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Szybsze rozwiązywanie
sporów handlowych

Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów wezwał Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury
rozwiązywania sporów handlowych. Autorem
przyjętego sprawozdania i proponowanych w nim
nowych instrumentów jest poseł Tadeusz Zwiefka.
„Międzynarodowe spory handlowe mogą trwać
latami. W tym czasie firma traci czas, pieniądze
i bardzo często sporna kwota ulega zamrożeniu.
Chcemy, aby dla europejskich przedsiębiorstw było
to szybsze i łatwiejsze” – podkreślił poseł Zwiefka. „Jedyny warunek – zastosowanie procedury
powinno wymagać zgody obu stron” – dodał.
Procedura – tzw. europejska przyspieszona
procedura cywilna – miałaby charakter dobrowolny. Stosowana byłaby tylko do międzynarodowych
sporów handlowych pomiędzy unijnymi firmami
i charakteryzowałaby się krótkimi terminami,
mniejszą liczbą apelacji i możliwością rozwiązania
sporu nawet w pół roku.
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„Nie jest tajemnicą, że obecnie firmy, zawierając
umowy ze swoimi partnerami z innych krajów UE,
w przypadku potencjalnego sporu zwykle wybierają system prawny, który daje największe korzyści.
Do tej pory najczęściej wybierano prawo brytyjskie.
Raport sugeruje serię różnych działań prawnych,
pozwalających na bardziej równomierne rozłożenie
procedowania sporów handlowych we wszystkich
krajach Unii” – wyjaśnił poseł Zwiefka.
„Kluczem do prowadzenia przewidywalnego
biznesu jest pewność prawna. W moim raporcie
proponuję Komisji Europejskiej kilka różnych rozwiązań, ale oczywiście jestem otwarty na wszelkie
zmiany, które pozytywnie wpłyną na atrakcyjność
inwestowania i rozwijania przedsiębiorczości bez
granic na terenie Unii” – dodał Tadeusz Zwiefka.
Poza rozwiązaniami w ramach legislacji unijnej, Tadeusz Zwiefka proponuje rozważenie podjęcia różnych kroków, które przyczyniłyby się do
budowania kompetencji prawnych w obszarze
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prawa handlowego w Unii Europejskiej. Mają one
na celu:
• tworzenie przez państwa członkowskie izb czy
wydziałów handlowych w sądach, ponieważ specjalizacja sędziów w znaczący sposób wpływa
na szybkość i jakość wydawanych orzeczeń;
• szkolenie sędziów i prawników w obszarze prawa handlowego;
• skupienie się na edukacji w obszarze międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego;
• dodatkowe nakłady finansowe w sferze badań
akademickich oraz zrewidowanie przez państwa
członkowskie swoich procedur stosowanych do
spraw handlowych.
Komisja Europejska wezwana została także do
przeprowadzenia szerokich konsultacji na temat
możliwości utworzenia Europejskiego Sądu Handlowego, który byłby uzupełnieniem systemów
sądów krajowych.
„Mam nadzieję, że Komisja Europejska wczyta
się w założenia tego raportu i już wkrótce doczekamy się pierwszych wniosków i kroków podjętych
w duchu przedstawionych dziś rekomendacji” –
podsumował Tadeusz Zwiefka.

Oleg Sencow – głos ukraińskich więźniów politycznych
fot. Antonymon

Ukraiński reżyser Oleg Sencow został pierwszym od
dziesięciu lat europejskim laureatem Nagrody im.
Sacharowa, od czasu przyznania nagrody dla rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał w 2009 roku, i jednocześnie pierwszym laureatem z Ukrainy.
Grupa EPL nominowała go za pokojowy protest
przeciwko rosyjskiej okupacji Krymu, a także za dążenia do uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów
politycznych przetrzymywanych nielegalnie w Rosji.

“Wiele osób na całym świecie
wciąż walczy z autorytarnymi reżimami, broniąc podstawowych praw człowieka,
w tym prawa do wyrażania
tego, co myślą, ponieważ
nie wszędzie jest ono dozwolone. Sprawa Olega Sencowa jest podobna do losu
Sacharowa: oskarżono go o czyny, których nie popełnił, po czym skazano na 20 lat więzienia. Wspierając
Olega Sencowa, pozostajemy wierni naszym przekonaniom o uniwersalnych zasadach demokracji,
prawach człowieka, praworządności i wolności myśli” – podkreślił Dariusz Rosati, szef delegacji PE ds.
Stosunków z Ukrainą.
“Oleg Sencow jest niewinnym człowiekiem.
Kontynuując strajk głodowy przez 145 dni, stał
Kontakt do Posła

Dariusz ROSATI
Tel: +32 (0)2 2845482
dariusz.rosati@europarl.europa.eu

się potężnym symbolem losów innych ukraińskich
obywateli nielegalnie aresztowanych i skazanych
na długie kary więzienia przez rosyjskie siły okupacyjne na Półwyspie Krymskim po jego aneksji.
Sencow nie domagał się uwolnienia. Nagroda ta
reprezentuje także inne niewinne osoby ginące
w niehumanitarnych warunkach w rosyjskich więzieniach rozrzuconych po tym rozległym kraju” –
powiedział.
„Oleg Sencow zasługuje na nagrodę Sacharowa. Jest bojownikiem o wolność gotowym do
poświęcenia swojego życia. Poprzez swój strajk
głodowy chciał, aby świat usłyszał jego głos, przypominający o tym, że około 70 Ukraińców jest nielegalnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.
Przyznając mu Nagrodę im. Sacharowa, mówimy:
tak, słyszymy Cię, Oleg” – powiedział Rosati.
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Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
10-13 grudnia 2018 r.
Rada Europejska
W Parlamencie dyskutowano o przygotowaniach do posiedzenia
Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia.

Janusz Lewandowski
Zwracam uwagę, na podstawie własnych doświadczeń,
że jeżeli porozumienie międzyrządowe nastąpi w październiku, listopadzie 2019 r., to negocjacje z Parlamentem będą biegły równolegle do negocjacji dotyczących
budżetu rocznego, a to nie ułatwi porozumienia. Słysząc deklaracje, że
w dziewięć miesięcy można osiągnąć porozumienie, które zajęło w poprzednim rozdaniu dwa i pół roku, mówiłem sobie, że jest to wyraz politycznej woli, ale doświadczenie przeczyło temu, że jest to deklaracja
realistyczna. Była nierealistyczna również z uwagi na zawarte w propozycji KE bardzo zróżnicowane koperty w ramach polityki spójności.

Ochrona środowiska
W PE trwała dyskusja na temat ochrony środowiska.

Czesław Siekierski | autor projektu opinii
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspólna Polityka Rolna czyni bardzo dużo na rzecz środowiska i przeciwdziała zmianom klimatycznym, jeśli
przestrzega się dobrych zasad i praktyk rolniczych, ale
także należy pamiętać, że rolnictwo może negatywnie oddziaływać na
środowisko i zmiany klimatyczne, jeśli jest ono prowadzone nieracjonalne gdy stosuje się za dużo środków chemicznych i jest tak zwany
wysoki poziom intensywności i uprzemysłowienia. Często nie docenia
się w tym zakresie rolnictwa, wini się tylko te słabsze strony, które są
w zdecydowanej mniejszości a nie docenia się rolnictwa w zakresie
tego co czyni w zakresie wytwarzani dóbr publicznych i zapewnia
powszechny dostęp do artykułów żywnościowych po przystępnych
cenach. Potrzebna jest większa koordynacja polityki energetycznej,
klimatycznej, rolnej i środowiskowej i działania UE idą w tym zakresie.

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
Posłowie debatowali o ustaleniach i zaleceniach Komisji Specjalnej
ds. Terroryzmu.

Bogdan Zdrojewski
Komisja miała pracować rok – pracowała prawie dwa lata.
Liczyliśmy na 200, 100, może 300 poprawek – było półtora
tysiąca. Pomimo tych przeszkód sprawozdanie jest dziś
debatowane. Co w nim jest najważniejsze? Po pierwsze,
rozszerzenie kompetencji urzędu europejskiego oskarżyciela publicznego,
czyli Prokuratury Europejskiej. Po drugie, państwa członkowskie deklarują
aktywność w celu zakazywania i usuwania całej drukowanej i internetowej
propagandy – niezwykle ważne. I po trzecie, tworzyć się będzie własną
platformę dla lepszych informacji w tej materii.

Eurogrupa
Posłowie dyskutowali o wynikach posiedzenia Eurogrupy i przygotowaniach do szczytu EURO.

Dariusz Rosati
Widzimy szereg znaków, które wskazują, że okres gospodarczej ekspansji globalnej gospodarki dobiega końca.
Widzimy zachowanie cen akcji w USA, widzimy problemy
z nadmiernymi długami w Chinach, widzimy wiele gospodarek wschodzących w trudnej sytuacji finansowej. Czy jesteśmy
gotowi stawić czoła nadchodzącemu kryzysowi? Moja odpowiedź jest
negatywna. Po pierwsze mamy do czynienia z problemem nadmiernych
długów w niektórych krajach. Jak wszyscy wiemy, polityka pieniężna jest
niewystarczająca: jest na zerowym poziomie stopy procentowej i nie
może pomóc odeprzeć recesji. Polityka fiskalna musi odgrywać główną
rolę, a wiele krajów nie jest przygotowanych. Po drugie, reformy unii
bankowej i unii kapitałowej nie zostały zakończone, a ja nalegałbym, by
Komisja zintensyfikowała wysiłki w celu wyeliminowania tych słabości
i przygotowała się na trudniejsze czasy.

Afrykański pomór świń
W PE debatowano o rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru
świń.

Czesław Siekierski | autor

Japonia
W PE debatowano o decyzjach Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym, o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską
a Japonią oraz o ochronie danych osobowych udzielanej przez Japonię.

Jarosław Wałęsa
Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
przyspieszy wzrost PKB i stworzy nowe miejsca pracy w UE.
Japonia jest bardzo cennym rynkiem zbytu dla europejskich
rolników i producentów żywności, dlatego powinniśmy z zadowoleniem przyjąć fakt, że porozumienie zapewnia większe możliwości
eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych. Uważam, że PE powinien
wyrazić zgodę na tę umowę, abyśmy mogli skoncentrować się na jej wdrażaniu, tak aby każdy mógł z niej skorzystać jak najszybciej.

Michał Boni
KE wykonała dobrą pracę, tworząc podstawy do stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych zgodnie z art.
45 RODO. Japonia zgodnie ze swoimi regułami prawnymi
i kulturowymi wypełnia istotę ochrony danych osobowych.
To pierwsza taka umowa, to dobry przykład promocji europejskich zasad ochrony danych, to dobry przykład otwartości Japonii na łączenie
rozwoju technologii i ułatwień w handlu z wysokimi standardami uznania praw podstawowych.

Sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń
tworzy określone zagrożenie w UE, ale także w krajach
członkowskich. A więc pytanie: co możemy zrobić my
w Unii, kraje członkowskie, różne instytucje, których
przecież jest tak wiele na różnych szczeblach, czy wreszcie różne
służby, a także przetwórstwo, handel, aby lepiej przygotować się do
tego typu zagrożeń, które mogą się pojawić, które mogą być bardzo
dotkliwe dla całej Unii i nie tylko? Jak więc przygotować się na takie
sytuacje wyjątkowe, sytuacje, które tworzą zagrożenie dla bezpieczeństwa w różnych obszarach?

Krzysztof Hetman
Dyskutujemy o problemie, który doprowadził do tego,
że w kilku tysiącach gospodarstw produkujących trzodę
chlewną, szczególnie na terenie Polski wschodniej, produkcja została bezpowrotnie zlikwidowana. To dramat
tysięcy rodzin, które straciły często jedyne źródło utrzymania. Rolnicy
przegrywają tę bitwę, ale przede wszystkim przegrywają z biurokracją
i brakiem skutecznej walki z przyczynami tej choroby. Alarmowaliśmy,
że brak solidarności, nieudolność władz niektórych państw członkowskich doprowadzą do rozprzestrzenienia się tej choroby w Europie.
Nie funkcjonuje systemowe wsparcie dla rolników, zarówno dla tych,
którzy już nie prowadzą produkcji, ale także dla tych, którzy jeszcze
starają się ją ocalić. Rolnicy zostali z tym problemem sami, to jest
głęboko nieuczciwe.

Ukraina

„Cyfrowa Europa”

W PE toczyła się dyskusja nt. wdrożenia układu o stowarzyszeniu
UE z Ukrainą.

Posłowie dyskutowali o ustanowieniu programu „Cyfrowa Europa”
na lata 2021–2027.

Jarosław Wałęsa | autor opinii w Komisji
Handlu Międzynarodowego

UE powinna bardziej walczyć o stabilizację ukraińskiej
gospodarki. Obie strony muszą otwierać swoje rynki towarów i usług w oparciu o przewidywalne i możliwe do wyegzekwowania reguły handlowe. Umowa o stowarzyszeniu ma na celu
zwiększenie wymiany handlowej między UE a Ukrainą poprzez stopniowe zmniejszanie ceł i dostosowywanie przepisów Ukrainy do wymogów
UE w niektórych sektorach przemysłu i produktach rolnych. Cieszy nas
wzrost wielkości handlu i dywersyfikacja ukraińskiego eksportu do UE. Ta
liberalizacja handlu i zbliżenie przepisów są optymalnym instrumentem
zbliżającym Ukrainę do UE.

Wspólna Polityka Zagraniczna
Europosłowie debatowali o sprawozdaniu rocznym w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Bogdan Zdrojewski
W dzisiejszej debacie poruszamy, po pierwsze diagnozę,
czyli środowisko strategiczne Unii, po drugie finanse, które są mocno zniszczone, zarówno we wspólnej polityce
bezpieczeństwa i obrony, jak i we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa
i obrony Unii, czyli walka o kondycję przemysłu walczącego na rzecz
obronności, ale także PESCO – nowy projekt – misje i operacje w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, ale także stosunki Unii
Europejskiej i NATO i partnerstwa.

Bezpieczna planeta
Posłowie dyskutowali o zaangażowaniu pracowników i obywateli
w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie.

Jerzy Buzek
W jaki sposób przekonać wszystkich obywateli, że nasza transformacja energetyki ma sens. Dobrym przykładem jest powołanie nowego funduszu sprawiedliwej
transformacji dla regionów, które przekształcają się
z górniczych na regiony z nowoczesnym przemysłem. Ważne jest,
żeby stworzyć szansę dla obywateli z tych regionów. Zaproponowałem pięć miliardów euro dodatkowych pieniędzy w budżecie, dodatkowych, niełączonych z innych źródeł, na taki właśnie fundusz
i warto żeby KE przygotowała propozycję legislacyjną i warto zaapelować do państw członkowskich.

Podatek od usług cyfrowych
Europosłowie debatowali o wspólnym systemie podatku od usług
cyfrowych pobieranym od przychodów wynikających ze świadczenia
niektórych usług cyfrowych.

Dariusz Rosati | sprawozdawca
Usługi cyfrowe różnią się od tradycyjnego świadczenia
usług w trzech ważnych aspektach. Cyfrowe firmy mogą
świadczyć usługi w kraju bez żadnej fizycznej obecności.
W dużej mierze polegają one na zasobach niematerialnych, takich jak dane użytkowników. Wartość tych usług jest tworzona
z powodu korzystania przez użytkowników z odpowiednich cyfrowych
sieci internetowych. Komisja proponuje, aby zamiast używać fizycznej
obecności, istniała definicja znaczącej obecności cyfrowej, zdefiniowana w projekcie dyrektywy trzema kryteriami, na podstawie których kraje
będą w stanie zdefiniować dochody naliczane do tego kraju, a dochody
te będą opodatkowane jako zwykłe podatki od przedsiębiorstw.

Bogusław Sonik
Program Cyfrowa Europa ma ogromne znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o wzmocnienie wiodącej roli, jaką Europa
odgrywa na świecie pod względem transformacji cyfrowej
i wpływu na kulturę europejską. Ten pierwszy ogólnoeuropejski program cyfrowy będzie korzystny nie tylko dla obywateli, ale także dla przedsiębiorstw z sektorów kulturalnych czy kreatywnych. Jednym
z głównych filarów programu są inwestycje ukierunkowane na zdobywanie przez obywateli zaawansowanych umiejętności cyfrowych umożliwiających im dostęp do najnowszych technologii i korzystanie z nich.

Europejski Rzecznik praw Obywatelskich
Parlament debatował nt. działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 roku.

Jarosław Wałęsa
Przede wszystkim chciałbym wymienić interaktywny przewodnik jako przykład efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Spośród 15 837 obywateli, którzy zwrócili
się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, 12 521
otrzymało porady na swojej stronie internetowej, a 447 zapytań zostało
wszczęte, z których 433 stanowiły skargi, a 14 było z inicjatywy własnej.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zatem nie tylko wydajną pracę w odniesieniu do skarg, ale także podejmuje dochodzenia
z własnej inicjatywy w odniesieniu do bieżących obszarów polityki UE.

Egipt
Europosłowie dyskutowali o sytuacji obrońców praw człowieka w Egipcie.

Krzysztof Hetman
Martwią mnie informacje na temat ingerowania w wolność
słowa i mediów oraz sprawowania nad nimi rządowej
kontroli, jak również przypadki naruszania fundamentów
funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, takie
jak aresztowania politycznych oponentów czy obrońców praw człowieka w Egipcie. Egipt jest dla UE strategicznym partnerem w regionie,
odgrywającym szczególnie znaczącą rolę w odniesieniu do rozmów
pokojowych oraz stabilności w regionie Morza Śródziemnego. Nie możemy zgodzić się na łamanie praw człowieka, odchodzenie od systemu
demokratycznego oraz kierowanie się w stronę rządów autorytarnych,
które z kolei są kolebką ekstremizmów.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego
Posłowie debatowali o reformie Europejskiego Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego.

Danuta Jazłowiecka
Mam wielką nadzieję, że przegląd dotyczący Europejskiego
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego doprowadzi do
bardziej efektywnej pracy i do skoncentrowania się na specjalistycznych analizach, wymianie doświadczeń i wymianie
dobrych praktyk w Europie. W przyszłości praca agencji zdecentralizowanych będzie bardziej monitorowana, wykorzystywana i coraz bardziej
efektywna. Uważam, że w tematyce zatrudnienia, rynku pracy i praw pracowniczych mamy zbyt często do czynienia z podejmowaniem decyzji na
bazie percepcji, a nie na bazie analiz, badań czy na bazie danych.

„Horyzont Europa”: nowy fundusz dla najlepszych
naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej

Nowy fundusz dla najlepszych naukowców z Europy
Środkowej i Wschodniej i większe wsparcie dla małych
i średnich firm – Parlament Europejski przyjął stanowisko
w sprawie „Horyzontu Europa”. Ten największy na świecie program finansowania nauki i innowacji Unia Europejska tworzy raz na siedem lat. Horyzont Europa ma
wspierać najbardziej zaawanasowane badania naukowe
i nowatorskie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, tworzenia miejsc pracy
i poprawy warunków życia Europejczyków. Program ma
też pomóc Unii przyciągnąć największe talenty naukowe
ze świata. W latach 2021-2027 Unia Europejska skupi się
zwłaszcza na badaniach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, żywności, gospodarki cyfrowej i energii.
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Przed Horyzontem Europa postawiliśmy też dwa dodatkowe priorytety: zmniejszenie przepaści innowacyjnej i naukowej, która rozdziela Wschód od Zachodu Europy oraz
ograniczenie drenażu mózgów – podkreśla prof. Barbara
Kudrycka, poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie
kraje, które przystąpiły do UE po 2004 roku, uzyskują mniej
niż 5 proc. z unijnej puli na badania i innowacje. To jedna
z przyczyn pogłębiającej się luki innowacyjnej w Unii.
„Połowa Europy de facto nie uczestniczy w najbardziej
zaawansowanych badaniach, które wspólnie finansujemy
i nie doświadcza korzyści rynkowych, które z nich płyną.
Horyzont Europa musi to zmienić. Dlatego tak ważne jest,
że w programie wywalczyliśmy odrębną część oraz blisko
5 miliardów euro na wzmacnianie potencjału naukowego
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państw, które muszą nadrobić dystans, jaki dzieli je od innowacyjnych i przemysłowych liderów Europy. To wielka
szansa zwłaszcza dla Polski, która jest największym krajem w tej grupie” – dodaje prof. Kudrycka.
Jak podkreśla, włączanie badaczy z Europy Środkowej
i Wschodniej w najbardziej zaawansowane projekty naukowe będzie też po raz pierwszy od naszej akcesji przekrojowym priorytetem dla całego Horyzontu Europa.
„Starania o zwiększanie udziału naukowców czy firm,
w tym małych i średnich przedsiębiorstw, z krajów takich
jak Polska, rozpoczęliśmy już w 7. Programie Ramowym,
którego byłem sprawozdawcą w PE. Wyzwanie pozostaje
jednak nadal ogromne. Cieszy zatem blisko sześciokrotne
zwiększenie środków na ten cel w porównaniu z obecnie
dostępnymi. Teraz trzeba przekonać do tego państwa
członkowskie w negocjacjach” – ocenił Jerzy Buzek, który
będzie je prowadził jako przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE.
W ramach Horyzontu Europa aż 35% funduszy ma być
przeznaczonych na badania związane z ochroną klimatu.
„Walka ze zmianami klimatu nie może odbywać się
kosztem konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, bo to
zagrażałoby miejscom pracy i dobrobytowi naszych obywateli. Kluczem jest przyśpieszenie rozwoju innowacji –
zwłaszcza w dziedzinie energii. Chodzi o to jak i z czego ją
pozyskujemy, ale także na ile oszczędnie ją wykorzystujemy, czy jesteśmy w stanie ją magazynować. Takie badania,
również na Śląsku, prowadzimy w ramach Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii. W tym kontekście ważne
jest zwiększenie jego budżetu do 4,8 mld euro. Bardzo mi
na tym zależało” – powiedział Jerzy Buzek.
Parlament Europejski jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji ostatecznego kształtu Horyzontu Europa
z państwami członkowskimi (Radą UE). Negocjacje te chce
zakończyć do maja 2019 roku, by uniknąć opóźnień w uruchomieniu funduszy dla naukowców i przedsiębiorców.

Walka o bezpieczeństwo wymaga natychmiastowych działań

To, co wydarzyło się w Strasburgu, na jednym
z najbardziej ruchliwych jarmarków bożonarodzeniowych
w Europie, wymuszają na nas pilne działa. Sprawozdanie
przegłosowane przez Parlament Europejski to tylko jeden
krok do obrony bezpieczeństwa obywateli. Oczekujemy,
że Komisja Europejska i państwa członkowskie będą działać szybko, aby upewnić się, że terroryści są powstrzymywani w realizacji swych intencji, a jednocześnie ludzie
czują się bezpiecznie wszędzie na naszym kontynencie.
Monika Hohlmeier, współsprawozdawczyni raportu,
powiedziała: „Parlament Europejski położy fundamenty
pod silne podejście Unii Europejskiej. Ale potrzebujemy,
aby te fundamenty zostały przetłumaczone na bloki,
które zmienią sposób walki z terroryzmem. Przedkładamy szereg konkretnych zaleceń i propozycji mających
na celu uczynienie Europy bezpieczniejszą zarówno dla
Europejczyków, jak i nie-Europejczyków odwiedzających
nasz kontynent. Propozycje te obejmują zarówno wymianę informacji między organami krajowymi – proces ten
powinien być koordynowany przez Europol, zapewnienie
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blokowania pieniędzy terrorystów, przeciwdziałanie radykalizacji i ekstremizmowi, a także zapewnienie niezbędej
ochrony ofiarom i ich rodzinom”.
Grupa EPL domaga się również, aby stała komisja
parlamentarna była odpowiedzialna za sprawy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i terroryzmem
oraz zajmowała się szczególnie wrażliwymi informacjami. Zalecenie to opiera się na sukcesie Komitetu ds.
Terroryzmu, który wykazał, że zainteresowane strony,
policja i służby bezpieczeństwa są gotowe do współpracy ze specjalną strukturą w Parlamencie, która
zagwarantowałaby, że informacje niejawne pozostaną
w bezpiecznych rękach.
Europoseł Arnaud Danjean, rzecznik Grupy EPL
w Komisji do spraw Terroryzmu, powiedział: „Parlament Europejski musi wykazać swoją wiarygodność
w delikatnej kwestii terroryzmu. Tekst, nad którym głosowaliśmy, stanowi doskonałą podstawę: odpowiada na
obawy obywateli, ponieważ proponuje konkretne środki
wsparcia profesjonalistów zajmujących się zwalczaniem
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terroryzmu i uwzględnia potrzeby ofiar. Wiele inicjatyw
wymienionych i przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu jest już w toku, zarówno po stronie państw członkowskich, jak i po stronie Komisji Europejskiej. Dotyczy to
w szczególności najważniejszej i najbardziej operacyjnej
reformy: interoperacyjności systemów informatycznych.
Ostatnie trzy dekady pokazały, że terroryzm dżihadystów
wywodzi się z prawdziwej ideologii oraz zdeterminowanych i zorganizowanych grup, które nigdy nie rezygnowały
z walki z naszym modelem społeczeństwa. Musimy pozostać wyjątkowo czujni, a zalecenia zawarte w niniejszym
raporcie powinny zostać szybko wdrożone.
www.eppgroup.eu
www.facebook.com/GrupaEPL
www.twitter.com/eppgroup
www.youtube.com/user/eppgrouptv
www.flickr.com/photos/epp_group_official
www.instagram.com/eppgroup
www.linkedin.com/company/epp-group-in-the-european-parliament

