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Europejczycy oczekują większego zaangażowania UE
na rzecz bezpieczeństwa i obrony

„Europejczycy są głęboko zaniepokojeni geopolitycznymi wydarzeniami na świecie. Z ostatnich badań
Eurobarometru wynika, że 68% ankietowanych chce,
by UE działała więcej na rzecz bezpieczeństwa i obrony” – podkreśliła poseł Julia Pitera komentując unijne polityki ds. bezpieczeństwa i obronności.
Europosłowie przyjęli dwa sprawozdania dotyczące oceny realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności oraz wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa. W zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony europosłowie apelują m.in. o stworzenie w obrębie Komisji Europejskiej, osobnej dyrekcji
generalnej ds. polityki obronnej, skoordynowanie

corocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD),
który umożliwiłby zharmonizowane i zgranie inwestycji i rozwoju zdolności wojskowych, a także o umożliwienie finansowania mechanizmu stałej współpracy
strukturalnej w zakresie obrony tzw. PESCO z budżetu UE. W zakresie polityki zagranicznej posłowie
proponują, aby działania UE skupiły się na trzech
kluczowych kwestiach: koordynacji oceny zagrożeń,
skonsolidowaniu i pogłębieniu integracji europejskiej, a także współpracy w ramach koalicji i między
instytucjami UE. O wszystkie te założ enia od dawna
apeluje Grupa EPL, największa frakcja w PE, do której
należą PO i PSL.
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„Te dwa sprawozdania podkreślają, że w coraz bardziej skonfliktowanym i niestabilnym otoczeniu
międzynarodowym istotną rolę odgrywa połączenie skutecznych projektów i działań unijnych w celu
przeciwdziałania poważnym wyzwaniom. Istotne jest
również utrzymanie twardego stanowiska Unii w sprawie sankcji wobec Rosji” – powiedziała poseł Pitera.
„Z zadowoleniem przyjmuję zawarcie porozumienia
między państwami członkowskimi w sprawie wdrożenia mechanizmu stałej współpracy strukturalnej
w zakresie obrony tzw. PESCO oraz stworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego.
Obie te inicjatywy są szansą na zwiększenie zdolności
wojskowych państw europejskich i wzrostu inwestycji
przeznaczonych na obronność” – dodała.
„Lata 2016 i 2017 to w istocie przełomowe lata
dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE,
wprowadzające ją na nowy poziom. Dziś, przy rosnących napięciach zewnętrznych i wewnętrznych UE,
przy propozycjach UE wielu prędkości, odnowiona
unijna polityka bezpieczeństwa i obronności może być
brakującym wspólnym mianownikiem, bo odpowiada
na powszechny deficyt bezpieczeństwa” – podkreślił
z kolei Andrzej Grzyb.
Europoseł PSL zastrzegł przy tym, że tworzenie nowych instrumentów wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności, nie powinno odbywać się
kosztem innych polityk unijnych, takich jak polityka
rolna lub regionalna.
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Brexit: ryzyko zerwania negocjacji wciąż istnieje
Przed szczytem UE, poświęconym m.in. kwestiom
Brexitu, europosłowie udzielili zgody dla otwarcia
drugiego etapu negocjacji z rządem Wielkiej Brytanii
nt. jej wyjścia z UE. W przyjętej rezolucji europosłowie podkreślili jednak, że mimo osiągniętych postępów w negocjacjach, wiele kwestii nadal pozostaje
otwartych i muszą one zostać rozstrzygnięte przed
sfinalizowaniem umowy o wystąpieniu.
„W zeszłym tygodniu uniknęliśmy scenariusza
zerwania negocjacji i braku umowy, ale ryzyko nadal
pozostaje. Najtrudniejszy etap jest dopiero przed
nami. Jesteśmy na początku żmudnego, złożonego i intensywnego procesu opracowywania umowy
o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, z wieloma znaczącymi problemami. Są to przede wszystkim kwestie związane z zapewnieniem praw obywateli UE,
w tym Polaków, mieszkających w Wielkiej Brytanii”
powiedziała prof. Danuta Hübner, przewodnicząca
Komisji ds. Konstytucyjnych PE i członkini grupy
sterującej nt. Brexitu.
Według europosłów nierozstrzygnięte kwestie
dotyczą: przyznania praw obywateli przyszłym partnerom, zapewnienia prostego i bezpłatnego postępowania administracyjnego, zapewnienia wiążącego

charakteru orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE
w odniesieniu do wykładni przepisów dotyczących
praw obywateli, a także określenia roli przyszłego
niezależnego organu krajowego (Rzecznik Praw Obywatelskich) w celu rozpatrywania skarg obywateli,
zagwarantowania praw do swobodnego przemieszczania się w całej UE obywatelom Wielkiej Brytanii
przebywającym obecnie w państwie członkowskim
UE-27 oraz zapewnienia, aby zobowiązania podjęte w odniesieniu do Irlandii Północnej/Irlandii były
w pełni egzekwowalne.
„Kolejną kwestią jest okres przejściowy, którego
uznanie uzależnione będzie od postanowień drugiego
etapu rozmów. Postanowienia przejściowe powinny
gwarantować pewność i ciągłość prawa, być ograniczone w czasie i obejmować przedłużenie dorobku
prawnego UE, w tym prawa obywateli. Nie ma już
czasu na wynegocjowanie dostosowanej do sytuacji
i potrzeb umowy przejściowej, więc jej zasadniczą
częścią będzie przedłużenie wspólnotowego dorobku
prawnego. Niezbędne jest też ustalenie oddzielnego,
silnego i wiarygodnego mechanizmu w tej kwestii i Komisja Europejska musi mieć w tej procedurze mocne
stanowisko” – dodała prof. Danuta Hübner.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
11-14 grudnia 2017 r.
Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej
w dniach 14 i 15 grudnia – Stan zaawansowania
negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
Janusz Lewandowski
Hasło „filar socjalny” budzi czujność wielu krajów, przede
wszystkim na wschodzie. Wtedy, kiedy pojawia się w jego
towarzystwie hasło dumpingu socjalnego i rodzą się
twarde regulacje, wtedy wraca trochę takie wspomnienie polskiego hydraulika, który wylansowany został jako
główne zagrożenie w czasie referendum francuskiego.
Teraz okazuje się, że kierowcy tirów ze wschodu czy
z Hiszpanii, czy też pracownicy budowlani kradną dream
jobs bogatszym krajom, co jest przecież nieprawdą. Także ostrzegam, że tego typu regulacje, które mogą rodzić
szarą strefę, są również amunicją dla populizmu.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE
z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii
demokratycznych zmian
Jarosław Wałęsa
Europejczycy są bardziej niż kiedykolwiek świadomi
swojego statusu obywateli UE, a odsetek Europejczyków, którzy chcą wiedzieć więcej na temat ich praw, nadal rośnie. Jest to cenny status, który daje obywatelom
więcej wolności, takich jak swobodny przepływ, ochrona
konsularna oraz prawo do głosowania i kandydowania
w wyborach do władz lokalnych i Parlamentu Europejskiego, bez względu na miejsce zamieszkania w Unii
Europejskiej. Obywatele muszą być świadomi swoich
praw, aby móc z nich korzystać.

Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Czesław Siekierski | w imieniu Grupy EPL
Prace nad przeglądem śródokresowym WPR w ramach
rozporządzenia zbiorczego zakończyły się sukcesem
w wyniku zgodnej współpracy trzech zaangażowanych
instytucji: Komisji, Rady i Parlamentu. Zmiany, które zostały przeprowadzone, można bez wahania nazwać małą
reformą, chodzi tu bowiem o istotne zmiany niektórych
kluczowych instrumentów WPR. Szczególnie ważne są
wprowadzone elementy upraszczające i dające większą
elastyczność państwom członkowskim.

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi
flotami rybackimi
Jarosław Wałęsa
UE prowadzi działalność na wodach nienależących do UE
i jest to zrównoważona eksploatacja zasobów. Jednak,
mając te cele, nie powinniśmy zapominać o operatorach
zewnętrznych. Jednakże, dążąc do tych celów, nie powinniśmy zapominać o zwiększeniu skuteczności obecnego
systemu lub promowaniu równych szans dla podmiotów
unijnych w stosunku do operatorów z państw trzecich.

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia
dotyczącego prania pieniędzy, unikania
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
Dariusz Rosati
Ujawnienie w 2016 r. Papierów z Panamy pokazało ono
na jak wielką skalę dochodzi w świecie do unikania
płacenia podatków, uchylania się od opodatkowania
i do prania brudnych pieniędzy. Według szacunków KE
łączne straty budżetów państw członkowskich UE tylko
z tego tytułu sięgają 1000 mld euro rocznie, a w skali
świata tego typu praktyki mogą kosztować budżety poszczególnych państw ponad 3000 mld dolarów.

Przedłużenie okresu obowiązywania
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych
Krzysztof Hetman | autor projektu opinii
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
W ciągu ponad dwóch lat funkcjonowania EFIS udowodnił, że ma potencjał pobudzania inwestycji oraz
stymulowania wzrostu i konkurencyjności. Myślę jednak, że musimy zwrócić uwagę na pewne kwestie,
które wymagają korekty. Przede wszystkim niepokoi
fakt znacznej dysproporcji w wykorzystaniu funduszy
pomiędzy krajami tzw. starej piętnastki oraz państwami członkowskimi Europy Środkowej i Wschodniej.

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony –
Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa –
Stała współpraca strukturalna (PESCO) –
otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce
bezpieczeństwa i obrony
Bogdan Zdrojewski
De facto debatujemy nad trzema zagadnieniami jednocześnie: nad tworzeniem wspólnej polityki obronnej praktycznie na nowo – po doświadczeniach na
Krymie, na Ukrainie, po doświadczeniach związanych
z emigrantami i z terroryzmem. Po drugie, zwracamy
uwagę, jak potrzebna nam jest nowa technologia,
własne programy badawcze, własne wzmacnianie
przemysłu obronnego i jak istotna jest ta nowa technologia do poprawy bezpieczeństwa nas, Europejczyków. I trzeci element to jest kooperacja z NATO.

Porozumienie jądrowe z Iranem
Janusz Lewandowski
Cieszy mnie jako szefa Delegacji do spraw Iranu, że
Unia mówi jednym głosem w sprawie tak fundamentalnej jak porozumienie nuklearne. Uważam, że ten układ
jest zwycięstwem cierpliwej, wytrawnej dyplomacji
i rzeczywistym filarem międzynarodowej strategii nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także zwycięstwem
tych sił w Iranie, które opowiadają się za stopniowym
otwieraniem tego wielkiego kraju i jego modernizacją.

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka
i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka
Unii Europejskiej w tym zakresie
Andrzej Grzyb | w imieniu Grupy EPL
W szczególności zauważam to potraktowanie priorytetowe przez sprawozdawczynię i kontrsprawozdawców wolności religii i wyznania oraz prześladowań
na tym tle. Religia nie jest bezpośrednim powodem
konfliktów, ale jest częstokroć używana jako narzędzie w konfliktach. Myślę, że temu musimy się sprzeciwić, a wolność wyznania to podstawowa wartość
wolności, to prawo człowieka, które powinno być
respektowane w całej rozciągłości.

Bogdan Wenta
W ubiegłym roku miały miejsce liczne przypadki tłumienia pokojowych protestów w takich państwach,
jak m.in. Demokratyczna Republika Konga, Nigeria,
Etiopia i Sudan. Konflikty zbrojne w wielu miejscach
kontynentu afrykańskiego powodowały poważne
naruszenia, wliczając w to przypadki przemocy seksualnej czy werbowanie dzieci-żołnierzy. Te zjawiska przyczyniały się do masowej migracji w samej
Afryce, jak i do Europy. Dlatego wspieranie praw
człowieka na kontynencie afrykańskim jest jednym
z głównych wyzwań i leży także w naszym europejskim interesie.

Adam Szejnfeld
Wydaje się, że znów w wielu miejscach na świecie
mamy odwrót od tych wspaniałych idei. Rośnie liczba represyjnych rządów, represyjnego prawa, braku
szacunku jednych dla innych, braku szacunku dla
praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Niestety, ten proces dotyczy także niektórych państw
członkowskich. Jeśli więc chcemy w przyszłości być
ambasadorem demokracji i praw człowieka na całym
świecie, musimy poradzić sobie z tymi problemami
także i u siebie.

Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami
nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
Danuta Hübner
Niedawne wydarzenia i praca naszych dwóch ostatnich
komisji śledczych – pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) i pranie pieniędzy, unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania (PANA) – pokazały,
że potrzebujemy nowych i skuteczniejszych przepisów
dotyczących roli i uprawnień komisji śledczych PE, jeśli
chcemy przeprowadzić skuteczne publiczne dochodzenie w kwestiach, które ze względu na swój charakter wykraczają poza kompetencje instytucji krajowych.

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach
seksualnych i wykorzystywania seksualnego
dzieci oraz pornografii dziecięcej
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Gratuluję sprawozdawczyni Annie Marii Corazza
Bildt znakomitego sprawozdania. Sprawozdanie
spóźnione o rok ze względu na opóźnienia państw
członkowskich we wdrażaniu tej dyrektywy. Zastanawiam się, co może spowalniać wdrażanie
przepisów dotyczących najbardziej ohydnych form
przemocy seksualnej, w której ofiarami są dzieci.
Wiek pokrzywdzonych dzieci – to wiemy z badań –
ustawicznie się obniża: 70 % ofiar nie weszło nawet
w okres dojrzewania płciowego, a są też ofiary, które
nie mają nawet dwóch lat.

Wdrożenie filaru społecznego
Krzysztof Hetman
Rozwój społeczny i poprawa warunków życia i pracy
są nierozerwalnie związane z rozwojem gospodarczym. Zrównoważony i trwały wzrost może zostać
osiągnięty dzięki połączeniu polityki wspierającej inwestycje i pobudzającej zatrudnienie przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw wzmacniających spójność
społeczną i wyrównujących różnice między regionami.
Dlatego też uważam za słuszne włączenie europejskiego filaru praw socjalnych w proces zarządzania gospodarczego w ramach europejskiego semestru.

Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie

Róża Thun

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nie możemy udawać, że nie widzimy, i nie możemy pozwalać, aby w naszych krajach, panowało przyzwolenie dla barbarzyńskich zachowań
o charakterze faszystowskim. Dzisiaj mija 36 lat
od wprowadzenia przez komunistyczny rząd stanu
wojennego w Polsce i dziś znowu w Warszawie parlament odgrodzony jest metalowymi barierami i kordonami policji, aby nie mogli się do niego zbliżyć ci,
którzy demonstrują poparcie dla wolnych sądów i dla
demokracji. Ta sama policja osłania marsze organizowane przez ONR, na których są niesione transparenty z faszystowskimi hasłami.

El Salwador, niewielkie państwo w Ameryce Środkowej w którym w 1998 roku, wprowadzono do prawa
całkowity zakaz aborcji. To bardzo okrutne prawo,
traktujące kobiety przedmiotowo i pogardliwie,
a które w El Salwador dodatkowo jest interpretowane w sposób ignorujący zasady sprawiedliwości,
domniemania niewinności i wiedzy naukowej. Otóż
kobiety które doświadczają poronienia lub martwicy
ciąży, oskarżane są o aborcję lub zabójstwo dziecka,
i skazywane na długie lata więzienia.

W przypadku twardego Brexitu,
brytyjskie lotnictwo nie może
korzystać z ETS

Grupa EPL opowiada się za przygotowaniem
UE do twardego Brexitu również w dziedzinie
środowiska.
Instytucje UE zgodziły się wprowadzić mechanizm ochronny dla europejskiego handlu
emisjami (unijny system handlu uprawnieniami
do emisji – ETS), gdyby Wielka Brytania opuściła
unijny ETS w marcu 2019 r. bez osiągnięcia porozumienia. Jest to jedno z najważniejszych osiągnięć negocjacji między instytucjami w zakresie
uwzględnienia ruchu lotniczego w ETS.
„Jeżeli firmy z Wielkiej Brytanii nie mają
już zobowiązań wynikających z ETS, nie mogą
oczekiwać, że będą nadal otrzymywać świadczenia w ramach ETS. To musi być jasne”,
powiedział Peter Liese, poseł do Parlamentu
Europejskiego, rzecznik Grupy Europejskiej Partii
Ludowej ds. Środowiska w Strasburgu, po głosowaniu Parlamentu, popierającego wynik osiągnięty podczas negocjacji między Radą, Komisją
i Parlamentem Europejskim.
Jeżeli Brexit odbędzie się w marcu 2019 r.,
Brytyjscy operatorzy nie będą musieli zrzekać się
uprawnień do emisji w 2018 r., Ponieważ uprawnienia do zweryfikowanych emisji w 2018 r. muszą zostać przekazane do 30 kwietnia 2019 r.,
tuż po przewidywanym Brexicie. Środek ochronny
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zapewnia, że operatorzy lotniczy i inni operatorzy
ETS nie mogą korzystać z uprawnień wydanych
od 1 stycznia 2018 r. przez Wielką Brytanię.
„Zmiany umowy zapewnią, że zaznaczone
uprawnienia ‘utworzone od 1 stycznia 2018 r.,
oznaczone kodem kraju i rozróżnialne w zależności od roku utworzenia’, nie będą już mogły
zostać przekazane w celu spełnienia wymogów
zgodności w ramach ETS – w przeciwnym razie mielibyśmy ogromny wpływ na rynek emisji
dwutlenku węgla”, powiedział Liese, wyjaśniając, w jaki sposób dodana klauzula umowna
ochroni europejski przemysł, a także ochroni
europejski klimat.
„Jestem optymistycznie nastawiony, że
porozumienie zostanie osiągnięte na czas i że
termin na dostosowanie emisji dla 2018 roku
zostanie przesunięte przed datę wycofania się
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niemiej to
dobrze, że przygotowujemy się na twardy Brexit.
W tym przypadku nie powinno dojść do szkód
dla środowiska, ani szkód dla firm europejskich”,
podsumował Liese.
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