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Szczegółowy tryb pracy komisji nie wynika bezpośrednio 
ani z ustawy, ani z Regulaminu Senatu, lecz został 
wypracowany przez komisję. Pierwszym etapem pracy jest 
selekcja dokumentów wpływających do komisji. Odbywa 
się ona przed posiedzeniem komisji w trakcie spotkania 
przewodniczącego i jego dwóch zastępców. W spotkaniu 
uczestniczą też zatrudnieni w Kancelarii Senatu analitycy, 
których zadaniem jest przygotowanie informacji i opinii 
o projektach aktów prawa UE. Na takim spotkaniu 
podejmuje się decyzję o porządku posiedzenia komisji. 
Do przygotowania projektu opinii komisji w sprawie 
każdego konkretnego projektu aktu prawnego UE lub 
stanowiska rządu rozpatrywanego na posiedzeniu komisji 
wyznaczany jest senator sprawozdawca. Na posiedzeniu 
komisji, po wysłuchaniu przedstawicieli rządu, opinii 
senatora sprawozdawcy, a czasami również ekspertów, 
komisja podejmuje decyzję o niezgłaszaniu uwag bądź 
formułuje opinię, która jest następnie publikowana 
w formie druku senackiego. Po posiedzeniu komisji 
sporządzany jest zapis ustaleń przyjętych przez komisję. 
Ten zapis wraz z opiniami komisji jest przekazywany 
rządowi, przy czym stanowisko komisji, wyrażane 
w imieniu Senatu, nie jest wiążące dla rządu.
Od kwietnia 2008 r. Komisja Spraw Unii Europejskiej 
zyskała wsparcie dzięki powołaniu stałego przedstawiciela 
Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, który pełni swoje 
obowiązki w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jego 
głównym zadaniem jest przekazywanie między Senatem 
a instytucjami UE informacji na temat przebiegu unijnego 
procesu legislacyjnego oraz bieżących wydarzeń.

Od maja 2004 r., czyli od przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, delegacja Komisji Spraw Unii 
Europejskiej uczestniczy w pracach Konferencji Komisji 
Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych 
(tzw. COSAC). W skład polskiej delegacji wchodzi 
4 posłów i 2 senatorów.
Członkowie komisji biorą też udział w cyklicznych 
spotkaniach przedstawicieli komisji do spraw 
europejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski 
oraz przedstawicieli komisji do spraw europejskich 
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, 
Słowacja, Węgry, Polska). W 2008 r. została wznowiona 
współpraca komisji do spraw europejskich Francji, Niemiec 
i Polski w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego. Celem tych 
spotkań jest wymiana informacji oraz wypracowywanie 
wspólnych stanowisk i inicjatyw. Spotkania komisji 
odbywają się przed posiedzeniami COSAC, kolejno 
w każdym z państw uczestniczących we współpracy.
Przewodniczący komisji jest członkiem delegacji Senatu RP 
na Wspólne Spotkania Parlamentarne (JPM), organizowane 
dwa razy w roku w Parlamencie Europejskim.
Zwyczajem Komisji Spraw Unii Europejskiej jest 
organizowanie wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych 
cyklicznych spotkań z akredytowanymi w Warszawie 
ambasadorami państw członkowskich UE. Celem tych 
spotkań jest zapoznanie się z priorytetowymi założeniami 
i osiągnięciami prezydencji sprawowanych przez kolejne 
państwa członkowskie UE. Ponadto na takim posiedzeniu 
komisji przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
omawia polską politykę europejską w danym półroczu.
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