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Brexit – niewystarczający postęp w negocjacjach
Europosłowie przyjęli dokument, w którym podkreślają, że dotychczasowe postępy w rozmowach z Wielką Brytanią nie są wystarczające,
aby rozpocząć kolejny etap negocjacji nt. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie wskazują na kluczowe dla UE aspekty w dalszym
etapie rozmów.
„Rezolucja podkreśla, że umowa o wystąpieniu musi zawierać pełny zbiór praw, jakie
obecnie przysługują obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej, tak by
nie nastąpiła materialna zmiana w ich sytuacji. Umowa ta musi zapewnić wzajemność,
równość, symetrię i niedyskryminację w traktowaniu wszystkich obywateli” – powiedziała
Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która będzie
miała decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem
porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej
Brytanii w UE.
„Rok temu wydawało się, że referendum
brytyjskie i jego następstwa to będzie problem
egzystencjalny całej UE. Zgłaszali się naśladowcy w innych krajach. Dzisiaj już widzimy, że szok
Brexitu zamienił się w swoistą terapię szokową
dla Europy, bo odnowił wiarę UE we własną przyszłość. Natomiast ujawnia się w całości problem,

jaki mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgotowali sami
sobie” – powiedział Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL.
„Można współczuć, ale nas interesuje przede
wszystkim ubezpieczenie interesów Irlandii, naszych obywateli na Wyspach oraz projektowanie
finansów przy niepewności, jaką stwarza Brexit.
Dlatego strategia realizowana przez Michela
Barnier, zgodnie z wytycznymi Rady i rezolucją
Parlamentu, ma sens. Najpierw postęp w tych
sprawach, a potem rozmowy o przyszłym modelu relacji między UE i Wielką Brytanią” – dodał.
„W komunistycznej Polsce, w podziemiu – co
rodziło pewne ryzyko osobiste – wskazywałem
Wielką Brytanię, jako wzór dojrzalej demokracji. Dojrzałej, czyli takiej, która jest odporna
na demagogię i populizm. Niestety referendum
brytyjskie było świadectwem nieprawdy – fake
news. Stąd moje rozczarowanie. Cieszę się jednocześnie, że UE, jako całość, odzyskała wiarę
we własną przyszłość” – podkreślił.
Negocjacje ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii
z UE będą mogły wkroczyć w drugą fazę jedynie
po uznaniu przez Radę Europejską znacznych
postępów w trzech kluczowych dla UE i Wielkiej
Brytanii kwestiach: praw obywateli UE w Wielkiej
Brytanii i obywateli brytyjskich w UE, uregulowaniu statusu Irlandii Północnej oraz rozliczenia
zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.
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Andrzej Grzyb
Pan Michel Barnier stwierdził, że oprócz uregulowań
finansowych, kwestii irlandzkiej, to tak naprawdę
prawa kilku milionów obywateli są tutaj
najważniejsze, i one są głównym aspektem
prowadzonych negocjacji. Za chwilę przyjmiemy rezolucję, która, niektórzy mówią, że
jest twardą rezolucją, ale im więcej informacji dociera do tych wielu milionów obywateli,
tym więcej jest pytań o ich przyszłość. Dotyczy to również moich rodaków, Polaków,
których wielu mieszka w Wielkiej Brytanii.
To jest kwestia prawa do pobytu, warunków,
które winni spełnić, kwestia uprawnień socjalnych, również emerytalnych, zasad, które
dotyczą przemieszczania się osób po Brexicie – te pytania są związane z troską, czy
będzie równe traktowanie obywateli, wielu
pyta również o kwestię łączenia rodzin.
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Sytuacja w Mołdawii
Na niedługo przed szczytem Partnerstwa Wschodniego posłowie do
PE rozmawiali o sytuacji w Mołdawii.

Andrzej Grzyb

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej
(19–20 października)
Brexit, migracja oraz wspólna polityka przyznawania azylu w UE,
obronność oraz relacje UE-Turcja, będą najważniejszymi punktami
porządku obrad najbliższego Szczytu UE w Brukseli.

Janusz Lewandowski
Zatrzymanie szlaków nielegalnej emigracji, narzędzia pomocy dla krajów najbardziej zagrożonych,
współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz
z krajami pochodzenia emigrantów czy uchodźców i
krajami tranzytowymi, wreszcie reforma systemu azylowego. To są cele wspólne Europy i to w dziedzinie, w
której rodzą się największe lęki. W której jest największa potrzeba bezpieczeństwa dzisiaj w Europie. Trzeba szukać odpowiedzi europejskiej- i tu rozstrzygnie
się spór pomiędzy frakcjami europejskimi a europejskim populizmem i ksenofobią.

Społeczeństwo obywatelskie w krajach
rozwijających się
Parlament Europejski debatował nt. metod stawiania czoła kurczeniu
się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach
rozwijających się.

22 maja parlamentarny komitet stowarzyszenia z zadowoleniem przyjął m.in. narodowy plan działania do
2019 r., który został przyjęty przez Mołdawię. Teraz
należałoby go wypełnić treścią, w szczególności jeżeli
chodzi o postępowanie w legislacji. Problem stały to
oczywiście Naddniestrze, które ogromnie wpływa na
sytuację wewnętrzną w Mołdawii – tego nie możemy
pominąć i to być może jest jeden z elementów, który
usprawiedliwia nieco to, co się dzieje w Mołdawii.

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet
Posłowie debatowali nt. sprawozdania ws. wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Powinniśmy mówić nie tyle o zachętach, ile o tym,
żeby w końcu przestano kobietom rzucać kłody pod
nogi, żeby te widzialne i niewidzialne bariery na rynku
pracy zniknęły, żeby nie było luki płacowej, szklanego
sufitu, żeby nie było luki emerytalnej i szeregu innych
rzeczy, z którymi kobiety muszą się zmagać. Dzisiaj
w Unii brakuje coraz bardziej pracowników i będzie
brakowało. Ta luka mogłaby być mniejsza, gdyby
kobiety mogły pracować, ale nie ma żłobków, nie ma
przedszkoli, nie ma domów opieki w takiej ilości, w jakiej powinny być.

Bogdan Wenta
Ważne jest, aby rządy, partie polityczne i administracja
w krajach rozwijających, zamiast wprowadzać ograniczenia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i prześladować obrońców praw człowieka, potrafiły
efektywnie z nimi współpracować. W tym aspekcie
kluczowe znaczenie ma propagowanie inicjatyw na
rzecz ściślejszego dialogu między stroną rządową
i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami władz lokalnych i sektorem prywatnym.

Danuta Jazłowiecka
W ostatnich latach nie udało się osiągnąć postępu
w kwestii dyskryminacji kobiet. Powinniśmy postawić sobie pytanie, czy instrumenty, które wykorzystujemy, są efektywne, jeżeli nadal wynagrodzenia kobiet
są średnio o 16% niższe w porównaniu do tych, które
dostają mężczyźni, a emerytury i renty otrzymywane
przez kobiety średnio o 40%. Silna dyskryminacja
w okresie aktywności zawodowej prowadzi do realnej
głębokiej pauperyzacji kobiet na starość.

Położenie kresu małżeństwom dzieci
Parlament Europejski debatował nt. sytuacji dzieci, przede wszystkim dziewczynek zmuszanych do zawierania małżeństw.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Konwencja stambulska, jasno przesądza, że przymusowe małżeństwa i małżeństwa z dziećmi są formą
przemocy, i wymaga od sygnatariuszy konwencji, ażeby uznać zmuszanie dzieci do małżeństwa za czyn
przestępczy. Konwencja stanowi też, że przemoc
nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią.
W przypadku konfliktu tych wartości zwyczaje, które
oparte są na idei niższości kobiet i które usprawiedliwiają przemoc, powinny być wykorzenione.

Sprawozdanie roczne Trybunału
Obrachunkowego – 2016 r.
W PE zaprezentowano sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok.

Julia Pitera
Z zadowoleniem trzeba przyjąć wyniki podane
w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok. Miejmy nadzieję, że utworzenie izby odpowiedzialnej za kontrolę finansowania
Unii Europejskiej i administracji oraz Komitetu ds.
Kontroli Jakości dodatkowo podniosą jakość postępowań kontrolnych. Podobnie jak ustanowienie izb, z których każda zajmuje się określonym
obszarem tematycznym, pozwoli na pogłębienie
procesu specjalizacji.

Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE
Posłowie rozmawiali nt. paktu fiskalnego i jego transpozycji do
ustawodawstwa krajowego.

Dariusz Rosati
Musimy zadbać o to, aby transpozycja paktu fiskalnego do ustawodawstwa państw członkowskich
doprowadziła do zwiększenia krajowej własności
i lepszego przestrzegania zasad. Musimy zmniejszyć złożoność wszystkich ram fiskalnych UE, aby
uczynić je bardziej przejrzystymi, oraz w celu zapewnienia lepszego monitorowania i równego traktowania wszystkich państw członkowskich. Poprawione
i ulepszone komponenty fiskalne powinny zostać
włączone do pierwotnego prawa UE, aby nadać mu
większą legalność i stały się wiążące dla wszystkich
państw członkowskich.

Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów
a wdrażanie rozporządzenia (WE) No 261/2004
w sprawie praw pasażerów linii lotniczych
Posłowie debatowali nt. praw pasażerów w kontekście ostatnich
anulowań lotów przez linię Ryanair.

Elżbieta Łukacijewska
Co było powodem tego, że przy stosunkowo dobrym wynagrodzeniu tylu pilotów zrezygnowało z pracy? Jak to
możliwe, że wielu z 13 tys. zatrudnionych pracowników
jest samozatrudnionych, nie ma płatnych urlopów, a także nie otrzymuje świadczeń społecznych? Mam nadzieję,
że Komisja Europejska pociągnie firmę do odpowiedzialności, a także będzie pilnowała, aby firma przestrzegała
prawa europejskiego i praw konsumentów.

Krzysztof Hetman | na piśmie
Danuta Hübner
Komisja Spraw Konstytucyjnych zajmuje się instytucjonalnymi aspektami włączenia treści Traktatu do
UE i od dłuższego czasu badamy tę kwestię. Teraz
mamy to w programie prac Komisji; mamy je w liście
intencyjnym Jean-Claude’a Junckera, więc oczekujemy tego wniosku. W Traktacie znajduje się treść,
która nie jest konieczna lub właściwa do włączenia,
ponieważ przepisy dotyczą międzyrządowego charakteru traktatu i nie zawierają zasadniczej treści.

Konferencja klimatyczna ONZ
Posłowie rozmawiali nt. przygotowań do konferencji klimatycznej
ONZ w Bonn w 2017 roku (COP23).

Andrzej Grzyb
Celem konferencji COP23 w Bonn jest zaawansowanie rozmów na temat wytycznych dotyczących
wdrożenia porozumienia paryskiego. Mamy dobre
wieści z wielu krajów, 166 krajów złożyło dokumenty ratyfikacyjne, a porozumienie jest w naszej ocenie
dużym sukcesem konferencji paryskiej, w szczególności ze względu na te dobrowolne zobowiązania
wielu państw. Jesteśmy jednak przed wieloma
wyzwaniami, które niekoniecznie mają odzwierciedlenie w negocjacjach.

Sprawy przywódców Tatarów krymskich
Posłowie rozmawiali nt. sytuacji przywódców Tatarów krymskich –
Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny.

Dariusz Rosati | w imieniu Grupy EPL
Niedawno opublikowane sprawozdanie Rady Praw
Człowieka ONZ dotyczące sytuacji praw człowieka na Krymie stanowi, że więzienia, aresztowania,
tortury, zaginięcia należą do działań skierowanych
przeciwko osobom przeciwnym rosyjskiej aneksji
na Krymie. Te praktyki dotyczyły szczególnie Tatarów krymskich. Te nieludzkie i haniebne praktyki
demonstrują po raz kolejny, że Rosja stale narusza
prawo międzynarodowe i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego.

Gdyby nie unijne prawodawstwo, pasażerowie zdani byliby
jedynie na dobrą wolę linii lotniczych. Tymczasem to właśnie dzięki Unii Europejskiej poszkodowani pasażerowie
mają prawo do otrzymania odszkodowania oraz pomocy
między innymi w formie zapewnienia zakwaterowania i posiłków na czas przedłużonego w skutek odwołania pobytu.

Sytuacja osób z albinizmem
Posłowie do PE dyskutowali o sytuacji albinosów w Malawi i w innych krajach afrykańskich.

Bogdan Wenta | w imieniu Grupy EPL
Na temat stygmatyzacji i naruszania praw podstawowych osób z albinizmem w Afryce dyskutowaliśmy
już na tej sali. Brakuje postępów w zakresie poprawy
ochrony prawnej i działań na rzecz ofiar oraz zapewnienia im odpowiednich mechanizmów odwoławczych i rehabilitacyjnych. W obronie tej grupy ludzi
kluczową rolę muszą odgrywać władze lokalne oraz
organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Krzysztof Hetman
Sytuacja albinosów bardziej przypomina średniowieczne praktyki niż współczesny problem. Należy
skoncentrować się przede wszystkim na działaniach
edukacyjnych, aby przekonać ludność, że magiczna
moc amuletów z albinosów jest zabobonem niemającym przełożenia na rzeczywistość.

Gospodarka społeczna
Posłowie debatowali nt. przyszłości europejskiej gospodarki społecznej.

Danuta Jazłowiecka
Poziom bezrobocia na europejskim rynku pracy znacząco się obniżył. Niestety wskaźnik aktywności zawodowej w wielu krajach jest nadal niezadowalający
i dotyczy głównie kobiet, osób starszych a także osób
niepełnosprawnych. To ogromny potencjał, który nie jest
dostatecznie wykorzystany. Gospodarka społeczna ma
świetne instrumenty, aby te grupy zaktywizować. Bedzie
to miało pozytywny wpływ na gospodarkę, ale także poprawi poziom włączenia społecznego w Europie.

Europa, najbezpieczniejsze
miejsce na świecie
w podróży morskiej

Parlament Europejski głosował nad nowymi
zasadami bezpieczeństwa, które pozwolą bezpieczniej podróżować na morzu milionom pasażerów i zmniejszyć obciążenia administracyjne
dla setek firm. Sprawozdawcy-cienie z ramienia
Grupy EPL Cláudia Monteiro de Aguiar i Salvatore
Domenico Pogliese są zadowoleni z szerokiego
poparcia w Parlamencie i oczekują na szybką
realizację przez państwa członkowskie: „Europa
jest już najbezpieczniejszym miejscem na świecie w zakresie podróży morskich i z tymi nowymi
zasadami dla statków pasażerskich sprawimy, że
morza w Europie staną się jeszcze bezpieczniejsze”, zadeklarowali eurodeputowani.
Nowe przepisy dotyczące obowiązkowej rejestracji cyfrowej stanowią duży krok w kierunku
unowocześnienia i uproszczenia procedur dla
statków pasażerskich. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Cláudia Monteiro de Aguiar
powiedziała: „Wraz z tymi zasadami wreszcie
stwarzamy możliwości gospodarki cyfrowej dla
morskich operacji transportu pasażerskiego.
W szczególności cyfrowa rejestracja pasażerów
gwarantuje dostęp do kluczowych informacji
dla zespołów poszukiwawczo-ratowniczych
w razie awarii. Zamiast prowadzić rejestry na
pokładzie lub w punktach sprzedaży biletów,
dane pasażerów zostaną przekazane właściwym
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to niemożliwe bez uproszczenia systemów bezpieczeństwa i inspekcji w państwach członkowskich, co znacznie ograniczyłoby nakładanie się
nakładów i niepewność w odniesieniu do zaangażowanych przedsiębiorstw.”
Dla 400 milionów pasażerów przewijających
się przez porty europejskie każdego roku kluczowe znaczenie mają wysokie standardy inspekcji bezpieczeństwa. Bardziej zharmonizowane
przepisy zapewnią wyraźniejsze wytyczne dla
operatorów morskich i władz krajowych. Cláudia
Monteiro de Aguiar i Salvatore Domenico Pogliese stwierdzili: „Te środki oszczędzą czas i pieniądze zarówno przedsiębiorców, jak i pasażerów
oraz zmniejszają obciążenia administracyjne dla
sektora publicznego, a jednocześnie zwiększają
bezpieczeństwo pasażerów w Europie.”

organom w formie elektronicznej w ciągu 15 minut od wyjścia statku. Wygramy ten cenny czas
w nagłych wypadkach i zaoszczędzimy firmom
transportowym dużo biurokracji, która wynika
z ręcznej rejestracji.”
Oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów,
zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla
setek europejskich przedsiębiorstw transportu
morskiego było kluczowym priorytetem Grupy
EPL. Europoseł Salvatore Domenico Pogliese
powiedział: „Pakiet ten zawiera najbardziej rozbudowane przepisy dotyczące bezpieczeństwa
statków pasażerskich w Unii Europejskiej, mające zastosowanie do statków podróżujących
na trasach krajowych. Określa szczegółowe
wymagania techniczne dla budowy statku, jego
stabilności i bezpieczeństwa pożarowego. Byłoby
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