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Brexit: nie jest możliwe
lepsze porozumienie
niż w ramach UE

„Nasze przesłanie jest jasne: najpierw negocjujemy warunki wystąpienia, a następnie rozmawiamy
o przyszłym traktacie. Musimy zakończyć niepewność obywateli dotkniętych tym procesem. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie przyszłość
Irlandii Północnej”, powiedział Manfred Weber,
Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim, podczas debaty na temat Brexitu. „Chcemy, by
Wielka Brytania pozostała naszym partnerem i przyjacielem. Jednak negocjacje będą trudne”.
„Obawiam się, że Londyn będzie chciał zachować pozytywne aspekty członkostwa w UE i pozbyć się negatywnych. Tak być nie może. Ale co

faktycznie oznacza wystąpienie z Unii Europejskiej?
Oznacza to, że kraj, który opuszcza UE, nie może
mieć lepszych warunków porozumienia niż jakikolwiek członek UE. W kwestii bezpieczeństwa, nie
może być członkiem Europolu i korzystać z Systemu
Informacji Schengen. W kwestii badań naukowych,
nie może brać udziału w programach współpracy
uniwersyteckiej finansowanych przez UE. W kwestii
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handlu, nie może czerpać pożytków z jednolitego
rynku. Nie będzie wybierania rodzynek z ciasta”.
„Chciałbym zwrócić się do naszych przyjaciół
z Irlandii i Hiszpanii: nie pozostawimy Was samych.
Będziecie korzystać z przywilejów europejskiej rodziny 27 państw w czasie negocjacji z Londynem.
Jesteśmy gotowi, możemy zacząć negocjacje”, podsumował Manfred Weber.
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Brexit: będziemy przede wszystkim
bronić interesów UE
„Zasady są proste: będziemy przede wszystkim bronić interesów 445 milionów mieszkańców UE i działać na rzecz zachowania integralności i spójności
Europy. Naszym obowiązkiem jest bronić wartości,
które są podstawą UE, zapewnić, iż Wielka Brytania
wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych
oraz wypracować odpowiednie rozwiązania dla Irlandii Północnej” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner
komentując przyjętą rezolucję Parlamentu Europejskiego nt. negocjacji z Wielką Brytanią, w związku ze
złożoną przez nią notyfikacją o zamiarze wystąpienia
z Unii Europejskiej.
„To są dla nas nieprzekraczalne granice w negocjacjach, na podstawie których będziemy oceniać
postęp procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej” – powiedziała.
Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych
(AFCO) zaznaczyła, iż Parlament Europejski będzie
miał decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia
kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.
Dodała, że komisja, której przewodniczy, jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu
na temat wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Zgodnie z procedurą zgody Parlament
Europejski może odrzucić lub przyjąć wynegocjowany tekst, na podstawie rekomendacji komisji.

Dlatego AFCO będzie obiektywnym, ale i zarazem
wymagającym arbitrem.
„W Wielkiej Brytanii mieszka obecnie ponad 3,1
miliona obywateli innych państw UE. Ponad 1,2 miliona Brytyjczyków mieszka z kolei w państwach Europy
kontynentalnej. Naszym obowiązkiem jest zagwarantować stabilność oraz jasność prawną zarówno dla
biznesu jak i mieszkańców UE. Musimy zapewnić stopniowy i uporządkowany proces wychodzenia Wielkiej
Brytanii z Unii, w oparciu o unijne prawo i interesy obu
stron” – podkreśliła.
„Nie postrzegamy opuszczenia Unii Europejskiej
przez Wielką Brytanię jako odrzucenie łączących nas
wartości. Opuszczenie UE pociąga za sobą jednakże
wyjście Wielkiej Brytanii z wypracowanych ram solidarności i współpracy pielęgnowanych przez ostatnie
cztery dekady. Rząd Teresy May podkreślał, że chce
nadal brać czynny udział w realizowaniu silnej Europy.
Cieszy nas to, ale musimy mieć na uwadze, że przyszłe relacje UE z Wielką Brytanią nie będą już tak samo
głębokie, jak były w przypadku członkostwa Wielkiej
Brytanii w UE” – dodała.
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Raport z sesji plenarnej
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Europejskiego
3-6 kwietnia 2017 r.
Brexit: negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem
w związku ze złożoną przez nie notyfikacją
o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej
Posłowie wyraźną większością głosów przyjęli rezolucję w sprawie zasad i warunków, od których spełnienia zależeć będzie zgoda PE na porozumienia dotyczące wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa z UE.

Roaming
Parlament Europejski usunął ostatnią barierę na drodze do zniesienia opłat detalicznych za roaming.

Jerzy Buzek
Tak jak obiecaliśmy dwa lata temu, zniknęła ostatnia
bariera na drodze do tego, by obywatele już w te wakacje za usługi komórkowe w roamingu w UE mogli
zapłacić tyle, co w domu (ang. roam like at home
– RLAH). Parlament postawił dziś przysłowiową kropkę nad „i”.
Zakończyliśmy 10 lat starań o zniesienie kosztownych pułapek
dla naszych obywateli, o to, żeby połączenia do bliskich podczas
urlopu czy korzystanie z nawigacji w samochodzie nie było droższe od samego wyjazdu. Dzisiejsza decyzja burzy kolejną granicę
między 28 krajami UE, a ponadto daje milionom obywateli namacalny przykład tego, jak UE działa w ich interesie i dotrzymuje
złożonych obietnic.

Janusz Lewandowski
Projekt rezolucji odpowiada wyobrażeniom mojej
delegacji, a zainteresowania mamy duże, zważywszy na prawie milion naszych rodaków na Wyspach
Brytyjskich. Prawdy są fundamentalne: porozumienie jest lepsze niż brak porozumienia, uporządkowany rozwód
lepszy niż niekontrolowane rozejście się w gniewie, najpierw
rozstanie, potem kształtowanie przyszłości, a sytuacja Wielkiej Brytanii nie może być lepsza niż jakiegokolwiek innego
kraju. Widzę odświeżenie na kontynencie europejskim, również
w moim kraju, i to jest znak pewnej refleksji, która wywołana
została Brexitem.

Danuta Jazłowiecka
Setki tysięcy obywateli żyje dziś w ogromnej niepewności- nie wiedzą czy nadal będą mogli korzystać
z nabytych przez lata pracy praw, czy nadal będą
mogli pracować i żyć w Wielkiej Brytanii bądź, jak
w przypadku brytyjskich obywateli, w 27 krajach UE. Naszym
obowiązkiem i priorytetem podczas negocjacji powinno być
zminimalizowanie negatywnych skutków Brexitu dla obywateli.
Obie strony muszą zapewnić zachowanie nabytych praw oraz
umożliwić, na zasadzie wzajemności, swobodę przemieszczania
się, podejmowania pracy i świadczenia usług. Unia Europejska
od samego początku musi jasno podkreślać, że nie ma zgody
na dostęp do Jednolitego Rynku bez poszanowania traktatowych
swobód, z których dzisiaj korzystają obywatele.

Dariusz Rosati
Już dziesięć lat temu w Parlamencie Europejskim
zaangażowałem się w walkę o zniesienie opłat roamingowych. Choć proces ten był długi to było zdecydowanie warto. Ta zwycięska walka uświadomiła
nam, że na wspólnym rynku jest jeszcze wiele barier, ale jeśli
Parlament będzie działać wspólnie z Komisją, jesteśmy w stanie
te bariery skutecznie likwidować. Podczas gdy w wielu krajach
unijnych rośnie eurosceptycyzm, inicjatywy takie jak zniesienie
roamingu pokazują, że Unia Europejska działa i przynosi namacalne korzyści dla Europejczyków.

Róża Thun
Musimy się jednoczyć bardzo konkretnymi działaniami, takimi jak właśnie znoszenie barier, które dzielą
nasz wspólny rynek europejski na 28 różnych mniejszych rynków. Ten nasz wspólny rynek europejski, na
którym wszyscy funkcjonujemy, działamy, pracujemy, kupujemy,
sprzedajemy, uczymy się. To długo oczekiwane uwolnienie nas od
dodatkowych opłat za roaming jest jak otwarcie bramy do tego,
żeby znosić następne bariery na tym wspólnym rynku, głównie
naszym wspólnym rynku cyfrowym.

Adam Szejnfeld
Teraz jest czas ustalenia priorytetów tego „rozwodu”. W moim przekonaniu powinny to być po
pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa, a po drugie
ograniczanie takich niepożądanych zjawisk, jak nacjonalizm. Wszyscy bowiem lepiej albo gorzej sobie poradzą ze
szkodliwymi skutkami Brexitu. Poradzą sobie ludzie, poradzą
przedsiębiorcy, poradzą rynki. Nie poradzimy sobie natomiast
z konfliktami, nie poradzimy ze sporami, nie poradzimy z rasizmem, nie poradzimy z ksenofobią, z nacjonalizmem. Nie poradzimy sobie z wojną!

Krzysztof Hetman
Cieszę się, że poprzez przyjęcie przepisów o hurtowych rynkach roamingu kończymy właśnie prace
nad ostatnim elementem procesu zniesienia tych
opłat. Chciałbym podkreślić znaczenie regularnego
monitorowania przez Komisję Europejską zmian zachodzących
na rynkach krajowych oraz skutków wprowadzonego rozporządzenia, aby odpowiednio wcześnie identyfikować ewentualne
nieprawidłowości stanowiące obciążenie dla konsumentów.

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych

Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym

Posłowie debatowali nt. homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski
przedstawił pytanie do Komisji Europejskiej dot. działań brazylijskiego sektora mięsnego.

Róża Thun
Rynek motoryzacyjny w Europie potrzebuje mocniejszego nadzoru. Robimy krok we właściwym kierunku. Nowy
nadzór to więcej kompetencji dla KE i dla ponadnarodowego zarządzania rynkiem motoryzacyjnym. Dzięki
temu uda się odbudować zaufanie konsumentów do sektora motoryzacyjnego, które w ostatnich latach zostało mocno nadwerężone.
Ważne też, żeby rynek motoryzacyjny wspierał innowacje. Wykorzystanie internetu, „big data” daje ogromne możliwości innowacyjne
w sektorze. Musimy zadbać o to, by Europa była w tym liderem.

Europejski Korpus Solidarności
Podczas sesji plenarnej odbyła się debata na temat Europejskiego
Korpusu Solidarności, nowego przedsięwzięcia Unii Europejskiej,
skierowanego do młodych ludzi.

Bogdan Wenta
Europejski Korpus Solidarności to szansa dla młodych
poprzez wolontariat, staże i pracę. Ale uważam za istotne, aby działania związane z wolontariatem były jasno
oddzielone od tych przewidujących zatrudnienie. Organizacje zaangażowane w działanie Korpusu nie mogą wykorzystywać młodych ludzi jako darmowych wolontariuszy w sytuacji, gdy
będą dostępne dobrej jakości miejsca pracy. Ważne również, aby kwalifikacje zdobyte w ramach wolontariatu były uznawane na rynku pracy.

Fundusze rynku pieniężnego
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się debata
poświęcona ramom prawnym funduszy rynku pieniężnego.

Dariusz Rosati
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że PE i Rada po bardzo
długich i trudnych negocjacjach stworzyły po raz pierwszy europejskie ramy prawne dotyczące funduszy rynku
pieniężnego. Ten bardzo ważny akt prawodawstwa, jaki
mamy teraz, sprawi, że fundusze rynku pieniężnego będą bardziej odporne na kryzys i bardziej przejrzyste, fundusze rynku pieniężnego, które
mogą przyczynić się do likwidacji luki w inwestycjach w Europie to coś,
co my, razem z Komisją, staramy się osiągnąć. Ponadto stabilne fundusze rynku pieniężnego pomogą stworzyć Unię Rynku Kapitałowego.

Debata na temat sytuacji na Białorusi
Bogdan Zdrojewski
Władze Białorusi nieadekwatnie odpowiadają na pokojowe demonstracje. Nie ma zrozumienia dla sposobu
reagowania podczas Białoruskiego Dnia Wolności 25
marca. Z tego powodu zostało sformułowane wezwanie
do niezwłocznego uwolnienia wszystkich pokojowych demonstrantów. Parlament Europejski sugeruje, że w przypadku powtarzania się
ostrych reakcji wobec przedstawicieli mediów, opozycji i obywateli,
może być rozważone ponowne wprowadzenie sankcji. Działo by się
to pomimo postępów w relacjach między UE i Białorusią.

Czesław Siekierski | autor
Śledztwo brazylijskiej policji federalnej dot. dwóch
największych brazylijskich zakładów przetwórstwa
mięsnego (JBS i BRF) ujawniło nadużycia i korupcję
w sektorze, w którym do łańcucha żywności wprowadza się potencjalnie niebezpieczne i oszukańcze produkty stanowiące zagrożenie dla europejskich konsumentów. Czy KE może
podać szczegóły dotyczące importu tych skażonych produktów
do Unii z wyszczególnieniem wolumenu podejrzanych produktów
oraz rynków, na które zostały sprzedane? Dlaczego europejskie
służby kontroli nie wykryły tego systemowego oszustwa?

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz tych, których obywatele
są zwolnieni z tego wymogu - Ukraina.
Dzięki poparciu PE dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych
z prezydencją Rady UE, obywatele Ukrainy będą mogli podróżować
do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych.

Jarosław Wałęsa
System bezwizowy to namacalny akt wsparcia
państw UE dla obywateli Ukrainy. Postęp, który dokonał się przez ostatnie dwa czy trzy lata jest bez
precedensu. Ukraina podąża ambitną drogą, by mieć
konkurencyjną gospodarkę i demokratyczny system polityczny,
by z państwa postsowieckiego stać się prawdziwie europejskim.

Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji
ds. Statusu Kobiet
Posłowie odbyli debatę na temat konkluzji z posiedzenia Komisji
ONZ do spraw Statusu Kobiet.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Coroczna 2-tygodniowa Sesja ONZ na temat praw
kobiet, która odbywa się co roku w marcu, zyskuje
na znaczeniu, angażując coraz więcej i coraz bardziej
znaczących instytucji i osób. Wiąże się to z faktem
coraz szerszego zrozumienia, jak ważna społecznie i ekonomicznie
jest kwestia praw kobiet i równouprawnienia. W tym tygodniu w PE
debatujemy na temat efektów tegorocznej, 61 już sesji, która była
poświęcona ekonomicznemu wzmocnieniu kobiet. Najważniejsze
tematy na które zwracałam uwagę to konieczność implementacji
uzgodnionych decyzji i pilna potrzeba rozwiązań wobec gwałtowanie rosnącej luki cyfrowej, która ogranicza dostęp kobiet do dóbr
i usług oraz możliwość partycypacji w budowaniu świata przyszłości, opartego na sektorze ICT.

Rewizja wieloletniego budżetu UE – usprawniony system
wykorzystania i dodatkowe pieniądze

Parlament Europejski zatwierdził rewizję wieloletnich
ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020, której
domagał się od miesięcy. „Usprawniliśmy system
budżetowy na pozostałe lata obecnej perspektywy.
Zapewniliśmy większe pole działania, jeżeli chodzi
o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków
budżetowych i mobilizację dodatkowych pieniędzy
w odpowiedzi na nowe wyzwania. Zwiększyliśmy
także budżet na niektóre polityki i programy unijne:
6 mld euro przeznaczone zostanie na dodatkowe
wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, na

badania naukowe, program Erasmus+, na tworzenie
miejsc pracy dla ludzi młodych czy wzmacnianie
bezpieczeństwa naszych obywateli” - komentował
głosowanie Jan Olbrycht, stały sprawozdawca Parlamentu ds. wieloletnich ram finansowych.
Parlament Europejski postulował o rewizję WRF
argumentując, że potrzebna ona jest ze względu na
nowe wyzwania stojące obecnie przed Unią, których
nie byliśmy w stanie przewidzieć przy zatwierdzaniu obecnego wieloletniego budżetu. Chodzi między innymi o wspólne działania UE w odpowiedzi
na kryzys migracyjny. Posłowie walczyli o większą
elastyczność budżetu w formie przesuwania niewykorzystanych alokacji, która pozwoli na pełniejsze
wykorzystanie dostępnych środków. Opowiadali się
też za rozbudową istniejących już mechanizmów
elastyczności, które pomagają w sytuacjach kryzysowych. Walczyli także o dodatkowe środki finansowe
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na kluczowe programy służące tworzeniu miejsc pracy i stymulujące wzrost gospodarczy, oraz o zmiany
budżetu unijnego w celu zapewnienia adekwatnego
wsparcia działań unijnych w walce z konsekwencjami trwającego kryzysu migracyjnego.
Rewizja WRF wzmacnia poprzez porozumienie
polityczne kluczowe programy i polityki unijne:
• 200 milionów euro na program Horyzont 2020;
• 300 milionów euro na Instrument „Łącząc Europę”;
• 100 milionów euro na program Erasmus +;
• 100 milionów euro na program COSME;
• 25 milionów euro na nowy program Wifi4EU;
• 150 milionów euro na przedłużenie Europejskiego
Funduszu Inwestycji Strategicznych;
• 1200 milionów euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
• 3934 milionów euro na działania w odpowiedzi na
kryzys migracyjny.
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Ukraina: zniesienie wiz ważnym krokiem w umacnianiu
relacji z Ukrainą
Parlament Europejski przyjął raport o ruchu bezwizowym dla Ukrainy. Przyjęte porozumienie umożliwi
obywatelom Ukrainy bezwizowy wjazd na terytorium
UE (z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii) przez
okres maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni w celach
rekreacyjnych, biznesowych i rodzinnych, ale nie
w celach zawodowych.
„Ukraińcy zasłużyli w pełni na natychmiastowe
zniesienie wiz. Zgodnie z zasadami, każde państwo,
które wypełni stawiane przez Unię Europejską kryteria, ma prawo do korzystania z ułatwień wizowych.
Ukraina wypełniła te kryteria z nawiązką. Pora teraz,
aby ze swoich zobowiązań wywiązały się państwa
członkowskie UE”, powiedział profesor Dariusz Rosati, przewodniczący delegacji PE ds. Ukrainy.
„Jeszcze wiele trudnych zadań przed Ukrainą,
ale musimy pamiętać o prostym fakcie. Ukraina
zmienia się na lepsze w warunkach wojny. Rosja
zabrała Krym i zajęła wschodnią część kraju. Prawie
dwa miliony osób straciło swoje miejsce zamieszkania i wędruje po kraju. Który kraj dałby radę tak
mądrze i sprawnie się zmieniać pod presją wojny?

Które państwo dałoby radę w takich warunkach wypełnić wszystkie wymagania dotyczące liberalizacji
wizowej?”, powiedział poseł Michał Boni, członek
delegacji PE ds. Ukrainy.
„Z jednej strony, reformy wprowadzone dzięki wymaganiom UE, przyniosą wymierne korzyści
w codziennym życiu Ukraińców. Z drugiej strony,
zniesienie wiz powinno być silnym sygnałem, że
kraj ten podąża wciąż europejską ścieżką. Nie możemy zapominać o tym, że mówiąc o zniesieniu
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wiz, mamy na uwadze życie i swobodę obywateli.
Zniesienie wiz to ważny krok na drodze ku wzmocnieniu relacji UE-Ukraina, zbliżeniu społeczeństw
i budowaniu mostów ponad granicami”, podkreślił
profesor Rosati.
„Cieszy nasza decyzja o liberalizacji wizowej dla
Ukrainy. To nie jest prezent. To jest wyraz szacunku
z naszej strony dla europejskiej drogi, jaką Ukraina
wybrała. I to jest prawo dla ukraińskich obywateli,
wypracowane przez nich samych”, dodał poseł Boni.
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