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
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transgranicznego wynikających z prawa umów. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o 
dostarczanie treści cyfrowych8

Dyrektywa ta określa niektóre 
wymagania dotyczące umów o 
dostarczanie konsumentom treści 
cyfrowych, w szczególności przepisy 
dotyczące zgodności treści cyfrowych z 
umową, środków zaradczych przysługujących w 
przypadku braku zgodności treści cyfrowych z umową 
oraz sposobów korzystania z tych środków, zmian i 
rozwiązywania takich umów. Dodatkowe informacje 
można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów

Rozporządzenie (UE) 2017/2394 zmienia 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, w 
którym ustanowiono zharmonizowane 
zasady i procedury w zakresie 
usprawniania współpracy między 
organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów w kontekście transgranicznym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

4. Polityka celna 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Parlament Europejski i Rada przyjęły następujące 
wnioski przedłożone przez Komisję dotyczące polityki celnej7:

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury8

W rozporządzeniu określono warunki i procedury wprowadzania dóbr kultury na 
obszar celny Unii. Nie ma ono zastosowania do dóbr kultury, które są przewożone 
w tranzycie przez obszar celny Unii. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/632 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu 

7 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdania dotyczące dwóch innych ważnych wniosków 
ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach przygotowań kolejnych wieloletnich ram finansowych. Są to:  sprawozdanie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego, w ramach 
Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (WRF) oraz 
sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 
ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (WRF). Pierwsze czytanie w Parlamencie zakończono w dniu 17 
kwietnia 2019 r. W obu przypadkach negocjacje mają zostać zakończone wraz z negocjacjami na temat innych tekstów dotyczących WRF 
(„wczesne porozumienie w drugim czytaniu”).
8 W momencie sporządzania niniejszego dokumentu oczekuje na publikację w Dz.U.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0287(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.634+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.634+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_PL.pdf
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przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym

Rozporządzenie (UE) 2019/632 zmienia rozporządzenie (UE) nr 952/2013 
ustanawiające unijny kodeks celny. Rozporządzenie (UE) 2019/632 ustanawia 
przedłużenie okresu wykorzystywania sposobów innych niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2016/2339 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w odniesieniu do towarów, które 
czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną

Rozporządzenie (UE) 2016/2339 zmienia rozporządzenie (UE) nr 952/2013 
ustanawiające unijny kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo 
opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną i wracają na ten obszar 
celny. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 decyzja Rady (UE) 2016/979 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia 
Chorwacji do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii 
Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami 
celnymi

Decyzja Rady (UE) 2016/979 z dnia 20 maja 2016 r. ustanawia proces w 
odniesieniu do przystąpienia Chorwacji do Konwencji sporządzonej na podstawie 
art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy 
między administracjami celnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

 rozporządzenie (UE) 2015/1525 z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami 
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami 
członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów 
prawa celnego i rolnego 

Rozporządzenie (UE)2015/1525 zmienia rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 
w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw 
członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

II. Sprawozdania (z własnej inicjatywy) w kwestiach nieustawodawczych

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pakietu 
dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych (2017/2278(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 
podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku (2018/2008(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie norm 
europejskich dla XXI wieku (2016/2274(INI))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)


DT\1185009PL.docx 11/25 PE638.713v04-00

PL

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dłuższego cyklu 
życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (2016/2272(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform 
internetowych i jednolitego rynku cyfrowego(2016/2276(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie 
europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się (2017/2003(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie planu 
działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 
(2016/2273(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego 
semestru 2017 (2016/2248(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie barier 
pozataryfowych na jednolitym rynku (2015/2346(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie strategii 
jednolitego rynku (2015/2354(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie „W kierunku 
aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (2015/2147(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie dążenia do 
poprawy regulacji jednolitego rynku (2015/2089(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zarządzania 
jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (2015/2256(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie EOG i 
Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (2015/2061(INI))

III. Sprawozdania z realizacji (z własnej inicjatywy) w kwestiach 
nieustawodawczych

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia 
konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i 
zarządzaniu nią (2018/2109(INI))

 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia 
dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych (2018/2056(INI))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
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 rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wdrożenia 
dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do regulacji i potrzeby reformy zawodów 
regulowanych (2017/2073(INI))

IV. Opinie ustawodawcze Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów wydała opinie w sprawie różnych wniosków przedłożonych przez Komisję, co 
ostatecznie doprowadziło do przyjęcia następujących aktów ustawodawczych: 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich 
uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 
2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 
2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 
2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 z dnia 18 lipca 
2018 r. ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający 
na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego 
Unii

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 z dnia 17 maja 2017 
r. w sprawie ustanowienia unijnego programu służącego wsparciu szczególnych 
działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług 
online w zakresie treści

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 
2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552313985096&uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
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2017 r. w sprawie wyrobów medycznych

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. 
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych 
(tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 
2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do 
silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych 
nieporuszających się po drogach

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 
Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów 
Inwestycyjnych

 decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. 
ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla 
europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 
2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów wydała również opinie na temat 
wielu innych ważnych wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję, w sprawie 
których jeszcze trwają negocjacje albo które mają wkrótce zostać przyjęte:

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 8 czerwca 2017 
r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie praw autorskich na 
jednolitym rynku cyfrowym9

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 24 września 
2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 22 listopada 

9 W momencie sporządzania niniejszego dokumentu oczekuje na publikację w Dz.U.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.POL
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
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2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie powództw 
przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 5 listopada 
2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego 
program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 12 lipca 2018 r. 
w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie oceny technologii 
medycznych

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 4 czerwca 2018 
r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia dotyczącego praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 17 maja 2018 r. 
w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie reformy ENISA i 
dobrowolnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa UE w odniesieniu do towarów i 
usług ICT.

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 5 listopada 
2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego 
Europejski Fundusz Obronny

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
prywatności i łączności elektronicznej

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 25 września 
2017 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie dostępu 
towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie 
zamówień publicznych

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 11 maja 2017 r. 
w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie praw autorskich 
i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji 
programów telewizyjnych i radiowych

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 4 marca 2019 r. 
na temat wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 21 lutego 2019 
r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie zniesienia 
sezonowych zmian czasu

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 11 
października 2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
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 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 19 czerwca 
2018 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

V. Opinie nieustawodawcze Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów wydała następujące opinie nieustawodawcze: 

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie zalecenia w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią 
Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i robotyki

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie autonomicznej jazdy w transporcie europejskim 

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas 
na działanie

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów 
transportowych 

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów „W 
kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego”

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie ratowania życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2191(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
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sprawie walki z cyberprzestępczością

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie strategii kosmicznej dla Europy

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: 
europejskie społeczeństwo gigabitowe i technologia 5G

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu – pełne wykorzystanie możliwości 
jednolitego rynku cyfrowego

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze – budowanie w 
Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE w 2015 r.

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii 

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie Europejskiej Unii Obrony

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE w 2014 r.

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie nowych wyzwań i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0588&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2145(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2100(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=en
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 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – 
realizacja priorytetów na rok 2014

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie polityki konkurencji za 2013 r.

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie dążenia do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej: plan działania UE

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie wpływu polityki handlowej i inwestycyjnej UE na inicjatywy publiczno-
prywatne w krajach spoza UE

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości 
w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i 
perspektywa

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości 
w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym (InfoSoc)

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie możliwego rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej 
na produkty nierolne

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – 
realizacja priorytetów na rok 2015

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2059(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2158(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2210(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
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 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie walut wirtualnych 

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie 
handlu i inwestycji

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej - 
realizacja priorytetów na rok 2016

 opinia nieustawodawcza Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
sprawie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

VI. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i projekty rezolucji złożone 
przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów  

 pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie dyrektywy w sprawie urządzeń 
radiowych, 22 marca 2018 r.

 pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie komunikatu Komisji „Ku 
gospodarce opartej na danych”, 2 marca 2016 r.

 opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie rezolucji 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie dążenia ku dobrze 
prosperującej gospodarce opartej na danych, 10 marca 2016 r.

 rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stawienia czoła wyzwaniom 
związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego, 19 stycznia 2017 r.

 rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pomiarów emisji w sektorze 
motoryzacyjnym, 27 października 2015 r.

 pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie pomiaru emisji w sektorze 
motoryzacyjnym, 28 września 2015 r.

VII. Tury kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów 
medycznych, 21–22 stycznia 2019 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wdrażania dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i europejskiej legitymacji zawodowej, 21–22 listopada 2018 
r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_PL.pdf
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Ochrony Konsumentów w odniesieniu do dyrektywy w sprawie broni palnej, 21–22 
lutego 2018 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do dyrektywy 2014/53 w sprawie urządzeń 
radiowych, 21 listopada 2017 r. 

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do planu działania na rzecz wzmocnienia 
systemu SOLVIT, 25 września 2017 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w 
sprawie różnic w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich 
i zachodnich rynkach UE, 22 czerwca 2017 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 
z 2014 r., 2 maja 2017 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wdrażania dyrektywy 2016/1148 w sprawie 
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii („dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i 
informacji”), 11 maja 2017 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do zawodów regulowanych w UE, 6 lutego 
2017 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wyników europejskiego szczytu 
konsumenckiego z 2016 r. na temat bilansu zdrowia prawa ochrony konsumentów i 
prawa marketingowego, 28–29 listopada 2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do dyrektywy 2014/53 w sprawie urządzeń 
radiowych, 9–10 listopada 2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do rozporządzenia nr 305/2011 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, 9–10 listopada 2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do narzędzia oceny oddziaływania na 
konsumenta, 10–11 października 2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do tablicy wyników dla rynków 
konsumenckich za 2016 r. 10–11 października 2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do serwisu „Twoja Europa – Porady”, 14 
czerwca 2016 r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
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 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do sprawozdania specjalnego Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej, 30 maja 
2016 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących 
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze 
odpowiednie systemy teleinformatyczne, 25 stycznia 2016 r. 

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do naruszeń, 10 grudnia 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wyrobów budowlanych, 7 grudnia 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do rejestracji pojazdów silnikowych w UE, 10 
grudnia 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do zamówień publicznych, 9 listopada 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do pojedynczych punktów kontaktowych, 12 
października 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do kwestii emisji spalin przez samochody 
marki Volkswagen, 12 października 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do przypadków naruszeń na jednolitym rynku, 
12 października 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do aktu delegowanego w sprawie unijnego 
kodeksu celnego, 22–23 września 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do opóźnień w płatnościach, 23 czerwca 2015 
r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do transpozycji dyrektywy 2013/55/UE 
zmieniającej dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 6 maja 2015 
r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do transpozycji nowych dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, 23 kwietnia 2015 r.

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wdrożenia rozporządzenia w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów (ODR): platforma ODR, 7 grudnia 2015 r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-569.851+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
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 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wdrożenia rozporządzenia w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów (ODR): platforma ODR, 23 kwietnia 2015 r. 

 tura kontroli ustawodawczej przeprowadzonej przez Komisję Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów w odniesieniu do wdrożenia rozporządzenia w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów (ODR): platforma ODR, 3 marca 2015 r.

VIII. Zorganizowany dialog z udziałem Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów wymieniała poglądy w ramach zorganizowanego dialogu z następującymi 
komisarzami:

 Elżbietą Bieńkowską, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, 
przedsiębiorczości i MŚP

 Mariją Gabriel, komisarz do spraw sieci komunikacyjnych, treści i technologii

 Pierre’em Moscovicim, komisarzem do spraw gospodarczych i finansowych, 
podatków i ceł

 Věrą Jourovą, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i 
równouprawnienia płci

IX. Wysłuchania publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i warsztaty zorganizowane dla Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 wspólne wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i Komisją Kontroli Budżetowej w sprawie zwalczania nadużyć 
celnych, 8 kwietnia 2019 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie harmonizacji jako podstawy regulacji jednolitego rynku, 22 
stycznia 2019 r. 

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie oddziaływania i stanu wdrożenia w państwach 
członkowskich dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, 12 lipca 
2018 r. 

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie lepszego egzekwowania i modernizacji unijnych regulacji w 
sferze ochrony konsumentów, 11 lipca 2018 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w środowisku internetowym 19 czerwca 2018 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie unijnych horyzontalnych ram prawnych dotyczących 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
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usuwania treści niezgodnych z prawem na jednolitym rynku cyfrowym, 19 czerwca 
2018 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie pakietu towarowego, 21 marca 2018 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie europejskiej e-karty usług, 21 czerwca 2017 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, 21 marca 
2017 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie norm europejskich dla XXI wieku, 26 stycznia 2017 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie przeglądu rozporządzenia w sprawie współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów, 9 listopada 2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i Komisji Prawnej w sprawie stosunków umownych i środków 
zaradczych dla konsumentów w sferze cyfrowej, 24 maja 2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie ulepszenia zamówień publicznych w dziedzinie obronności 
na jednolitym rynku, 21 kwietnia 2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i Komisją Handlu Międzynarodowego w sprawie TTIP: zamówienia 
publiczne – wyzwania i możliwości dla UE i Stanów Zjednoczonych, 20 kwietnia 
2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie broni palnej, 15 marca 2016 
r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie strategii jednolitego rynku, 23 lutego 2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie barier pozataryfowych w dziedzinie handlu na rynku 
wewnętrznym, 14 stycznia 2016 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie EOG i Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku 
wewnętrznego”, 7 maja 2015 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i Komisją Handlu Międzynarodowego w sprawie „TTIP: wyzwania i 
możliwości dla rynku wewnętrznego”, 24 lutego 2015 r.

 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie „Dlaczego Europie potrzebne są ramy prawne dla sankcji 
celnych”, 22 stycznia 2015 r. 
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160223CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
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 wysłuchanie publiczne przed Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów w sprawie oddziaływania TTIP na rynek wewnętrzny, 17 marca 2014 r.

Departament Tematyczny A ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej zorganizował następujące 
warsztaty dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów:

 warsztaty na temat wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów 
silnikowych, listopad 2018 r.

 warsztaty na temat wzmacniania konkurencyjności na rynku wewnętrznym, 
październik 2018 r.

 warsztaty na temat wkładu rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów we wzrost, 
lipiec 2018 r.

 warsztaty na temat rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych – 
podstawy jednolitego rynku cyfrowego, luty 2018 r.

 warsztaty na temat pakietu strategii zamówień publicznych, luty 2018 r.

 warsztaty na temat reformy zawodów regulowanych, lipiec 2017 r. 

 warsztaty na temat konsekwencji brexitu, luty 2017 r.

 warsztaty na temat gospodarki współpracy, listopad 2016 r.

 warsztaty na temat reformy jednolitego rynku produktów nawozowych, październik 
2016 r. 

 warsztaty „Relacje między franczyzodawcami a franczyzobiorcami: ramy regulacyjne 
i bieżące wyzwanie”, lipiec 2016 r. 

 warsztaty na temat zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha 
dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, marzec 
2015 r.

 warsztaty na temat elementów składowych wszechobecnego jednolitego rynku 
cyfrowego, listopad 2014 r.

X. Wizyty, delegacje i inne wydarzenia 

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Grecji 
(Pireus, Kreta), 17–19 grudnia 2018 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Japonii 
(Tokio i Kioto), 17–21 września 2018 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Chinach 
(Szanghaj i Kanton), 17–19 lipca 2018 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów we 
Włoszech (Florencja i Livorno), 4–6 kwietnia 2018 r. 

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
Hiszpanii (Madryt), 12–14 lutego 2018 r.

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Kanadzie 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170214WKS00341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161019WKS00001
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161012CHE00122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-632.968+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.644+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.737+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.972+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.972+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.265+03+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.265+03+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
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(Ottawa), 17–21 lipca 2017 r.

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Stanach 
Zjednoczonych (Waszyngton), 19–21 września 2017 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Estonii 
(Tallin), 19–21 kwietnia 2017 r. 

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Indiach 
(Bombaj i Nowe Delhi), 21–23 lutego 2017 r. 

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Meksyku 
(Cancún), 6–9 grudnia 2016 r.

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
Szwajcarii (Genewa), 31 października 2016 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
Zjednoczonym Królestwie, 21–23 września 2016 r.

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Meksyku, 
20–23 czerwca 2016 r.

 wizyta członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na Łotwie, 
16–17 lutego 2015 r.

 wizyta delegacji komisji IMCO w Niderlandach, 5–6 listopada 2015 r.

 wizyta delegacji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Stanach 
Zjednoczonych (Dolina Krzemowa), 21–23 lipca 2015 r.

Grupy robocze Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów:

 grupa robocza ds. jednolitego rynku cyfrowego 

Podczas ósmej kadencji parlamentarnej odbyło się w sumie 17 posiedzeń grupy 
roboczej, podczas których członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów omówili szereg kwestii kluczowych dla jednolitego rynku cyfrowego, 
takich jak handel elektroniczny, blokowanie geograficzne, sztuczna inteligencja, 
fałszywe informacje, konkurencyjność i wybór konsumenta. Dalsze szczegółowe 
informacje na ten temat dostępne są tutaj.

Inne grupy robocze:

 grupa robocza ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki

 grupa robocza ds. prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego

 grupa robocza ds. unii cyfrowej 

 grupa robocza ds. oddziaływania na rynek cyfryzacji, robotyki i sztucznej inteligencji

Inne wydarzenia i działalność: 

 konferencja Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: „Szkolenie 
MŚP w zakresie prawa ochrony konsumenta – program pilotażowy PE: 
podsumowanie i działania następcze”, 27 listopada 2018 r.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-615.439+03+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.759+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cr/1052/1052911/1052911en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.708+01+DOC+PDF+V0//PL&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-567.663+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/163940/Summary%20of%20meetings%20-%208th%20Term.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
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 okrągły stół Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie rynku 
detalicznego, 15 lutego 2016 r.

 międzykomisyjna sieć ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych

 sieć ds. uwzględniania aspektu płci

 sieć ds. WRF 

 sieć ds. petycji

 grupa monitorująca Komisji Handlu Zagranicznego ds. Stanów Zjednoczonych 
odnośnie do negocjacji w sprawie TTIP 

 Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności – mechanizm przekazywania informacji zwrotnej od Komisji Europejskiej

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160215CHE00121
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