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Pakiet
Mobilności:
piłka nadal
jest w grze
Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu posłowie głosowali
nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności,
który po raz kolejny wpisany został do porządku
obrad w efekcie odrzucenia mandatu dla Komisji
Transportu przez cały Parlament podczas czerwco
wego plenum.
Elżbieta Łukacijewska, bezpośrednio za
angażowana w prace nad całością Pakietu Mobilności
i sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL w dossier
dotyczącym dostępu do rynku i zawodu przewoźnika,
powiedziała: „wynik głosowania potwierdza, że dzięki
dobrze wykonanej pracy, skutecznym negocjacjom
i cierpliwym przekonywaniu innych do swoich racji,
można osiągnąć korzystny rezultat. Na to właśnie
nastawione były moje działania, zarówno podczas
prac w Komisji Transportu, jak również i przed
mającymi miejsce głosowaniami plenarnymi”.
Kontakt do Posła

Elżbieta ŁUKACIJEWSKA
Tel: +32 (0)2 2845329
elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu

„Udało się odrzucić niekorzystne dla sektora
transportu poprawki Komisji Zatrudnienia, utrzymać
większość propozycji Komisji Transportu. Niestety
nie udało się przegłosować mandatu a do pełnego
wyłączenia przewozów międzynarodowych spod
reżimu delegowania zabrakło dosłownie jednego
głosu! W chwili obecnej prace wracają do Komisji
Transportu, piłka dalej jest w grze i będę dalej
szukać porozumienia, które będzie w stanie poprzeć
większość parlamentarna” – dodała.
„W trakcie przygotowań do głosowania uda
ło się mi stworzyć koalicję i zebrać poparcie
państw nie tylko z Europy Wschodniej, lecz
również z Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, których
stanowisko w sprawie Pakietu Mobilności było
zbieżne ze stanowiskiem Polski. Udało się to osiągnąć
pomimo braku aktywności polskiego rządu, a to jest
sukces!” – podkreśliła.
Kontakt do Posła

Danuta JAZŁOWIECKA
Tel: +32 (0)2 2845196
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

Odpowiadająca za kwestie delegowania
pracowników w Komisji Zatrudnienia i Spraw
Społecznych, Danuta Jazłowiecka zapewniła
również, iż delegacja PO-PSL będzie nadal walczyć
o poparcie dla polskich postulatów. „Ostateczny
rezultat głosowania ws. delegowania kierowców, tak
zdumiewający, jest wynikiem wspólnego głosowania
europosłów, którzy byli niezadowoleni z odrzucenia
propozycji wyłączenia transportu międzynarodowego
spod delegowania i tych, dla których 10 dni było
zbyt długim okresem wyłączenia. Do ostatnich
minut przed głosowaniem przekonywaliśmy
Europosłów z innych krajów i grup politycznych,
aby zagłosowali w interesie przewoźników. Cały
nasz wysiłek negocjacyjnie nie pójdzie jednak
na marne. Będziemy go dalej kontynuować, by
osiągnąć dobry wynik w ponownych pracach
w Parlamencie” – powiedziała Danuta Jazłowiecka.
Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska
Tel: +32 473 841 093
agata.byczewska@europarl.europa.eu

Wybory 2019: Nowy kodeks
wyborczy przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego
„Reforma europejskiej ordynacji wyborczej jest
wielkim osiągnięciem Parlamentu Europejskiego:
sprawi, że wybory staną się bardziej dostępne dla
milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowanie
i proces staną się bardziej przejrzyste”, powiedziała
Profesor Danuta Hübner, współautorka przyjętej
przez Parlament Europejski pierwszej w historii
powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego
reformy unijnego prawa wyborczego.
Wcześniej zielone światło zmianom w unijnym
prawie wyborczym udzielili przedstawiciele
państw członkowskich UE. Nowe prawo zapewni
Europejczykom więcej możliwości uczestniczenia
w wyborach europejskich. Nie tylko poprzez
wprowadzenie możliwości głosowania drogą
pocztową i elektroniczną, ale także poprzez
Kontakt do Posła

Danuta HÜBNER
Tel: +32 (0)2 2845192
danuta.huebner@europarl.europa.eu
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Agata Byczewska
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zachęcanie państw członkowskich do umożliwienia
głosowania swoim obywatelom mieszkającym
w państwach spoza UE.
Ponadto reforma wprowadza mechanizmy
zabezpieczające przeciwko podwójnemu głosowaniu
i wprowadzą sztywny termin na ustanowienie list
wyborczych. Nowe przepisy pozwolą także na
pokazanie związku między partiami krajowymi
i kandydatami biorącymi udział w wyborach oraz ich
przynależnością do europejskiej partii politycznej.
Jest to ważny przepis, który wzmacnia świadomość
na temat europejskiego charakteru wyborów.
„Cieszę się, że Parlament Europejski wyraził zgodę
na zmiany, pokazując, że nawet w obecnie trudnym
kontekście politycznym demokracja europejska może
być stopniowo ulepszana. Decyzja ta powinna być
postrzegana jako krok naprzód, a nie jako punkt
końcowy” – podkreśliła Danuta Hübner.
Przyjęte przepisy będą musiały zostać
zatwierdzone przez wszystkie kraje członkowskie.
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Są trzy główne korzyści tego programu. W zakresie
bezpieczeństwa. UE jest mocarstwem ekonomicz‑
nym, ale z punktu widzenia obronnego, militarne‑
go i politycznego pozostawała karłem. Ten program
może być pierwszym krokiem do tego, żeby stworzyć rzeczywi‑
ście prawdziwą wspólną politykę obronną. Jest to ważne bardzo
w obecnym nieprzewidywalnym świecie. Przemysł obronny jest
źródłem innowacji i z całą pewnością będzie impulsem dla roz‑
woju innych obszarów produkcji. I jest to dziedzina, która do tej
pory nie była objęta integracją europejską. Będzie to czynnik wspo‑
magający dalsze powiązania pomiędzy poszczególnymi krajami.

Posłowie dyskutowali o konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca

Janusz Lewandowski
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Austriacka prezydencja Rady
Posłowie omawiali program działań austriackiej prezydencji Rady

Posłowie debatowali o Europejskim programie rozwoju przemysłu
obronnego

Dariusz Rosati

Rada Europejska

Nie było łatwych punktów na ostatnim szczycie Rady.
Pierwszy to migracja. Są rzeczy zupełnie niekontro‑
wersyjne: uszczelnianie granic zewnętrznych, współ‑
praca z krajami tranzytu i krajami pochodzenia czy
szukanie rozwiązania problemu emigracyjnego tam. Nowością
są ośrodki recepcyjne. Jednak główny komunikat to oczywiście
zaniechanie przymusowej relokacji uchodźców. Relokacja nie za‑
działałaby w obecnym klimacie politycznym Europy, gdzie mo‑
głaby tylko podsycać ruchy ksenofobiczne czy antyeuropejskie.
Wiele spraw pozostaje do rozwiązania, w tym reforma syste‑
mu dublińskiego czy tzw. wtórne przepływy. Drugi punkt, w któ‑
rym też łatwiej o podziały i napięcia niż o zgodę, to budżet. Za‑
brakło po stronie Rady mocnej deklaracji pośpiechu, woli skoń‑
czenia i uzgodnienia budżetu po roku 2021, ale przed wyborami
europejskimi.

Przemysł obronny

Bogdan Zdrojewski
Zwracam uwagę na jeden niepokojący element, który jest
przedmiotem mojego zainteresowania. Na ten program
złożyły się m.in. dwa programy: Galileo i Copernicus.
Dziś oba te programy potrzebują wzmocnienia finanso‑
wego. Oznacza to, że składka stworzona na potrzeby tego nowego
programu została niestety okupiona powstaniem problemów w pro‑
gramach Galileo i Copernicus. Dlatego apeluję o ich wzmocnienie.
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Osoby niepełnosprawne
Posłowie dyskutowali o udziale osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich

Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz

| w imieniu grupy EPL

Andrzej Grzyb
Dziękuję za skoncentrowanie się na zadaniu jakim
jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo granic
zewnętrznych, uregulowanie kwestii nielegalnej imi‑
gracji. Także europejski styl życia połączony z kon‑
kurencyjnością gospodarki europejskiej jest ważny dla wszyst‑
kich obywateli państw członkowskich UE. Bez odbudowy, np. eu‑
ropejskiego przemysłu, bez jego udziału w kreowaniu produktu
krajowego brutto trudno będzie mówić o akceptacji zmian, któ‑
re dotyczą europejskiej gospodarki. Ważne jest również podej‑
ście do wyzwań, które w ramach prezydencji ma być oparte na
zasadzie pomocniczości. Aby osiągnąć postęp, trzeba rozwią‑
zać sprawy, które łączą, które są najważniejsze, a pominąć te,
które dzielą.

Czesław Siekierski
Na czas prezydencji austriackiej przypada dysku‑
sja nad reformą WPR. Zaproponowane przez Ko
misję Wieloletnie Ramy Finansowe przewidują mniej‑
sze środki na finansowanie WPR. W Europie maleje
udział młodych rolników. Przyczyn należy upatrywać w niskim po‑
ziomie dochodów osiąganych w rolnictwie, które szacuje się na
50% średniego dochodu innych grup zawodowych. Rolnicy obcią‑
żeni są wymogami zazielenienia, z czym wiąże się nie tylko ob‑
ciążenie administracyjne ale również zmniejszona konkurencyj‑
ność na rynku światowym. Nasuwa się pytanie czy w takiej sy‑
tuacji może zostać zmniejszony budżet WPR, i jakie mogą być
konsekwencje?

Udział w wyborach jest jednym z kluczowych aktów
demokracji i podstawowym prawem obywatelskim.
Niestety niepełnosprawność bardzo często wiąże się
z pośrednim ograniczeniem praw obywatelskich, bo z powodu bra‑
ku dostępności do lokali wyborczych lub braku procedur, które uła‑
twiają dotarcie do lokali lub odczytanie kart do głosowania, udział
w głosowaniu staje się utrudniony albo niemożliwy. W UE przynaj‑
mniej w 20 krajach dostępne jest głosowanie korespondencyjne.
Korzysta z niego duża część populacji głosujących, w tym osoby
niepełnosprawne. Potrzebujemy jednak o wiele szerszych zmian.

Marek Plura
Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych
zobowiązuje do zapewnienia warunków dla pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycz‑
nym i społecznym na równych prawach z innymi. Nie‑
stety, w wielu krajach rzeczywistość znacząco odbiega od zapisów
konwencji. Usłyszeliśmy wiele niezwykle poruszających świadectw
naruszania praw tych osób a także manifest skierowany do liderów
europejskich, aby wybory europejskie były powszechnie dostępne
i niedyskryminujące. Nie wystarczy deklaracja, że osoby niepełno‑
sprawne mają prawo głosować i kandydować w wyborach. Trze‑
ba jeszcze stworzyć warunki, aby mogły z tego prawa korzystać.

Krzysztof Hetman
Osoby niepełnosprawne, które stanowią niemal 20%
wszystkich obywateli UE, napotykają na szereg ba‑
rier, zarówno fizycznych, psychicznych jak i regulacyj‑
nych, które sprawiają, że często nie decydują się one
uczestniczyć w wyborach. Zapewnienie dostępności lokali wybor‑
czych czy możliwości głosowania korespondencyjnego bądź on‑
line to ważne kwestie, które jednak muszą zostać zrealizowane
w obrębie państw członkowskich.

�

Małe i średnie przedsiębiorstwa
W PE dyskutowano o definicji Małych i średnich przedsiębiorstw
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Rdzenna ludność
W PE dyskutowano na temat łamania praw rdzennej ludności na
świecie

Adam Szejnfeld

Bogdan Wenta

Małe i średnie przedsiębiorstwa to potęga. Ponad
99% firm to właśnie MŚP. Zatrudniają ponad 90 mln
ludzi w Europie. Generują ponad 4 mld wartości do‑
danej. Ale z drugiej strony są to firmy, którym jest
najtrudniej na rynku. Cierpią z powodu braku dostępu do kapita‑
łu, nadmiernej biurokracji, sztywnego prawa pracy, czy też wyso‑
kich kosztów utrzymania. To właśnie te firmy potrzebują wspar‑
cia publicznego, ale by to wsparcie było skuteczne, trzeba umieć
dobrze definiować, które firmy należą do tego sektora, a które nie.

Około 370 milionów przedstawicieli ludności rdzen‑
nej zamieszkuje 90 krajów. Niestety grupy te stanowią
także aż 15% populacji ludzkiej żyjącej w ubóstwie,
częściej cierpią wskutek głodu i niedożywienia oraz
mają bardzo ograniczony dostęp do podstawowych dóbr i usług.
Wszyscy aktorzy polityki rozwojowej muszą dążyć do przyjęcia nie‑
zbędnych środków w celu pełnego uznania ochrony i promowania
rdzennych praw mieszkańców, w tym ich dostępu do ziemi, teryto‑
riów zamieszkania i zasobów. Zadaniem Unii jest dopilnowanie, aby
wszelkie strategie polityczne dotyczące rozwoju, inwestycji i handlu
respektowały prawa człowieka i prawa rdzennych mieszkańców.

Danuta Jazłowiecka
Ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być
uznawane za MŚP, ma pomóc stworzyć nowe warun‑
ki działania, chronić przed zakłóceniami konkurencji
między przedsiębiorstwami, zapewnić równe trakto‑
wanie wszystkich podmiotów z tego sektora, a także poprawić
spójność i skuteczność strategii politycznych. Przy konstruowa‑
niu nowej definicji MŚP warto pamiętać, że powinna ona służyć
dwóm równorzędnym celom: ułatwiać wspieranie z unijnego bu‑
dżetu małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ doświadcza‑
ją one specyficznych wyzwań wynikających z ich rozmiaru, oraz
ułatwić projektowanie polityki, regulacji prawnych dostosowanych
do potrzeb tego typu przedsiębiorstw.
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Kilka lat temu Mołdawia była krajem zmierzającym
prostą drogą w kierunku UE, akceptującym reguły jed‑
nolitego rynku i europejski kręgosłup wartości. Jednak
korupcja polityczna, nieprzejrzystość funkcjonowania
mediów publicznych i prywatnych, zmiany w prawie wyborczym,
podważane przez Komisję Wenecką, stawiają przyszłość Mołda‑
wii pod wielkim znakiem zapytania. Ostatnie zdarzenia, kiedy po
wygranych w uczciwej demokratycznej walce wyborach na burmi‑
strza Kiszyniowa sąd ni stąd, ni zowąd anulował wynik wygrane‑
go, a w ostateczności podtrzymał to orzeczenie Sąd Najwyższy,
jasno pokazują chorobę, jaka toczy dziś Mołdawię.

Europosłowie debatowali na temat zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji

Dariusz Rosati

�

Przymusowe małżeństwa
Parlament debatował nad strategią UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa

W Parlamencie trwała dyskusja na temat kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza
w Kiszyniowie

Michał Boni

Grecja

Grecja niedługo ukończy pomyślnie program pomocy
w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności po
ponad ośmiu latach usilnych starań na rzecz stabili‑
zacji finansów publicznych i przezwyciężenia głębo‑
kiej recesji. Ponad 240 miliardów euro zostało wypłacone przez
państwa członkowskie należące do strefy euro, aby pomóc Gre‑
cji od 2010 r., co jest imponującym dowodem europejskiej soli‑
darności. Dzięki temu dramat grecki dobiega końca. Grecka go‑
spodarka powraca na ścieżkę wzrostu, a pierwotny bilans fiskal‑
ny zamienił się w solidną nadwyżkę 4% PKB, która służy jako bu‑
for i ochrona przed przyszłymi wstrząsami.

Mołdawia
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Wirus Ebola
Posłowie debatowali o epidemii Eboli w Demokratycznej Republice
Konga

Bogdan Wenta | w imieniu grupy EPL
Liczba osób potencjalnie zakażonych wirusem Ebo‑
la stopniowo maleje i do końca czerwca wszystkie
z nich zakończyły okres obowiązkowego monito‑
rowania. Jednak, z powodu charakteru tej choroby,
złożoności obszaru geograficznego, na którym występuje, a tak‑
że braków w danych, ryzyko dla zdrowia publicznego, zarówno na
poziomie krajowym, jak i regionalnym, pozostaje wysokie. Z tego
powodu UE powinna nadal zapewniać pomoc poprzez kontrolę wy‑
stępowania zakażeń, wsparcie dla ośrodków zdrowia, a także mo‑
nitorowanie punktów wjazdu i wyjazdu dla dotkniętych obszarów.

Bogdan Wenta | w imieniu grupy EPL
Przymusowe małżeństwa są sprzeczne z podstawo‑
wymi prawami i godnością dzieci. Są formą przemo‑
cy. Tego rodzaju małżeństwo prowadzi do poważ‑
nych konsekwencji, do ograniczenia możliwości stu‑
diowania dla zainteresowanych, ponieważ edukacja często koń‑
czy się nagle. Musimy zainwestować w edukację i wzmocnienie
pozycji, zwłaszcza dla kobiet i dziewcząt, i zapewnić wsparcie
ofiarom. Chłopcy i mężczyźni w krajach trzecich muszą uzyskać
więcej informacji i edukacji, aby uzyskać wsparcie dla środków
szanujących prawa człowieka, w tym praw dzieci i kobiet. UE i jej
państwa członkowskie muszą współpracować z właściwymi or‑
ganami, w tym z państwami trzecimi, oraz zapewniać szkolenia
i pomoc techniczną, aby uzyskać przepisy przeciwko tej praktyce
i zapewnić ich egzekwowanie.

Adam Szejnfeld
Poprzednia epidemia Eboli dotknęła przede wszyst‑
kim państwa Afryki Zachodniej. Była śmiercionośna:
życie straciło kilkanaście tysięcy ludzi. UE jest liderem
wspierania państw Afryki, także w walce z tą ciężką
chorobą. Negatywne skutki tej epidemii byłyby znacznie większe,
gdyby nie praca i działalność naszych przedstawicieli w Afryce.
Ale trzeba podejmować kolejne działania, nie tylko związane bez‑
pośrednio z walką z tą chorobą – jak na przykład prace nad szcze‑
pionką – ale także w zakresie rozwoju edukacji i podnoszenia po‑
ziomu służby zdrowia w tych krajach.

Superkomputery
dla Polski
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie ws.
wspólnego przedsięwzięcia, które stanie się podstawą
utworzenia sieci superkomputerów w 2019 r. Prace
nad tym dokumentem koordynował z ramienia Grupy
EPL poseł Michał Boni.
Chodzi o tzw. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie
w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC).
Do tej pory zainteresowanie inicjatywą wyraziło
ok. 15 krajów członkowskich, w tym Polska. Wkład
finansowy UE, zgodnie z obecnymi wieloletnimi ramami
finansowymi, ma wynieść 486 mln euro – podobną
wysokość osiągnie składka państw uczestniczących.
Dodatkowo, zakłada się również wkład finansowy
i rzeczowy prywatnych partnerów wchodzących
w skład EuroHPC. W ostateczności Komisja Europejska
wspólnie z państwami członkowskimi zainwestuje
miliard euro w stworzenie w Europie infrastruktury
superkomputerów światowej klasy.
Kontakt do Posła

„Mam nadzieję, że Polska wykorzysta tę inicjatywę
wspólnotową, której celem jest utworzenie europejskiego
systemu komputerów dużej mocy obliczeniowej.
Inicjatywa ma umożliwić krajom Unii Europejskiej budowę
superkomputerów i konkurowanie w tym obszarze ze
światowymi liderami w dziedzinie – takimi jak USA, Chiny
czy Japonia. W Europie istnieje pilna potrzeba wspólnego
inwestowania w celu pozyskania i zaoferowania
europejskim użytkownikom z sektora naukowego
i przemysłowego infrastruktury HPC na najwyższym
światowym poziomie”, powiedział Michał Boni.
Obliczenia wielkiej skali odgrywają kluczową
rolę w mierzeniu się z poważnymi wyzwaniami
naukowymi i społecznymi, takimi jak wczesne
wykrywanie i leczenie chorób, opracowywanie nowych
terapii w oparciu o medycynę spersonalizowaną
i precyzyjną; poznawanie funkcjonowania ludzkiego
mózgu; przewidywanie zmian klimatu; zapobieganie
klęskom żywiołowym na dużą skalę i zarządzanie
działaniami w przypadku ich wystąpienia; oraz
przyspieszenie projektowania nowych materiałów.
Zastosowanie HPC ma coraz bardziej decydujący
wpływ na przemysł i działalność gospodarczą, gdyż
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znacząco skraca cykle projektowania i produkcji,
minimalizuje koszty, zwiększa efektywność
wykorzystania zasobów i skraca oraz optymalizuje
procesy podejmowania decyzji. Ma również zasadnicze
znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i obrony
narodowej, na przykład przy opracowywaniu
zaawansowanych technologii szyfrowania,
rozpoznawaniu źródeł cyberataków i reagowaniu
lub też w symulacjach z dziedziny energii jądrowej.
„Wierzę, że przystąpienie Polski do EuroHPC
przysłuży się nie tylko umiędzynarodowieniu polskiej
nauki i podnoszeniu jakości badań, ale będzie mieć
pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki”,
podkreślił europoseł.

Polska: nie ma
wolności bez
praworządności
„Musimy walczyć o interesy obywateli europejskich.
Nie dzielcie ich na „dobrych” i „złych” Europejczyków.
Omówmy wspólnie przyszłość naszego kontynentu.
Trzymajmy się razem. Nie dzielmy się już więcej.
Świetnie byłoby usłyszeć taki komunikat od polskiego
premiera „, powiedział Manfred Weber, przewodniczący
Grupy EPL, do premiera Polski podczas debaty
o przyszłości Europy z premierem Mateuszem
Morawieckim.
„Ponad 10 milionów ludzi, czyli jedna czwarta
całej populacji, walczyło w Solidarności wspólnie
z założycielem wolnej i demokratycznej Polski Lechem
Wałęsą nie tylko za wolność i demokrację. Ich wielkie
osiągnięcie – suwerenna, demokratyczna Polska – jest
dziś zagrożone. Jak powiedział niedawno Lech Wałęsa:
„W latach 80. nie było wolności bez solidarności, dziś
nie ma wolności bez praworządności”.
„Rządy prawa są podstawową zasadą Unii
Europejskiej, bardziej niż jakakolwiek inna europejska
zasada. Tkwią głęboko w korzeniach Polski i w sercach
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Polaków dlatego Europa nie odwróci się od Polaków.
Jeśli polski rząd nie zachowa wielkich osiągnięć
Polaków, to zrobi to Europa. Mówił pan o odzyskaniu
suwerenności, ale pytam: czy anty‑unijna atmosfera
w Warszawie, kiedy mówi pan, że Bruksela jest nową
Moskwą, naprawdę tworzy atmosferę suwerenności
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w Polsce? W Radzie wiele dobrych inicjatyw jest
blokowanych, ponieważ wystarczy, że jedno państwo
członkowskie zagłosuje przeciw. Czy wydaje się
to dla Pana sprawną Europą? „, zapytał premiera
Morawieckiego Manfred Weber.
„Mówił Pan o Europie 4.0, która słuchałaby jej
obywateli, ale mówię Panu: już istnieje Europa ludzi,
ta Europa już istnieje, to ta bezpośrednio wybrana
Izba, Parlament Europejski. To my reprezentujemy
obywateli Europy „, podsumował Weber.
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