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Antonio Tajani wybrany na stanowisko Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski wybrał kandydata Grupy
EPL na stanowisko Przewodniczącego PE na
lata 2017-2019.
„Prawdziwy proeuropejczyk, Antonio Tajani,
poświęcił swoją karierę polityczną dla Europy.
Jest silnym i odpowiedzialnym partnerem dla
całego Parlamentu. Serdecznie gratulujemy Antonio Tajaniemu wyniku wyborów i dziękujemy
wszystkim posłom, którzy na niego głosowali”,
powiedział Manfred Weber, Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.
„Wybór Antoniego Tajaniego pokazuje, że
Grupa EPL jest silną kotwicą Parlamentu Europejskiego i siłą, z którą można budować partnerstwo. Grupa EPL jest gwarantem stabilności
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tej Izby. Jesteśmy i będziemy budowniczymi
mostów w Parlamencie Europejskim, aby przynosić korzyści obywatelom Europy”, powiedział
Manfred Weber. „Liczymy na dalszą współpracę
z innymi proeuropejskimi siłami w Parlamencie
Europejskim i ruch w kierunku Europy, która dostarcza rezultaty”.
Zabierając głos w sprawie wyboru Antonio
Tajaniego, dzięki zawarciu strategicznego sojuszu chadeków z liberałami, Janusz Lewandowski,
Przewodniczący Delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim, powiedział: „Obecnie w Europie
socjaliści raczej słabną, zaś liberałowie rosną
w siłę, stąd ten strategiczny sojusz chrześcijańskiej demokracji i liberałów jest użyteczny
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również dla wzmocnienia pozycji Donalda Tuska
w Radzie Europejskiej.” Odnosząc się do powstania centroprawicowej koalicji w Parlamencie Europejskim, Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący
Delegacji PO-PSL w PE, powiedział, że „wielokrotnie w przeszłości w sprawach dotyczących
wartości, ale również podstawowych interesów polskich znajdowaliśmy wspólne zdanie,
w szczególności w sprawach dotyczących przemysłu, energetyki, klimatu, rolnictwa, budżetu.
Dlatego to powinno nas łączyć.”
Antonio Tajani jest posłem do Parlamentu
Europejskiego od 1994 roku. Był Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej od 2008 do
2014 roku, początkowo jako Komisarz do spraw
Transportu (2008-2010), następnie jako Komisarz do spraw Przemysłu i Przedsiębiorczości
(2010-2014). W 2014 roku został Pierwszym Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
Od 2002 roku jest Wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu
Europejskiego
16-19 stycznia 2017 r.
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu
15 grudnia 2016 r.
Podczas debaty o wynikach szczytu UE posłowie dyskutowali na temat politycznych wyzwań na 2017 rok, w obecności Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej Jyrki Katainena.

Europejski filar praw socjalnych
Podczas sesji plenarnej posłowie debatowali na temat rozszerzenia ochrony podstawowych praw pracowniczych, także o nowe
formy zatrudnienia.

Danuta Jazłowiecka
Nie ulega wątpliwości, że Państwa Członkowskie muszą zmodernizować rynki pracy oraz politykę społeczną. Ciągle zmieniający się świat pracy, globalizacja,
cyfryzacja, starzenie się społeczeństwa, nowe modele
biznesowe- to wszystko są zjawiska, które wymagają
szybkich i skutecznych rozwiązań. Aktualizacja agendy
społecznej i naszego dorobku socjalnego pod kątem
tendencji gospodarczych i społecznych XXI wieku jest
także celem Komisji Europejskiej, jaki przyświeca tworzeniu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Według
zapowiedzi Komisji Filar Praw Socjalnych ma stanowić
ramy dla polityk społecznych i zatrudnienia oraz ma
wspierać reformy na szczeblu krajowym.

Andrzej Grzyb
Kryzys migracyjny jest problemem nie tylko europejskim, ale przede wszystkim globalnym, w kwestii jego źródeł, jak również skutecznej reakcji. Bez
umiędzynarodowienia nie można mówić o sukcesie. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję informacje
o pozytywnej ocenie postępu w realizacji umów
z 5 afrykańskimi krajami w zakresie zarówno tranzytu, jak i pochodzenia migrantów. Chciałbym również prosić o rozwój podobnych form współpracy
z innymi krajami. Liczymy też na intensywniejsze
wdrażanie planu z La Valletty, w tym przyspieszenie prac legislacyjnych, służących zrównoważonemu rozwojowi w krajach będących źródłem
migracji. Malta, obejmująca prezydencję Rady
Unii Europejskiej, z pewnością dogłębnie rozumie
konieczność współpracy międzynarodowej w zakresie przywrócenia kontroli migracji. Liczymy, że
za tej prezydencji nastąpią znaczące postępy we
współpracy z Libią.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
na piśmie
Grudniowe Konkluzje Rady Europejskiej przedstawiane na sesji plenarnej dotyczyły zagadnień
kluczowych na rok 2017. Zgadzam się, że obok
intensyfikowania działań dotyczących bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu i racjonalnej polityki
wobec kryzysu migracyjnego, związanej z uszczelnianiem granic i odsyłaniem nielegalnych imigrantów, ważna jest kwestia Ukrainy. W tej ostatniej zaś
decyzje musi podjąć Holandia. Obecnie 27 krajów
UE i Parlament Europejski ratyfikowały umowę stowarzyszeniową z Ukrainą; ten ważny dla równowagi
na wschód od Europy dokument, nie może wejść
w życie tylko z powodu braku akceptacji dla niej
w Holandii. Rodzi to niepotrzebne i niebezpieczne
także dla Polski napięcie w Europie wschodniej.
Rozwiązanie tej kwestii słusznie uznano za jeden
z priorytetów w 2017 roku.

Krzysztof Hetman
Na mocy Traktatów państwa członkowskie sprawują
wyłączną kompetencję nad systemami zabezpieczeń
społecznych i rolą Unii są działania zapewniające
wzmacnianie tej współpracy. Jednak musimy mieć
na uwadze, że ogromne zróżnicowanie lokalnych
praktyk i wciąż niepełna kohezja pomiędzy poszczególnymi rynkami pracy powodują, że propozycje na
przykład wspólnego dochodu minimalnego czy jednego europejskiego ubezpieczenia dla bezrobotnych
uważam za drogę w złym kierunku.

Republika Środkowoafrykańska
Posłowie debatowali nad wspólnym projektem rezolucji w sprawie
sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej.

Bogdan Wenta
Ważne jest, aby władze Republiki Środkowoafrykańskiej nie ustawały w wysiłkach związanych z rozbrojeniem i reintegracją członków grup zbrojnych,
wprowadzeniem praworządności oraz sprawnego
systemu wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście duże znaczenie ma ścisła współpraca władz
tego kraju z Unią Europejską, Bankiem Światowym
i Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji
finansowych
Jednym z tematów debat sesji plenarnej był aktualny stan negocjacji
w sprawie podatku od transakcji finansowych (FTT) w Europie.

Dariusz Rosati
Jeśli podatek od transakcji finansowych ma ostatecznie być wdrożony, trzeba zaplanować to w ten sposób,
by zminimalizować związane z nim ryzyka. W tym
kontekście można zaproponować trzy rozwiązania.
Po pierwsze, stawka podatkowa musi być bardzo
niska, by zminimalizować straty wynikające z efektywności. Po drugie, podatek powinien być możliwie
szeroki i obejmować wszystkie transakcje finansowe,
aby unikać arbitralnych decyzji. Po trzecie, powinien
mieć na celu zmniejszenie spekulacji. Nie powinien
być obarczany innymi celami, takimi jak zwiększenie
dochodów budżetowych czy redystrybucja dochodu.

Silny głos polskich europosłów
w pracach legislacyjnych PE
Pięciu polskich posłów w Grupie EPL zostało wybranych koordynatorami i wice-koordynatorami komisji parlamentarnych, utrzymując silną reprezentację delegacji PO-PSL w pracach legislacyjnych
Parlamentu Europejskiego.
Nowym koordynatorem w Komisji Rozwoju został Bogdan Wenta. Poseł Andrzej Grzyb pokieruje
pracami Podkomisji Praw Człowieka. Poseł Róża Thun została ponownie wybrana wice-koordynatorką
Komisji Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a posłowie Jan Olbrycht i Jarosław Wałęsa
ponownie będą koordynować prace Grupy EPL odpowiednio w Komisji Budżetowej i Komisji Petycji.
Koordynator jest rzecznikiem frakcji politycznej w swojej komisji. Obowiązki koordynatorów
i wice-koordynatorów w komisjach polegają na:
• przygotowaniu i koordynowaniu stanowiska posłów Grupy EPL w komisji;
• rozdzielaniu zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców;
• reprezentowaniu Grupy EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji, podczas których podejmuje
się decyzje o rozdziale sprawozdań, o porządku dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dyskusją na posiedzeniu komisji;
• dbaniu o dyscyplinę w głosowaniu;
• współpracy z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omówienia głosowań w komisji,
głosowań plenarnych oraz ewentualnych poprawek.
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Bogdan Wenta koordynatorem
Grupy EPL w Komisji Rozwoju
Bogdan Wenta został wybrany koordynatorem Grupy EPL w Komisji Rozwoju (DE VE)
odpowiedzialnej za promowanie, wdrażanie
i monitorowanie polityki rozwojowej i pomocy
humanitarnej Unii Europejskiej.
„Obecny kr yzys migracyjno -uchodźczy
udowodnił nam, że należy zająć się przyczynami destabilizacji, przymusowych przesiedleń i nielegalnej migracji poprzez działanie na
rzecz wyrównywania szans gospodarczych,
spo ł ecznych i polit ycznych bezpośrednio

w krajach rozwijających się. Tym właśnie zajmuje się Komisja DEVE, której mam zaszczyt
być członkiem od połowy 2014 roku. Jestem
przekonany, że wartości takie jak demokracja,
prawa człowieka czy prawo do zrównoważonego rozwoju gospodarczego nie znają podziałów
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politycznych, dlatego jako koordynator Grupy EPL mam nadzieję na dobrą współpracę
z pozostałymi grupami politycznymi reprezentowanymi w naszej Komisji” - powiedział
Bogdan Wenta.
Poseł Wenta w swojej roli koordynatora
z ramienia Grupy EPL będzie odpowiedzialny
za wypracowanie stanowisk wspólnych dla całej frakcji w kwestiach związanych z pracami
Komisji DEVE, rozdzielanie sprawozdań i opinii
wśród członków Komisji z ramienia EPL, a także za współpracę z koordynatorami pozostałych grup politycznych w ramach Komisji.
„W konsekwencji złożenia mandatu poselskiego przez poprzedniego koordynatora EPL,
od lipca zeszłego roku jako wice-koordynator
pełniłem jego obowiązki, dlatego czuję się
przygotowany do tej roli. Jednocześnie jestem
świadomy, że w tak złożonej sytuacji międzynarodowej, gdzie kryzysy humanitarne spowodowane konfliktami i klęskami żywiołowymi
przedłużają się, a liczba uchodźców jest najwyższa od czasu II wojny światowej, kluczowe
jest wypracowanie spójnej strategii zarówno
w naszej Grupie, jak i w Komisji Rozwoju” - zaznaczył Bogdan Wenta.
Mandat Komisji DEVE obejmuje także kwestie pomocy humanitarnej i na wypadek klęsk
żywiołowych oraz promowanie wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw
człowieka w krajach rozwijających się.
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PE wyraża zgodę na ułatwienie importu
produktów spożywczych z Kosowa

Parlament Europejski wyraził zgodę na zastosowanie pewnych ułatwień w importowaniu produktów
rolnych i rybołówstwa z Kosowa, przyjmując zdecydowaną większością głosów sprawozdanie w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania
Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Polska
Marcin Trojanowski
Telefon: +48 22 892 93 05
E-mail: epl-warszawa@europarl.europa.eu

Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią
Europejską i Kosowem. Autorem sprawozdania jest
poseł Adam Szejnfeld.
„Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, zawarty
przez Unię Europejską z Kosowem, to szansa dla
tego państwa. Potrzebuje ono bowiem stabilizacji politycznej oraz rozwoju gospodarczego dla
budowania lepszej przyszłości swoich obywateli.
Aby układ jednak mógł w pełni funkcjonować, konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad
dotyczących wdrażania jego postanowień w życie”,
powiedział po głosowaniu Adam Szejnfeld.
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agata.byczewska@ep.europa.eu
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Kontakt do Posła

Adam SZEJNFELD
Tel: +32 2 2845776
adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

Gabriela Karol
+32 2 28 42 403
gabriela.karol@ep.europa.eu
Twitter: @gk_karol

„Wymiana handlowa, szczególnie produktów rolno-spożywczych, jest bardzo ważna dla dalszego rozwoju Kosowa. Bez obniżenia stawek celnych ten
najbiedniejszy kraj Europy miałby bowiem znaczne
trudności z zaistnieniem na rynku Unii Europejskiej.
Przy okazji, ta umowa to także przykład, jak dzisiejsze zasady otwartości i wzajemnej współpracy
krajów bogatych oraz biednych mogą wpływać na
rozwój państw i podnoszenie dobrobytu ich obywateli. Myślę, że warto to podkreślać w sytuacji narastającej w Europie i na świecie fali nieuzasadnionej
krytyki tego procesu”, powiedział.
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