
wiàzaƒ PrzejÊciowych, apeluje do parlamentów
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, aby —
w imi´ pog∏´biania jednoÊci Europy, rozwoju gospo-
darczego i cywilizacyjnego oraz umacniania wi´zi po-
mi´dzy jej obywatelami, a tak˝e podnoszenia ujedno-
liconych wysokich standardów zatrudnienia w ca∏ej
Unii Europejskiej — podj´∏y stosowne dzia∏ania na
rzecz zniesienia ograniczeƒ w dost´pie do rynków pra-
cy dla obywateli nowych paƒstw cz∏onkowskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a oczekiwa-
nie, ˝e pozytywne doÊwiadczenia paƒstw, które
w 2004 r. otworzy∏y swoje rynki pracy dla nowych
cz∏onków, b´dà dobrym przyk∏adem dla pozosta∏ych
paƒstw w realizacji fundamentalnej zasady Unii Euro-
pejskiej, to jest swobodnego przep∏ywu pracowników

jako wyrazu równoÊci i wolnoÊci wszystkich obywate-
li Unii Europejskiej.

Ponadto respektujàc w pe∏ni prawa paƒstw cz∏on-
kowskich do stosowania ograniczeƒ wynikajàcych
z Traktatu Akcesyjnego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyra˝a pe∏ne poparcie dla stanowiska Rzàdu Rzeczypo-
spolitej Polskiej wskazujàcego na korzyÊci ze zniesienia
barier w zakresie przep∏ywu pracowników dla obywate-
li polskich i innych nowych paƒstw cz∏onkowskich, mi´-
dzy innymi poprzez rozszerzanie i pog∏´bianie rynków
wewn´trznych, dostosowanie gospodarki europejskiej
do zmieniajàcych si´ warunków, co przyczyni si´ do
wzrostu gospodarczego Wspólnoty Europejskiej.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 kwietnia 2006 r.

w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu pose∏ Ewy Barbary Sowiƒskiej

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), wo-
bec zaistnienia okolicznoÊci okreÊlonej w art. 177

ust. 1 pkt 6 Ordynacji wyborczej, w zwiàzku z art. 103
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwier-
dzam wygaÊni´cie, z up∏ywem dnia 30 marca 2006 r.,
mandatu pose∏ Ewy Barbary Sowiƒskiej wybranej z li-
sty okr´gowej kandydatów na pos∏ów nr 3 Komitetu
Wyborczego Liga Polskich Rodzin w okr´gu wybor-
czym nr 9 z siedzibà w ¸odzi.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie obsadzenia wygas∏ego mandatu w okr´gu wyborczym nr 9 z siedzibà
Okr´gowej Komisji Wyborczej w ¸odzi

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i
Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173),
w zwiàzku z wygaÊni´ciem mandatu pose∏ Ewy Barba-

ry Sowiƒskiej wybranej z listy okr´gowej kandydatów
na pos∏ów nr 3 Komitetu Wyborczego Liga Polskich
Rodzin w okr´gu wyborczym nr 9 z siedzibà Okr´go-
wej Komisji Wyborczej w ¸odzi, postanawiam o wstà-
pieniu na jej miejsce Pana Miros∏awa Orzechowskie-
go, kandydata z tej samej listy, który w wyborach
otrzyma∏ kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek


