KWIECIEŃ 2019

10:1, czyli ujednolicona
europejska statystyka
gospodarcza
Parlament Europejski, większością 576 do 25
głosów, przyjął ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie ujednolicenia europejskiej
statystyki gospodarczej (FRIBS). Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem.
Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym
negocjatorem Parlamentu Europejskiego był
Janusz Lewandowski.
„Jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji. Dla mnie
szczególnie istotne, bo realizujące program
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zwiększenia wydajności regulacyjnej REFIT, mający na celu uproszczenie prawa UE i zmniejszenie kosztów dla przedsiębiorców i administracji
publicznej. Przygotowała go Komisja Barroso II,
w której odpowiadałem za budżet i programowanie finansowe” – powiedział po głosowaniu
Janusz Lewandowski.
„Statystyka gospodarcza pełni kluczową
rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących
gospodarki rynkowej, dlatego zebrane dane muszą być wiarygodne i prawidłowo opracowane.
Kontakt dla Prasy

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

Sektor publiczny UE zainwestuje w czyste
i nowoczesne pojazdy walcząc ze smogiem

Blisko dwie trzecie emisji powodujących smog
pochodzi z transportu drogowego, dlatego Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące
zamówień publicznych, które zachęcą do inwestycji w czyste pojazdy i pomogą w zmniejszeniu
skali tego problemu.
„Sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a europejski przemysł
długofalowego impulsu innowacyjnego, który
pozwoli mu stawić czoła globalnej konkurencji. Przyjęty dokument o wspieraniu czystych
pojazdów, stanowi odpowiedź na te wyzwania”,
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powiedział sprawozdawcą dokumentu poseł
Andrzej Grzyb.
„Przyjmujemy ambitne cele, rozliczane na
poziomie państw członkowskich ale realizowane
głównie przez samorządy. Dlatego zadbaliśmy
o elastyczność i dopasowanie do możliwości
i aspiracji samorządów, by stymulować rozwój
czystej komunikacji publicznej. Ważne, by za dyrektywą szło wsparcie z unijnego budżetu i europejskich instytucji”, dodał europoseł.
Cele w dyrektywie dotyczą pojazdów lekkich
jak i ciężkich. Jednak główny efekt będzie miała
na rynku autobusów, bo tu praktycznie wszystkie
kupowane są przez zamówienia publiczne.
„W UE mamy już championów, którzy rozwinęli technologie i z powodzeniem konkurują swoimi
produktami na Europejskim i światowym rynku –
reprezentuję Wielkopolskę i z dumą mogę stwierdzić, że nasz region może się pochwalić Solaris
z Bolechowa koło Poznania, producentem nowoczesnych zeroemisyjnych, elektrycznych i wodorowych, autobusów, które znajdują nabywców na
całym świecie, m.in. również w Brukseli”, podkreśla poseł Grzyb.
Nowe regulacje będą musiały być stosowane
do przetargów, które będą ogłaszane od drugiej
połowy 2021 roku.
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Wypracowany z Radą i Eurostatem kompromis
gwarantuje wysoką jakość i poufność danych
statystycznych, chroniąc jednocześnie europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami” – dodał Janusz Lewandowski.
14 marca 2019 roku Parlament i Rada Unii
Europejskiej po trudnych negocjacjach osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów
dokumentu. 25 marca 2019 roku Komisja Przemysłu Badań i Energii Parlamentu Europejskiego
(ITRE) przyjęła tekst porozumienia wynegocjowanego przez Janusza Lewandowskiego. Głosowanie oznacza formalne zakończenie procedury
legislacyjnej i umożliwia wprowadzenie zapisów
rozporządzenia w życie.

Łączy nas pamięć: PE
składa hołd powstańcom
getta warszawskiego

Europosłowie upamiętnili – w ostatnim
dniu sesji plenarnej tej kadencji – rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W symbolicznym geście, większość
z zebranych w Strasburgu deputowanych
przypięła do ubrań papierowe żonkile oddając
hołd powstańcom i przypominając o tragicznych wydarzeniach 1943 roku.
„Chcieliśmy upamiętnić rocznicę 18 kwietnia, ostatniego
dnia ostatniej sesji tego Parlamentu, nosząc przypięte żółte
papierowe żonkile. Dlaczego
w parlamencie Europejskim? Po
to, aby pamiętać, że jesteśmy tu
dla pokoju i dla praw człowieka i że jesteśmy tu
po to, aby chronić Europę przed podobnymi okropnościami w przyszłości” – powiedziała Róża Thun,
inicjatorka akcji w PE wraz z Muzeum historii Żydów Polskich POLIN, które co roku, 19 kwietnia organizuje akcję społeczno – edukacyjną – Żonkile.

Raport z sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego
15-18 kwietnia 2019 r.
Rada Europejska
W Parlamencie trwała debata nt. konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa z Unii Europejskiej.

Danuta Hübner

Nowocześnie, szybko i tanio –
nowe przepisy unijne
dotyczące rejestrowania spółki
Europosłowie przyjęli dyrektywę, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom zakładania spółki lub jej oddziału w drugim państwie członkowskim całkowicie przez Internet. Ponadto, dzięki nowym
przepisom, poszerzony zostanie bezpłatny dostęp do kolejnych informacji
z rejestru przedsiębiorstw oraz zagwarantowana zostanie zasada „tylko raz”
odnosząca się do zmniejszenia ilości dokumentów składanych w trakcie całego
funkcjonowania firmy na rynku unijnym.
„Dokument niesie duże korzyści i otwiera nowe możliwości rozwoju unijnym
przedsiębiorcom. Dotychczasowy brak przepisów dotyczących rejestracji, składania i publikacji dokumentów przez internet lub rozbieżność takich przepisów
w państwach członkowskich prowadziły do zbędnych kosztów i obciążeń dla
przedsiębiorców zakładających nową lub rozszerzających swoją działalność
gospodarczą. To z kolei mogło prowadzić do utraty możliwości rynkowych ze
względu na opóźnienia w rejestracji lub, w najgorszym przypadku, podjęcie decyzji o rezygnacji z zakładania działalności gospodarczej”, powiedział Tadeusz
Zwiefka, który negocjował porozumienie z ramienia Parlamentu Europejskiego.
Rejestracja spółki czy jej oddziału, także w innym kraju członkowskim, po
złożeniu wszystkich wymaganych prawem krajowym dokumentów ma trwać
miedzy od 5 do maksymalnie 10 dni roboczych. Sam proces zawiera kilka elementów, które mają na celu zapobieżenie ewentualnym oszustwom. W wyjątkowych sytuacjach urząd państwa rejestracji firmy może zażądać osobistego
stawiennictwa, po raz pierwszy też pojawia się kontrola dotycząca osób, które
nie mogą sprawować funkcji kierowniczych.
„W ostatnich latach najbardziej gorącym i najczęściej dyskutowanym tematem na tej sali była cyfryzacja.” Aż dziw, że dopiero teraz wychodzimy naprzeciw
oczekiwanion tysięcy unijnych firm, by dzięki możliwościom, jakie daje internet,
zrobić w końcu krok w XXI wiek w obszarze prawa spółek”, dodał poseł Zwiefka.
Oprócz zasad dotyczących rejestracjii spółki czy jej oddziału przez internet,
ważną kwestią jest poszerzenie katalogu infomacji dostępnej bezpłatnie z rejestrów przedsiebiorstw. Do listy obecnie istniejącej włączone zostaną informacje
o stronie internetowej firmy, o statusie firmy, czyli np. kiedy została rozwiązana,
wyrejestrowana, informacje o oddziałach spółki oraz dane osoby lub osób, które
są upoważnione do reprezentowania spółki w kontaktach ze stroną trzecią.
„Unijni przedsiębiorcy czekali na te rozwiązania bardzo długo. Dlatego
zwracam się do przedstawicieli Rady, by państwa członkowskie jak najszybciej
założenia tej dyrektywy wdrożyły, aby nie czekały na ostatni możliwy moment.
Już zbyt długo zwlekaliśmy z przystosowaniem prawa spółek do rzeczywistości cyfrowej, w której na co dzień funkcjonujemy. To są dobre przepisy, które
unijnym firmom i przedsiębiorcom przyniosą wymierne korzyści”, podsumował
europoseł.
Państwa członkowskie mają 2 lata na wdrożenie głównych przepisów dotyczących możlwiości zakładania firmy przez internet. Okres ten jest dłuższy
dla przepisów dotyczących kwestii sprawdzania, czy dana osoba nie ma zakazu
wykonywnaia funkjci kieroniczych w którymś z krajów UE.
W UE istnieje około 24 mln spółek – 80% to spółki kapitałowe a wśród nich
98-99 % to małe i średnie firmy.
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W ciągu ostatniego tygodnia słyszeliśmy komentarze od
antyeuropejskich polityków angielskich na temat tego, jak
zamierzają sabotować naszą pracę w nadchodzących
miesiącach. Nie pozwolimy na to. Będziemy chronić UE
i jej obywateli. UE będzie nadal źródłem stabilności, również w tym
absurdalnym procesie Brexit. Niestety, po stronie brytyjskiej nie ma
żadnych oznak, że przełom międzypartyjny jest bliski. Teraz jednak
całkowicie jasne jest to, że prawdziwym problemem nie jest backstop.
Prawdziwym problemem jest przyszłość. Jednak to, czego potrzebuje
polityka brytyjska, to określenie, czego naprawdę chce.

Europejski Urząd ds. Pracy
W PE debatowano nt. utworzenia Europejskiego Funduszu ds. Pracy.

Danuta Jazłowiecka
Zadania nowej agencji nadają jej duży potencjał wpływu
na rzeczywistość mobilności w UE. Niektóre z nich: nacisk na informowanie na temat praw i obowiązków w zakresie mobilności, zbieranie danych, dokonywanie analiz,
ocena sytuacji na rynku wewnętrznym, wsparcie współpracy między
instytucjami kontrolnymi państw członkowskich. To tylko część zadań
nowej agencji, które mają szansę walczyć z niesłuszną percepcją mobilności w Europie czy z chęcią stosowania protekcjonizmu. Czy ten
potencjał zostanie jednak wykorzystany, zależy od ludzi, którzy będą
nią kierować, w niej pracować.

Europejski Fundusz Obronny
Europosłowie debatowali o ustanowieniu Europejskiego Funduszu
Obronnego.

Jerzy Buzek
Stawiamy na wzmocnienie filaru obronnego UE w ramach systemu Sojuszu Północnoatlantyckiego. A przemysł obronny to nie tylko klucz do bezpieczeństwa, ale
także rozwój przemysłu w całej UE. O co chodzi w tym
funduszu? O trzy rzeczy: najszerszy z możliwych udział wszystkich
europejskich firm, duże środki na badania nad obronnością i zachętę
dla państw członkowskich do wspólnego rozwijania zakupów, innowacji technologicznych, przemysłu.

Dariusz Rosati
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i w świetle nowych wyzwań, takich jak agresywna polityka Federacji
Rosyjskiej czy radykalny fundamentalizmu muzułmański,
wymaga, abyśmy te zdolności obronne Europy wzmocnili,
a Europejski Fundusz Obronny jest instrumentem, który ma pomóc nam
zrealizować ten cel. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście współpraca przemysłów obronnych i ośrodków badawczo-rozwojowych
w poszczególnych państwach członkowskich. Fundusz ma mieć do
dyspozycji 13 miliardów euro i jest to kwota która pozwoli na wzmocnienie potencjału rozwojowego i badawczego naszego przemysłu.

Produkty lecznicze

Wybory Europejskie

Posłowie dyskutowali o dodatkowych świadectwach ochronne dla
produktów leczniczych.

Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

Tadeusz Zwiefka
Celem wprowadzanych przepisów jest wyrównanie
szans na rynku światowym dla małych i średnich producentów farmaceutycznych z UE, przy jednoczesnym
utrzymaniu ochrony dla producentów leków oryginalnych. Dzięki zmianom firmy farmaceutyczne będą mogły gromadzić
kapitał, by produkować w sektorze leków generycznych i biopodobnych, ale też budować własne zaplecze R&D badań i rozwoju dla
produkcji nowych leków. Poza tym nie będą zmuszone do wyprowadzania produkcji poza teren UE, co oczywiście da szanse na nowe
miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry. Docelowo także
wprowadzone zmiany mają zagwarantować pacjentom szybszy
i szerszy dostęp do bezpiecznych leków generycznych produkowanych na terenie UE zaraz po ustaniu ochrony SPC.

Horyzont Europa
Posłowie debatowali o ustanowieniu programu „Horyzont Europa”
oraz zasadach uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących
w tym programie.

Michał Boni
Nie będzie innowacyjnej Europy bez impetu w badaniach
nad zdrowiem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem,
jakością żywności, efektywnością energetyczną, wsparciem rozwoju sztucznej inteligencji służącej człowiekowi. Wszystkie działania „Horyzontu Europa” powinny być w synergii
z innymi funduszami – Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, polityką spójności, Europejskim Funduszem Społecznym Plus
– zgodne z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji badań.

Ochrona konsumentów
Posłowie debatowali o lepszym egzekwowaniu i unowocześnieniu
unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Róża Thun | w imieniu grupy EPL
Podstawowym problemem konsumentów jest różna jakość produktów zapakowanych tak samo. Podam przykład – serek Almette. Almette, które kupiłam w Kehl, jest
zrobione z twarogu i jest w 100% naturalne, a Almette ze
sklepu w Krakowie jest z twarogu oraz z mleka w proszku i zawiera kwas
cytrynowy E330. Kupiłam również serek Philadelphia. Ten kupiony w Krakowie zawiera stabilizator E410, którego ten kupiony w Kehl nie zawiera.
Dlatego ponad sto koleżanek i kolegów podpisało poprawkę, która bezwzględnie zakazuje takich nieuczciwych praktyk, i proszę was o poparcie, bo w UE nie mamy przecież konsumentów lepszych i gorszych.

Systemy zabezpieczenia społecznego
W PE toczyła się dyskusja nt. koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

Danuta Jazłowiecka
Po pierwsze, musimy zagwarantować równe traktowanie
dla pracowników migrujących. Osoby, które decydują się
na przeprowadzkę do innego państwa członkowskiego,
aby tam podjąć pracę, powinny jak najszybciej znaleźć
się w systemie zabezpieczenia społecznego państwa przyjmującego.
Dla pracowników migrujących ważne jest także wydłużenie okresu,
podczas którego mogą eksportować nabyte świadczenia z tytułu bezrobocia z trzech do sześciu miesięcy. Potrzebne są także szczególne
rozwiązania dotyczące pracowników przygranicznych. Nie może być
także mowy o wprowadzeniu indeksacji świadczeń rodzinnych.

Danuta Hübner | w imieniu grupy EPL
Aby walczyć z zagrożeniami cybernetycznymi potrzebujemy podejścia ogólnospołecznego oraz współpracy międzynarodowej. W tym kontekście zmiana europejskich
przepisów dotyczących statutu i finansowania europejskich partii politycznych i fundacji, mająca na celu ochronę procesu
wyborczego, wprowadzenie sankcji finansowych wobec europejskich
partii politycznych, które celowo naruszają zasady ochrony danych,
jak również działania Komisji mające na celu budowanie silnego bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie, wszystko to może pomóc
obywatelom w dokonywaniu wyborów politycznych w uczciwych, bezpiecznych i przejrzystych wyborach.

Dariusz Rosati
Mamy wiele dowodów, wiele sygnałów, wrogiej ingerencji w różne przypadki w wyborach europejskich, a także
poza Europą ze strony rosyjskich trolli i rosyjskich uczestników głosowania. Musimy zmierzyć się z tym bardzo
poważnie, ponieważ jest to rzeczywiście praktyka podważająca zaufanie obywateli europejskich do UE. Myślę, że powinniśmy być o wiele
bardziej zdeterminowani w konfrontacji z tymi praktykami i z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie, że grupa zadaniowa poświęcona temu
zadaniu zostanie wzmocniona. Myślę, że wszyscy powinniśmy potraktować to bardzo poważnie, ponieważ w przeciwnym razie będzie
to zagrożenie dla jedności i integralności UE.

Bogdan Zdrojewski

rozmawiając o sygnalistach, mówiliśmy o dwóch rzeczach jednocześnie: o konieczności ochrony tych, którzy przekazują prawdziwe informacje o stanie instytucji
publicznych. Ale też ważne jest, aby zwalczać także tych,
którzy budują fałszywe przekazy, fake newsy, jak również oskarżenia
pod adresem określonych partii politycznych czy osób. Jeżeli Europa ma być bezpieczna, to system wyborczy Europy musi być także
bezpieczny. Ważna jest nieuchronność skutków wykrycia określonych
nieprawidłowości. Ważna jest reaktywność instytucji europejskich, ale
i instytucji rządowych wobec ingerencji zewnętrznych w procesy wyborcze. Ale ważna jest także edukacja samych wyborców, aby na to
wszystko byli wyczuleni.

Praca
Europosłowie dyskutowali o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Dziś ¼ obywateli w UE pracuje w ten sposób, a ich liczba
rośnie. Nowa dyrektywa nie tylko daje pracownikom dodatkowe prawa – mają oni otrzymać szerszą i bardziej
precyzyjną informację o warunkach płacowych i organizacyjnych pracy. Informacja ta ma być przekazana szybciej, w ciągu 7
dni, a nie 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Przede wszystkim jednak,
nowa dyrektywa obejmie ochroną znaczną część z rosnącej rzeszy
pracowników na niestandardowych kontraktach. Tylko osoby pracujące mniej niż 12 godzin miesięcznie nie będą podlegały dyrektywie.
To rewolucja, na której skorzystają szczególnie kobiety, gdyż to one
zasilają gro prekariackich stanowisk na rynku pracy.

Europosłowie apelują
o 120 miliardów euro
na badania i innowacje
Parlament Europejski zaapelował o przeznaczenie 120 miliardów euro na
sfinansowanie programu „Horyzont Europa”, który potrwa od 2021 do 2027
r. To znacznie więcej niż budżet zaproponowany przez KE (100 miliardów
euro) czy budżet obecnego siedmioletniego budżetu na badania – „Horyzont
2020” (80 mld euro). Obejmie on takie obszary jak m.in. walka z rakiem, czysty transport i energia czy zdrowa żywność. Dodatkowe duże środki przeznaczone będą na wzmacnianie potencjału naukowo-innowacyjnego krajów
takich jak Polska.
„Zależało mi bardzo, byśmy w negocjacjach z państwami członkowskimi
byli i ambitni, i szybcy. Udało się – dzięki temu pieniądze na innowacje społeczne, takie jak telemedycyna, do naszych uczelni, przemysłu czy małych i średnich firm popłyną bez opóźnień. Wprowadziliśmy do „Horyzontu Europa” nowe
elementy – takie jak misje, w tym kluczową, w zakresie walki z rakiem. Jednocześnie wzmocniliśmy to, co już sprawdzone, na czele z Europejskim Instytutem
Innowacji i Technologii, który prężnie działa także w Województwie Śląskim”
– podkreślił Jerzy Buzek, który jako przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii PE. „Cieszą ponadto trzy razy większe środki na wzmacnianie udziału w tym programie naukowców i firm z krajów takich, jak Polska.
Rozpoczęliśmy to już w 7. Programie Ramowym, którego byłem sprawozdawcą
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w PE, ale pełne wyrównanie szans dla Wschodu i Zachodu Unii ciągle jeszcze
przed nami” – dodał.
„Przed Europą czas wyzwań. Czas, gdy wielu poddaje w wątpliwość idee
wspólnotowe. Czas Brexitu – namacalnego pęknięcia w Unii. To właśnie teraz
nauka musi zabrać silny głos! Teraz musi budować mosty – wbrew podziałom.
Stanąć po stronie solidarnej, spójnej, mądrej Europy. Europy, która swoją siłę buduje na wiedzy – nie na stereotypach i populizmie! Wierzę, że Horyzont Europa
da nam taką siłę” – powiedziała Brabara Kudrycka, wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Wewnętrznych i Swobód Obywatelskich.
„W dotychczasowych unijnych programach naukowych pęknięcie na mapie
Europy było bardzo głębokie. Tak zwane „stare” kraje członkowskie uzyskiwały
90 proc budżetu, nowa unijna trzynastka – mniej niż 5 procent. W nowym programie potrajamy budżet na upowszechnianie doskonałości naukowej w krajach
i regionach, w których tej doskonałości brakuje. Tworzymy nowe instrumenty,
które pozwolą wspierać najzdolniejszych naukowców bez względu na kraj pochodzenia. Oferujemy sprawiedliwsze wynagrodzenia. Horyzont Europa daje
realne szanse, by najlepsi uczeni z Europy Środkowej i Wschodniej nie musieli
wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych czy na Zachód Europy. Mamy nareszcie
narzędzia, które mogą powstrzymać drenaż mózgów” – wyjaśniła.
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Vendetta przeciwko Kovesi wzmacnia
obawy związane z Rumunią
Na wniosek grupy EPL posłowie do PE wysłali wyraźny sygnał, że pogarszająca się sytuacja w zakresie praworządności w Rumunii nadal stanowi
przedmiot troski Unii. Podczas debaty plenarnej
grupa EPL zażądała, aby zmiany rumuńskiego
prawa podważającego europejskie wartości, jak
również zastraszanie kandydatki Parlamentu Europejskiego na stanowisko głównego prokuratora europejskiego Laury Codruţy Kövesi, zostały
zakończone.
Poseł Inge Gräßle, przewodnicząca Komisji
Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego,
powiedziała: „UE potrzebuje silnej prokuratury
z odważnym i kompetentnym prokuratorem generalnym, aby dać przykład prokuratorom krajowym
w państwach członkowskich, którzy chronią nasze finanse, pieniądze podatników przed korupcją
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i innymi nadużyciami. Laura Codruţa Kövesi jest tą
osobą. Ma nasze pełne poparcie”.
„Próba sabotażu kandydatury Laury Codruțy
Kövesi przez Rumunię jest haniebna i wygląda jak
zemsta dowodzona przez przywódcę socjaldemokratów, która została objęta jej dochodzeniem
w sprawie korupcji. UE nie powinna nagradzać rządu rumuńskiego za to niedopuszczalne działanie”,
dodała Gräßle.
Poseł Roberta Metsola, rzeczniczka grupy
EPL w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, podkreśliła:
„Rumuni zasługują na taki sam szacunek dla wartości europejskich, jak wszyscy inni obywatele UE.
Próby rumuńskiego rządu mające na celu złagodzenie przepisów antykorupcyjnych i osłabienie
zabezpieczeń sądowych pozostają przedmiotem
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troski. Bezczelne wysiłki władz rumuńskich
zmierzające do podważenia kandydatury Laury
Codruța Kövesi na stanowisko prokuratora europejskiego służą jedynie wzmocnieniu naszych
obaw związanych z sytuacją w Rumunii. Musimy
poprzeć tych Rumunów, którzy domagają się, aby
sprawiedliwość nie pozostała ślepa i którzy chcą
położyć kres korupcji”.
Komisja Europejska musi działać. Jeśli władze krajowe zawiodą, UE musi jasno powiedzieć,
że unijne wartości demokracji i niezawisłości sądownictwa są tu dla wszystkich Europejczyków”,
podsumowała Metsola.
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