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Najważniejsze jest dobro dziecka
Europosłowie zatwierdzili przepisy regulujące kwestie
związane ze sporami o przyznanie opieki rodzicielskiej
w przypadku związków różnych narodowości, czy małżeństw z jednego kraju mieszkających w innym kraju
członkowskim UE. Dokument, tzw. Bruksela II a, odnosi
się do takich spraw jak m.in. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych
oraz powrót dziecka po uprowadzeniu rodzicielskim.
„Cieszę się, że wszystkie kwestie, o które zabiegaliśmy w Parlamencie Europejskim jak wysłuchanie dziecka
czy zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych zostały ujęte w końcowym tekście. To pokazuje, że wszystkim
instytucjom przyświeca jeden najważniejszy cel – dobro
dziecka”, powiedział Tadeusz Zwiefka, autor sprawozdania PE ws. rozporządzenia.
Dokument przewiduje, że w sytuacji, kiedy dziecko
ma zostać umieszczone poza biologiczną rodziną, sąd,
biorąc pod uwagę pochodzenie i środowisko kulturowe,
w jakim dziecko dotąd przebywało, będzie decydował
o tym, czy dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych. Nowe
przepisy o współpracy między odpowiednimi służbami,
pozwolą dodatkowo na dostarczenie wiarygodnych informacji i podjęcie przez sąd rozstrzygnięcia w najlepszym
interesie dziecka.
„Chciałbym bardzo przestrzec przed fałszywą
interpretacją tego przepisu, budzącego wiele emocji

w Polsce, który jakoby nakazuje zagranicznym sądom
wydanie polskiego dziecka rodzinie z Polski. To wyłącznie
sąd podejmie ostateczną decyzję do kogo trafi dziecko,
kierując się jego najlepiej pojętym interesem”, podkreślił
europoseł Zwiefka.
Tekst zawiera również nowe, bardziej szczegółowe
przepisy i zasady ustalania jurysdykcji w sprawach o przyznanie opieki rodzicielskiej. Szczegółowo odnosi się do
kwestii rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę
w tym do procedury powrotu dziecka. Nowy artykuł, który
odnosi się do decyzji odmowy powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej, dotyczy sytuacji, w której
sąd czy urząd wezwany do wydania dziecka, udowodni,
że powrót jest niemożliwy ze względu na dobro dziecka.
Chodzi tu o dramatyczne sytuacje, gdy dziecko doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej.
„Prezentowany tekst zaadaptowany został do skomplikowanych sytuacji życiowych, w jakiej znajdują się nasi
obywatele, a przede wszystkim dzieci. Zawiera on wiele
bardzo dobrych zapisów, które biorą pod uwagę różne
scenariusze, które pisze życie w sprawach o opiekę nad
dzieckiem i przy uprowadzeniach rodzicielskich. Często
te sprawy nie są czarno białe”, podsumował europoseł.
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Bruksela II a jest rozporządzeniem o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich
i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.
Tekst rozporządzenia, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjęli w procedurze jednomyślności przedstawiciele państw członkowskich UE. Oznacza to, że nowe
przepisy zaczną obowiązywać od 2022 roku.
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W Parlamencie Europejskim o stosunkach UE-Ukraina
przed nadchodzącymi wyborami
W dniach 13 i 14 marca w Strasburgu odbyło się dziewiąte, ostatnie przed wiosennymi wyborami spotkanie
Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia
UE-Ukraina, któremu przewodniczył Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Ukrainą – Prof. Dariusz Rosati. Europosłowie i posłowie Rady
Najwyższej Ukrainy omówili kluczowe kwestie dotyczące
umocnienia relacji na linii UE-Ukraina, jak również wyznaczyli cele i priorytety dalszej współpracy.
„Za jeden z największych sukcesów członków Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina należy
uznać stworzenie optymalnego narzędzia komunikacji
dla przedstawicieli obu objętych sojuszem stron, który
to umożliwia wspieranie procesu reform na Ukrainie od
czasów „Euromajdanu”. Trwała i bezkompromisowa
współpraca, przepełniona wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem również, a może przede wszystkim, w kwestiach spornych, budzących kontrowersje, przyniosła
wymierne efekty, czego wyrazem jest implementacja
postanowień Układu o Stowarzyszeniu. Ponadto, proces wdrażania reform rozpoczęty w 2014 roku napotkał
opór ze strony różnych środowisk, jednak mimo tego jest
kontynuowany i jednocześnie wzmacniany” – podkreślił
Prof. Dariusz Rosati, podsumowując działalność Komisji,
począwszy od czasu jej powstania w styczniu 2015 roku.
Strategiczne partnerstwo wielu podmiotów,
w tym Parlamentu Europejskiego, oraz innych instytucji europejskich z rządem ukraińskim, jak

również z przedstawicielami szeregu organizacji reprezentujących interesy Ukrainy oraz tych wspierających
idee społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniło się do
wzmocnienia procesu reform oraz polepszenia stosunków
na linii UE-Ukraina.
„Uwaga członków Komisji skupiona była także na stałym monitorowaniu procesu agresji rosyjskiej na Ukrainie,
która spowodowała szereg dramatycznych skutków, nie
tylko w kwestiach dotyczących suwerenności kraju i śmierci wielu niewinnych obywateli, ale także uwidaczniając się
w istotnym obniżeniu poziomu życia mieszkańców czy
degradacji środowiska naturalnego. Obserwatorzy stron
konfliktu odnotowali ponadto alarmujące pogorszenie się
sytuacji w zakresie praw człowieka na wschodzie kraju
i poważne problemy na terenach znajdujących się poza
kontrolą ukraińskiego rządu” – zaznaczył Prof. Rosati.
„Jest sprawą najwyższej wagi, by uczynić nadchodzący wielkimi krokami okres wyborczy możliwie
jak najbardziej transparentnym, wiarygodnym oraz
szeroko uznawanym ze względu na najwyższe standardy demokratycznego państwa prawa na arenie
międzynarodowej procesem. Od tych wyborów zależy
przyszłość demokratycznej i pro-europejskiej Ukrainy” –
podsumował Prof. Rosati.
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Rada Europejska
W PE debatowano o przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej
w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

Janusz Lewandowski
Z rosnącym niepokojem i zdumieniem obserwuję chaos polityczny na Wyspach, dlatego, że w tej dawnej części komunistycznej Europy środowiska opozycyjne szukały wzorca
dobrej demokracji i dla mojego środowiska, w którym był
również Donald Tusk, tym wzorcem była dojrzała i sprawna demokracja
parlamentarna Wielkiej Brytanii. Im większy podziw kiedyś, tym większe
rozczarowanie dzisiaj. Nie wiem, jaki jest sens w ewentualnym wydłużaniu tego okresu, bo jak wypełnić go pozytywną treścią, skoro nie udało się
przez dwa lata? Trzeba się niestety szykować na najgorszy scenariusz.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Parlamentarzyści dyskutowali o potrzebie stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie z dyrektywą
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dariusz Rosati
Oczekuję, że Komisja uwzględni w dalszej ocenie ustalenia Komisji TAX3, zwłaszcza ustalenia dotyczące Rosji
i jej braków w zwalczaniu prania pieniędzy. Pozwolę sobie podkreślić, że praktycznie wszystkie poważne skandale związane z praniem brudnych pieniędzy wykryte w tej kadencji
legislacyjnej były związane z rosyjskimi pieniędzmi lub osobami
z Rosji. Obywatele UE oczekują od nas działania i ambicji w walce
z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Gwatemala
Posłowie debatowali o Sytuacji w zakresie praw człowieka
w Gwatemali.

Krzysztof Hetman
Danuta Hübner
Odrzucenie umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE
przez Izbę Gmin ma kilka konsekwencji. Po pierwsze,
uporządkowane wyjście w ciągu dwóch tygodni nie
nastąpi. Po drugie, priorytety Unii, a także Wielkiej Brytanii, dotyczące ochrony obywateli i przedsiębiorstw najbardziej
dotkniętych wyjściem, uniknięcia twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną oraz ochrony porozumienia wielkopiątkowego, nie
zostały zrealizowane, a mamy zaledwie dwa tygodnie do 29 marca.
To niezwykle niebezpieczne.

Europejski Korpus Solidarności
Posłowie debatowali o programie „Europejski Korpus Solidarności”.

Bogdan Zdrojewski | w imieniu grupy EPL
Europejski Korpus Solidarności to oferta dla młodych Europejczyków. Dzięki niemu uprościmy biurokrację, zmniejszymy koszty administracyjne, doprowadzimy do większej
klarowności w takich projektach, jak i również uelastycznimy wszystko to, co tworzy ramy wolontariatu. Projekt ten wymaga
promocji, dobrej informacji, wymaga przede wszystkim przekazania
młodym ludziom, na czym ten projekt polega, z czym się wiąże i jakie
ma perspektywy. Mamy zbudowany budżet, mamy określone ramy.
Natomiast praktyka w realizacji tego projektu jest dziś najważniejszym
wyzwaniem, jest najistotniejsza i ona przesądzi o tym, czy ten projekt
spełni pokładane w nim nadzieje.

Nieuczciwe praktyki handlowe
W PE debatowano o nieuczciwych praktykach handlowych w relacjach
między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności.

Czesław Siekierski
Po wielu latach pracy komisji rolnictwa wreszcie możemy
ogłosić, że mamy europejskie ramy prawne służące zwalczaniu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. Jedną z przyczyn słabej pozycji rolnika w łańcuchu
żywnościowym jest duże rozdrobnienie producentów rolnych. Szacuje
się, że tylko niecałe 10 % gospodarstw ma możliwości konkurowania
wielkością ekonomiczną na rynku. Stąd tak ważne dla poprawy pozycji
rynkowej jest łączenie się producentów rolnych za pośrednictwem organizacji producentów i spółdzielni. Duża liczba małych gospodarstw
nie ułatwia procesów powstawania zorganizowanych struktur gospodarczych, takich jak choćby wspomniane grupy producenckie.

Sytuacja związana z łamaniem praw człowieka w Gwatemali jest alarmująca. Niepokojące są plany kongresu
gwatemalskiego dotyczące przyjęcia nowego prawa
ustanawiającego ogólną amnestię wobec osób, które dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka podczas
minionego konfliktu zbrojnego. Takie prawo w sposób istotny
mogłoby zagrozić bezpieczeństwu ofiar, jak również zaangażowanych w te sprawy świadków, sędziów czy ekspertów. Uważam, że
proponowane prawo stanowi nie tylko poważne naruszenie praw
człowieka, ale również może być próbą torowania drogi dla szerszej
strategii bezkarności wobec przypadków łamania praw człowieka
w Gwatemali.

Zrównoważony rozwój
Europosłowie dyskutowali o rocznym sprawozdaniu strategicznym
w sprawie wdrażania i realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.

Bogusław Sonik
Ten strategiczny dokument stanowi wkład Parlamentu
do pierwszego w historii Wspólnoty sprawozdania do
ONZ w zakresie monitorowania i przeglądu postępów
w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju przez
UE i jej państwa członkowskie, w uzupełnieniu do dobrowolnych
przeglądów krajowych. Sprawozdanie jest także związane z przekonaniem, że Cele te można osiągnąć tylko dzięki kompleksowej
strategii UE oraz ich uwzględnieniu w unijnych politykach, zarówno
wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz mechanizmach zarządzania.

Afganistan
Posłowie debatowali o umowie o współpracy na rzecz partnerstwa
i rozwoju między UE a Afganistanem.

Bogdan Zdrojewski | w imieniu grupy EPL
Dojdzie do pierwszej formalnej współpracy pomiędzy UE
i Afganistanem. Sprawozdanie mówi o roli i odpowiedzialności podmiotów regionalnych, porusza kwestie dotyczące
bezpieczeństwa i budowania pokoju w Afganistanie, ale także
budowanie państwa, które cały czas jest w fazie budowy. Zwracam uwagę
na prawa człowieka, które w Afganistanie są bardzo często podważane, na
kwestie dotyczące gospodarki, a zwłaszcza rozwoju i handlu. Kluczowe są
też same procesy migracyjne. Trzeba pamiętać, że Afganistan obawia się
migracji ze strony Pakistanu czy Iranu.

Negocjacje między Unia Europejską a USA

Europejski Fundusz Walutowy

W Parlamencie toczyła się debata nt. zaleceń dotyczących otwarcia
negocjacji między UE a USA.

Europosłowie dyskutowali o utworzeniu Europejskiego Funduszu
Walutowego.

Jarosław Wałęsa
Rozpoczęcie negocjacji ma na celu powstrzymanie dalszej
eskalacji napięć handlowych i politycznych pomiędzy USA
i UE. Dopóki toczą się rozmowy, USA zobowiązały się do niewprowadzania ceł na import samochodów z UE. Motoryzacja stanowi 12% całkowitego polskiego eksportu, a 85% procent polskiego
eksportu motoryzacyjnego skierowane jest głównie na niemiecki rynek.
Z kolei Niemcy są głównym eksporterem na rynek amerykański, zatem
w polskim interesie jest unikanie ceł na samochody, a negocjacje z USA
mogą przyczynić się do realizacji tego celu.

Budżet

W PE debatowano nt. wytycznych dotyczących budżetu na rok 2020.

Jan Olbrycht
Budżet na 2020 rok będzie budżetem pomostowym pomiędzy obecnym wieloletnim budżetem na lata 20142020 i przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi
(2021-2027). Dlatego tym bardziej przygotowanie przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej wymaga zwrócenia szczególnej
uwagi na priorytety, które zostaną w 2020 roku sfinansowane.

Polityka gospodarcza
Europarlamentarzyści dyskutowali o Europejskim semestrze na
rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty
społeczne, roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
w imieniu grupy EPL

Rok 2018 to już 7 z kolei rok wzrostu gospodarczego w UE.
Spada bezrobocie, rośnie liczba nowych miejsc pracy, kluczowe wskaźniki gospodarcze są zadowalające. Jednak dobrobyt
nie dotyczy wszystkich obywateli Unii. Grupa osób ubogich i zagrożonych
ubóstwem wciąż liczy ponad sto milionów. Mamy też grupę młodzieży
z kategorii NEET, którzy nie pracują, nie uczą się, nie dokształcają. To jest
wciąż ponad 6 milionów osób. Istnieje też luka emerytalna między kobietami
i mężczyznami wynosząca prawie 40 % i brak równowagi praca–dom.

Dariusz Rosati
Na horyzoncie mamy spowolnienie gospodarcze. Przed nami
nieprzewidywalny Brexit, mamy wojny handlowe i ich konsekwencje. Główna odpowiedzialność spoczywa na państwach
członkowskich. Chodzi mi o takie kwestie, jak reforma rynku
pracy, próby zachęcenia ludzi do dłuższej pracy, zwiększenie potencjału
w dziedzinie badań i rozwoju, edukacji, a także do pracy na rzecz poprawy
sytuacji naszych banków, zwłaszcza w niektórych państwach.

Wietnam
W Parlamencie toczyła się dyskusja o umowie o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu
w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem.

Jarosław Wałęsa | w imieniu grupy EPL
Umowy handlowe pobudzają handel, międzynarodową konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, a także
stwarzają możliwości inwestowania poza UE. Mamy
obecnie ponad 70 preferencyjnych umów handlowych.
Jedną rzeczą jest stymulowanie wzrostu gospodarczego, ale nie
możemy zapomnieć o dzieleniu się naszymi normami i wartościami,
a także promowaniu włączenia społecznego i ochrony środowiska.

Danuta Hübner | autorka opinii Komisji
Spraw Konstytucyjnych

Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy włączenia następcy Europejskiego Mechanizmu Stabilności
(EMS) do europejskich ram prawnych. W PE wielokrotnie
wzywaliśmy do zakończenia uzgodnień międzyrządowych ustanowionych w czasie kryzysu finansowego i ich integracji z unijnymi ramami,
a przedmiotowy wniosek stanowi okazję, by to uczynić. Po drugie, kluczowe znaczenie będzie miała odpowiedzialność następcy Europejskiego
Funduszu Walutowego (EFW) przed PE i parlamentami krajowymi. Musimy ustanowić mechanizmy, które zapewnią wysoki poziom odpowiedzialności za decyzje następcy EMS przed wybieralnymi organami oraz
wysoki poziom przejrzystości w odniesieniu do decyzji następcy EMS.

Dariusz Rosati
Europejski Fundusz Walutowy (EFW) ma na celu zastąpienie i wchłonięcie europejskiego mechanizmu stabilności
jako skutecznego i kluczowego mechanizmu antykryzysowego. Wypełnia on znaczną lukę w istniejącym systemie
zarządzania w strefie euro. EFW zapewniałoby wsparcie państwom
członkowskim znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Będzie
on służyć jako zabezpieczenie dla banków, które popadają w kłopoty
finansowe. Będzie on znacznie skuteczniejszy, ponieważ w ramach ram
prawnych UE mechanizm decyzyjny będzie szybszy i będzie bardziej
skłonny i zdolny do stawienia czoła sytuacjom kryzysowym w państwach członkowskich.

Adam Szejnfeld
UE potrzebuje sprawnego, silnego instrumentu stabilizacji okresów. Ponadto państwa UE potrzebują wsparcia
w okresach dekoniunktury czy recesji. Przekształcenie
międzyrządowego Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji
w Europejski Fundusz Walutowy może być dobrym rozwiązaniem. Po
pierwsze – przeniesienie uprawnień państw członkowskich na szczebel
Unii, po drugie – zniesienie wymogu jednomyślności na rzecz kwalifikowanej większości, oczywiście wzmocnionej kwalifikowanej większości,
po trzecie – ważne jest kto mógłby być beneficjentem wsparcia z tego
funduszu. Europejski Fundusz Walutowy powinien również zapewniać
wspólny mechanizm ochrony dla Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji.

Transport lotniczy
Posłowie debatowali o ochrona konkurencji w transporcie lotniczym.

Elżbieta Łukacijewska
Pasażerski transport lotniczy stanowi olbrzymią siłę napędową europejskiej gospodarki. Rynek rozwija się dynamicznie w cieniu presji konkurencyjnej spoza UE. Powinniśmy
dołożyć wszelkich starań, aby nowe umowy z rynkami
wschodzącymi i strategicznymi były zawierane właśnie z uwzględnieniem klauzuli o uczciwej konkurencji. Potrzebny jest sprawny system
środków kompensacyjnych, aby zapewnić równe warunki konkurencji
liniom europejskim i wierzę, że to rozporządzenie będzie narzędziem,
które wzmocni europejską branżę lotniczą. Pamiętajmy jednak, że ostatecznie to pasażer wybiera linię lotniczą. Decyduje o tym zarówno cena
biletu, jak i jakość usług, pewność odbycia podróży i terminowość.

Plan ratunkowy dla Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie ustanawiające przepisy
pozwalające na kontynuację programu Erasmus+ pomimo wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie
– w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności bez zmiany kwot przyznanych na program, ani sposobów ich zapewnienia.

„Szacuje się, że w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Europejskiej w państwie tym, w ramach Erasmus+, naukę będzie odbywać
prawie 14 tys. osób z UE-27, zaś w UE-27 – około 7 tys. osób ze Zjednoczonego Królestwa” – zauważa Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca rozporządzenia z ramienia Komisji Kultury i Edukacji PE.
„Wciąż liczymy, że umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana. Jednak
w przypadku gdyby tak się nie stało, oznaczałoby to, że obecni uczestnicy
Erasmus+, zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z UE-27 odbywający
wymianę studencką w Zjednoczonym Królestwie, musieliby przerwać naukę
za granicą. Liczni studenci straciliby punkty zaliczeniowe i musieliby powtarzać cały semestr lub rok akademicki. Oznaczałoby to ogromne problemy
zarówno dla nich samych, jak i dla instytucji wysyłających i przyjmujących
studentów. W związku z tym musimy być bezwzględnie przygotowani na
zapewnienie należytej ochrony i pewności prawnej dla tych osób. Stąd przyjęty plan ratunkowy dla Erasmus+” – podkreśla Bogdan Zdrojewski.
Program Erasmus+ jest jednym z unijnych programów cieszącym się
największym zainteresowaniem wśród młodzieży. Od czasu jego wprowadzenia trzy dekady temu, program umożliwił ponad 9 mln młodym Europejczykom wyjazd za granicę w celu nauki.
Środki przewidziane w rozporządzeniu miałyby zastosowanie do trwających wymian rozpoczętych przed dniem, w którym Traktaty przestaną
obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie i stosować się do tego państwa.
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Grupa EPL wspiera działania mające na celu
zrównoważenie łańcucha dostaw żywności
„Grupa EPL opowiada się za apelami europejskich
rolników o działania UE na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw
żywności”, powiedziała poseł Mairead McGuinness,
główny negocjator Grupy EPL w sprawie sprawozdania, po jego dzisiejszym przyjęciu przez PE.
Przepisy UE ochronią dostawców w tym rolników
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchu
żywności przed silniejszymi graczami, w tym potężnymi dystrybutorami. „Jest to niezwykle ważny akt prawny, który po raz pierwszy wprowadza
ograniczenia możliwości potężnych podmiotów
na korzyść słabszych w łańcuchu dostaw żywności”, powiedziała McGuinness, opisując znaczenie
prawodawstwa.
„Nierówności w łańcuchu powodują, że rolnicy
są źle traktowani przez silniejsze podmioty, w tym
głównych sprzedawców detalicznych. Praktyki
takie jak opóźnianie płatności i anulowanie zamówień w krótkim terminie będą zakazane przez nowe
przepisy. ”
„Grupa EPL od dawna apeluje o uczciwe zasady. Teraz ta praca zostanie wynagrodzona,

ponieważ zdobyliśmy znaczące poparcie dla proponowanych działań. Niniejsza dyrektywa przyczynia
się również do szerszej debaty na temat zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw żywności”, podkreśliła McGuinness. „Do państw członkowskich
należy teraz skuteczne wdrożenie prawodawstwa.
Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie Komisji
do uważnego obserwowania jego implementacji”.
McGuinness przypomniała również, że niniejsza dyrektywa nie blokuje podejmowania dalszych działań
przez państwa członkowskie w celu rozwiązania
problemu nieuczciwych praktyk handlowych w ich
ustawodawstwie krajowym.
Dyrektywa wejdzie w życie, gdy tylko zostanie
opublikowana w dzienniku urzędowym. Państwa
członkowskie będą mieć 24 miesiące na przyjęcie
i opublikowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz dodatkowe 6 miesięcy na zastosowanie
wobec nich środków.
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