Warszawa, dnia 12 września 2016 r.

SPS-132 - 26-2016

Panie i Panowie Posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zawiadamiam, że zwołałem 26. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, które odbędzie się w dniach 21, 22 i 23 września 2016 roku.
Obrady rozpoczną się w środę 21 września o godz. 9.00
Porządek dzienny posiedzenia przesyłam w załączeniu.

/-/ Marek Kuchciński

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Porządek dzienny
26. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 21, 22 i 23 września 2016 r.
(środa – piątek)
1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi
o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym
poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia
23 kwietnia 2015 r. (druki nr 770 i 828)
- sprawozdawca poseł Marek Wójcik.
2. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (druk nr 784)
- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Joanna
Banasiuk.
3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet
i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830)
- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara
Nowacka.
4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w obronie życia
i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(druk nr 525)
- uzasadnia poseł Jan Klawiter.
5. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego (druk nr 815)
- uzasadnia poseł Jerzy Jachnik.
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6. Pierwsze czytanie poselskiego
Administracji Skarbowej (druk nr 826)

projektu

ustawy

o

Krajowej

7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy –
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)

Przepisy

- uzasadnia poseł Łukasz Schreiber.

- uzasadnia poseł Wojciech Murdzek.
8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego
oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 730)
- uzasadnia poseł Agnieszka Ścigaj.
9. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny (druk nr 768)
- uzasadnia senator Robert Mamątow.
10. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów
oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r.
(druk nr 547) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 586)
- wystąpienia Ministra Środowiska oraz posła Jerzego Gosiewskiego.
11. Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji
„Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku
2015 (druk nr 532) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych
oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 585)
- wystąpienia Ministra Środowiska oraz poseł Anny Paluch.
Pytania w sprawach bieżących.
Informacja bieżąca.
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___________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:
1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druki nr 630 i
)

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach
ustaw o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 626, 785 i
)
3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
(druki nr 469 i
)
4. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska (druki nr 774 i
)
5. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
(druki nr 791 i
)
6. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskich
projektach uchwał w sprawie:
- umów międzynarodowych TTIP i CETA,
- sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu
ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą - CETA bez akceptacji państw
członkowskich,
- Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (druki nr 727, 728, 831 i
)
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7. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych
o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy
na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu
11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej
Organizacji Pracy (druki nr 805 i
).

- ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej
Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala
Marszałek Sejmu - w konsultacji z Konwentem Seniorów - bezpośrednio przed
posiedzeniem.

