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Debata w PE: nie chcemy wstydzić się
za rządzących Polską
Już po raz piąty Parlament Europejski reaguje na
nadużycia władzy w Polsce – bo o tym jest ta debata. To, co czuję dzisiaj wyrażę słowami mojego
rodaka, który dokonał desperackiego aktu samospalenia niedawno w centrum Warszawy. Jego
słowa: „Wstydzę się, że znajomym z Zachodu
muszę tłumaczyć, że Polska to nie to samo, co
polski rząd”.
Polski rząd jest źródłem tej debaty i wszystkich poprzednich. Cenę płaci cała Polska.
Źródłem debaty jest nadużycie mandatu, który
był zdobyty w demokratycznych wyborach. Ale
pewnie mandat ten byłby słabszy gdyby ludzie
wiedzieli, że głosują nie tylko na szerokie rozdawnictwo pieniądza – bo to pomaga ubogim,
ale szybko zadłuża kraj. Ludzie nie wiedzieli, że
głosują również na deptanie ładu konstytucyjnego, niezawisłego sądownictwa, a nawet wycinanie
ostatniej istniejącej puszczy na terenie Europy.
A także ściganie uczestników pokojowych manifestacji, przy tolerancji dla przejawów ksenofobii,
rasizmu i neofaszyzmu na naszych ulicach. To
wszystko jest bardzo dobrze widoczne dla demokratycznego świata, tego się nie da ukryć. Nie
opuści się jakiejś nowej żelaznej zasłony. Polska
demokracja ma się dobrze tylko w zmyślonym
świecie kreowanym przez media, także zawłaszczone – stały się tubą rządowej propagandy. Ale
ten zmyślony świat kończy się tam, gdzie kończy
się codzienne pranie mózgów.

W rzeczywistości nie zdarzyło się wcześniej,
by jakiś rząd tak szybko rujnował pozycję międzynarodową własnego kraju, tak szybko i tak
boleśnie kompromitował nas na arenie międzynarodowej. A chodzi o Polskę, z której moglibyśmy być bardzo dumni, jako dzieła zbiorowego
Polaków. Polska sięgająca po najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, największe fundusze,
wpływy, przekuwająca swoje idee na programy
Unii Europejskiej – Partnerstwo Wschodnie,
Unia Energetyczna.
Rodzi się pytanie o przyszłość Polek i Polaków, bo nie chodzi tylko o szacunek, wizerunek,
pieniądze i wpływy. Chodzi o bezpieczeństwo.
Dzisiejsze osamotnienie Polski, samo wykluczenie Polski, jest całkowicie sprzeczne z polską
racją stanu, z lekcją, jakiej udzieliła nam historia.
Jakby ktoś prosił się by wróciło przekleństwo
polskiego losu, przekleństwo polskiej geopolityki!
Wolna i demokratyczna Polska ma przyjaciół w wolnej i demokratycznej wspólnocie europejskiej, a nie w Turcji czy na Białorusi. Wolny
świat, demokratyczny świat upomina się o Polskę jako członka własnej rodziny. Upomina się
w imię zasad, w których kryje się mądrość zgromadzona w drodze prób i błędów. Mądrość jak
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zorganizować wolne społeczeństwo by chronić
swobody obywatelskie przed dyktaturą. Jak zorganizować dobrą gospodarkę w, której myśli się
o następnych pokoleniach. To są zasady wpisane
w naszą konstytucję i unijne traktaty. Kto je łamie
ten na początku zabiera ludziom wolność, ale na
końcu może zabrać ludziom przyszłość.
Obecny obóz rządzący ma pewną niewygodę,
gdy przypominamy jak się zachowywał, gdy był
opozycją. Jak chętnie, tu właśnie w Parlamencie
Europejskim, inicjował rozmaite wysłuchania,
przesłuchania – niemające zresztą żadnego znaczenia, bo to była żadna wiarygodność, polegało
to na nieprawdzie. Ale wtedy obecna posłanka
PiS-u, rządzącej partii, Joanna Lichocka radośnie tweet-owała – to był grudzień 2014 roku: „To
dobrze, że opozycja zorganizowała wysłuchanie
publiczne w Parlamencie Europejskim na temat
zagrożenia demokracji” – czyli oni inicjowali.
„Jesteśmy w Unii. To jest także nasz Parlament”.
Tak, to jest nasza Unia Europejska, to jest
nasz Parlament. Ale my nie cieszymy się na te
debaty, bo nie chcemy wstydzić się za rządzących
Polską. Chcemy żeby wróciła duma z naszego
kraju. Dziękuję.
W imieniu delegacji PO-PSL w Parlamencie
Europejskim
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Prześladowanie chrześcijan na świecie
Posłowie debatowali nt. poważnej sytuacji chrześcijan na świecie
i konieczności ich wsparcia.

Andrzej Grzyb
Co miesiąc ginie ponad 300 chrześcijan, odnotowujemy prawie 800 ofiar przemocy, a ponad 200
kościołów zostaje niszczonych. Parlament, jako
jedna z pierwszych instytucji na świecie, w lutym
2016 r. uznał zbrodnię ISIS wobec chrześcijan i innych mniejszości za ludobójstwo. Apeluję do wysokiej przedstawiciel o wyrażenie tego stanowiska
w jej działaniach. Uznanie za ludobójstwo pociąga
za sobą konsekwencje prawne. Ofiary, ich bliscy,
a ogólnie również sytuacja w regionie potrzebują
osądzenia i ukarania winnych. Potrzebuje tego cała
społeczność międzynarodowa.

Jan Olbrycht
Nie chciałbym powtarzać argumentów dotyczących
kwestii wolności religijnej. Jeżeli do kogoś to nie
przemawia, na czym polega specyfika i geneza wartości europejskich, to powinny do niego przemawiać
argumenty polityczne. Chrześcijanie, w szczególności na Bliskim Wschodzie, byli gwarantem pewnej
stabilności przez ich wkład w edukację, w służbę
zdrowia. Od bardzo wielu lat stanowią bufor między
zwalczającymi się stronami. Nie da się zatrzymać
konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie zagwarantuje się tam obecności chrześcijan.

„Paradise papers”

Sytuacja w Polsce
W PE odbyła się debata nt. praworządności i demokracji w Polsce.
Parlament przyjął rezolucję w tej sprawie.

Danuta Jazłowiecka
Droga, którą idzie rząd – to droga spełniająca obietnice doprowadzenia Polski do ruiny. Nawet te niecałe 19 % uprawnionych w Polsce wyborców, głosując
na PiS, nie głosowało za taką Polską. Nie gotujcie
nam tej drogi dzisiaj! Nie lękajcie się zrezygnować
z tej drogi. Mamy mądre społeczeństwo, w którym
można odpowiedzialnie prowadzić mądrą politykę.
Najwyższy czas to zrobić.

Partnerstwo Wschodnie
Posłowie debatowali nt. planowanych rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego, w listopadzie 2017.

Dariusz Rosati
Partnerstwo Wschodnie odniosło sukces, to ważny
instrument budowania poparcia dla demokracji, praworządności i praw człowieka w krajach naszego sąsiedztwa wschodniego. Ale musimy też przyznać, że
postęp na drodze reform i na drodze proeuropejskiej
był nierówny w krajach partnerstwa i w tym kontekście popieram zalecenie Parlamentu, by zastosować
zasadę more for more i less for less.

Andrzej Zdrojewski
W kontekście szczytu uzasadnione są podsumowania i oceny dotychczasowych osiągnięć. Na uwagę
zasługuje włączenie elementów bezpieczeństwa
do polityki wobec naszych wschodnich partnerów.
Jesteśmy w okresie kryzysu, który powinien być
przełamany intensywniejszą komunikacją i poprawą
zrozumienia w tych sprawach, gdzie następuje odmienność ocen. W interesie krajów PW i samej UE,
jest dywersyfikacja w polityce zagranicznej, co może
dać większe gwarancje niezależności.

Przedmiotem debaty w PE były niedawno ujawnione “Paradise papers”, odsłaniające ukryte zasoby światowych elit finansowych.

Embargo rosyjskie
Dariusz Rosati
Jeszcze nie zakończyliśmy naszych prac w Komisji
PANA, a kolejny skandal wychodzi na jaw. To daje
nam pojęcie dotyczące zakresu nadużyć za strony
międzynarodowych koncernów i możnych tego świata. Większość przypadków, z czysto legalistycznego
punktu widzenia, jest legalna. Ale jeśli to jest legalne, to prawo jest bardzo niedoskonałe i musi być
zmienione. Musimy także pamiętać, że te praktyki
są niesprawiedliwe i głęboko niemoralne – one podminowują zaufanie obywateli pod adresem państw,
pod adresem instytucji.

Posłowie debatowali nt. rosyjskiego embarga już czwarty rok skierowanego przeciwko unijnemu sektorowi owoców i warzyw.

Czesław Siekierski | autor
Rosyjski zakaz importu pozbawił europejskich producentów owoców i warzyw ważnego rynku, a przedłużenie embarga do dnia 31 grudnia 2018 roku bez
wątpienia będzie przyczyną dalszych konsekwencji
dla tego sektora. Zakaz ten trzeci rok z rzędu powoduje znaczne straty dla producentów w Unii, bez
związku z konfliktem na Ukrainie – europejscy rolnicy nie mają żadnego związku z konfliktem Ukraina–Rosja. Czy Komisja ma zamiar podjąć działania
w celu wsparcia europejskich producentów i eksporterów owoców i warzyw?

Sytuacja na Malcie
Tematem debaty był stan praworządności na Malcie, w kontekście
ostatnich wydarzeń w tym państwie. W najbliższych tygodniach na
Maltę uda się delegacja posłów do PE.

Michał Boni
Sytuacja na Malcie wskazuje na upadek rządów prawa. Wygrana w wyborach nie oznacza, że zwycięska
partia może podzielić kraj i zignorować swoje zobowiązania jako państwa członkowskiego. Komisja
powinna niezwłocznie rozpocząć dialog o praworządności z władzami maltańskimi. Władze maltańskie powinny niezwłocznie zbadać pranie brudnych
pieniędzy. Niezbędne jest niezależne międzynarodowe śledztwo w sprawie zabicia Daphne Galizia.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Posłowie debatowali nt. działalności Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich w 2016 roku.

Jarosław Wałęsa | w imieniu Grupy EPL
Od samego początku uważnie obserwowałem działania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
i bardzo doceniłem pracę pani O’Reilly w zeszłym
roku. Udało ci się uczynić stanowisko bardziej widocznym, a jej strategie komunikacyjne przyczyniły
się do uczynienia tego biura bardziej przyjaznym dla
obywateli. Okazała się bardzo sprawnym Rzecznikiem i podejmuje wiele ważnych inicjatyw, które dotyczą obecnej polityki Unii.

Drugi pakiet dotyczący mobilności
W PE debatowano o decyzji w sprawie drugiego pakietu dotyczącego
mobilności.

Elżbieta Łukacijewska
Patrząc na zanieczyszczenie powietrza i koszty, jakie
się z tym wiążą, zwłaszcza w obszarze zdrowia, nie
ma wątpliwości, że niezbędne jest wprowadzenie inteligentnej mobilności czystej energii. Powinniśmy
się skupić nie tylko na napędach elektrycznych, ale
także szukać alternatywnych napędów i innowacyjnych rozwiązań, aby umożliwić odejście od napędów
spalinowych. Transport to z zanieczyszczenia, ale
z drugiej strony to setki tysięcy miejsc pracy.

Krzysztof Hetman | na piśmie
Wprowadzenie proponowanych zmian będzie stanowiło obciążenie nie tylko dla władz państw członkowskich, ale także, zwłaszcza w przypadku rewizji
dyrektywy o transporcie zbiorowym, dla władz lokalnych i regionalnych. Z tego względu należy szukać
takich rozwiązań, które pozwolą uniknąć obciążania
samorządów nadmiernymi kosztami i procedurami
administracyjnymi.

Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający
tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
Posłowie rozmawiali nt. sprawozdania, podkreślając, że zwalczanie
nierówności jest m.in. wyrazem sprawiedliwości społecznej i rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

autorka projektu opinii Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia

Zgodnie z tezą zawartą w tytule sprawozdania,
o którym dzisiaj mówimy, zwalczanie nierówności
może przyspieszyć powstawanie nowych miejsc
pracy. Nierówności płciowe są nam dobrze znane,
a ich utrzymywanie prowadzi do marnowania potencjału kobiet, częściowego tylko wykorzystywania
ich wykształcenia, kwalifikacji i kreatywności, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu na
rynku pracy, jego rozwijaniu i w tworzeniu nowych
miejsc pracy.

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej
W PE odbyła się debata na aktualny temat setnej rocznicy rewolucji
bolszewickiej w Rosji 1917 r.

Adam Szejnfeld
Sto lat od bolszewickiej rewolucji to sto milionów
ofiar śmiertelnych i dziesiątki milionów więźniów politycznych na całym świecie. Komunizm na każdym
kontynencie był wprowadzany siłą, ale pod szczytnymi sztandarami. Praktycznie oznaczał zawsze jedno:
nieograniczony terror, bo to dyktatura jednostki, to
polityczny monopol partii komunistycznej, to likwidacja społeczeństwa obywatelskiego, to zakaz nie
tylko działania, ale nawet myślenia innego niż to
nakazane przez władze. Komunizm, jako ideologia
szkodliwa dla jednostki i tkanki społecznej, powinien
być zakazany.

Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
W PE debatowano o sprawozdaniu precyzującym priorytety relacji
pomiędzy Unią i państwami Afryki w odpowiedzi na wspólny komunikat Komisji i Wysokiej Przedstawiciel z maja 2017 r.

Bogdan Wenta | w imieniu Grupy EPL
Sprawozdanie posła Pongi nt. strategii UE-Afryka zostało oparte na potrzebie wzmocnienia odporności
społeczeństw, zwłaszcza przez wspieranie rozwoju ekonomicznego, wzmocnienie dobrych rządów
i bezpieczeństwa, poszanowanie praw człowieka
czy nacisk na aspekty socjalne oraz środowiskowe.
Trudne tematy – migracja czy mobilność, podkreślenie roli osób młodych, odniesienie się do zaleceń
związanych z celami zrównoważonego rozwoju oraz
Agendą 2030, również znalazły się w sprawozdaniu.

w Brukseli powinien być perspektywiczny,
Stanowisko Parlamentu Europejskiego „Szczyt
wprowadzając nowy dynamizm, zapewniając jaswizję przyszłości naszego Partnerdotyczące listopadowego Partnerstwa nąstwapolityczną
Wschodniego. Kluczowe jest zróżnicowanie.
Ponieważ nasze zasoby są ograniczone, należy
Wschodniego
wdrożyć zasadę więcej za więcej i mniej za mniej.

Powinniśmy bardziej skoncentrować nasze zasoby
na tych krajach Partnerstwa Wschodniego, które
poczyniły znaczące postępy na swojej europejskiej ścieżce”, powiedziała eurodeputowana Laima
Andrikienė, współautorka zaleceń Parlamentu Europejskiego przed szczytem Partnerstwa Wschodniego 24 listopada.
„W Parlamencie w pełni uznajemy naszą odpowiedzialność za konsekwencje wszelkich niepowodzeń naszej polityki Partnerstwa Wschodniego,
dlatego proponujemy bardzo konkretne kroki, które
Unia Europejska powinna podjąć w naszych zaleceniach, aby zagwarantować, że nasza polityka
będzie sukcesem. Parlament Europejski odgrywa swoją prawowitą rolę, a zalecenia dotyczące
szczytu powinny zostać wzięte pod uwagę i odpowiednio odzwierciedlone w ostatecznej deklaracji
szczytu”, podkreśliła.
„Jeśli szczyt w Brukseli okaże się tylko inwentaryzacyjnym szczytem, jeśli jego deklaracja
końcowa nie będzie zawierała nowatorskich propozycji, to pokaże nieudolność Unii Europejskiej
w stawianiu czoła wyzwaniom, które przed nami
stoją. Będzie to kolejna stracona szansa” – podsumowała posłanka Andrikienė.
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Kształtowanie globalizacji: ochrona
miejsc pracy przed dumpingiem
UE obecnie aktualizuje swoje przepisy antydumpingowe, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom handlowym krajów trzecich. „Potrzebujemy
lepszego mechanizmu chroniącego miejsca pracy
i nasz europejski przemysł przed produktami dumpingowymi i dotowanymi. Porozumienie w sprawie
projektu ustawy jest dobrym krokiem, aby zapewnić,
że Europa kształtuje globalizację, a nie jest przez
nią kształtowana”, powiedział sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Salvatore Cicu po głosowaniu nad sprawozdaniem w sprawie lepszej ochrony
przemysłu europejskiego przed dumpingowym
i subsydiowanym przywozem.
„Nadwyżka mocy produkcyjnych i subsydiowana gospodarka w krajach trzecich w znacznym
stopniu ingerują w ekonomię. Ryzyko znacznego
zakłócenia cen w Europie musi zostać zminimalizowane”, powiedział Cicu. „Globalizacja musi być
szansą, a nie barierą dla naszej branży, dlatego
musimy upewnić się, że każdy kraj może korzystać
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z wolnego i sprawiedliwego globalnego handlu
w ten sam sposób.” Nowe podejście do badania
poważnych zakłóceń rynku gwarantuje, że wszyscy
grają te same zasady.” Zgodnie z nowym prawem UE
uwzględni międzynarodowe standardy pracy i ochrony środowiska i zastosuje tę samą metodę antydumpingową dla wszystkich członków WTO. Oznacza to
brak dalszego zróżnicowania na podstawie statusu
gospodarki rynkowej lub gospodarki nierynkowej.
Porozumienie jest odpowiedzią na wygaśnięcie części chińskiego protokołu akcesyjnego WTO
w grudniu 2016 r. i na nieuczciwe praktyki handlowe
krajów trzecich. Przewiduje się, że wejdzie on w życie przed 1 stycznia 2018 r. „Handel nigdy nie był
tak ważny, jak dzisiaj, dlatego nie traćmy czasu” –
podsumował Cicu.
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