
 

Biuletyn, sesja plenarna 23
26 października 2017 (Strasburg)
 
Szczyt UE i przyszłość Europy 
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie udział w debacie poselskiej,
na temat wyników spotkania przywódców europejskich, w dniach 19-20 października,
poświęconemu migracji, polityce azylu, obronności oraz negocjacjom nad Brexitem.
 
 
Debata o wolności mediów po zamordowaniu maltańskiej
dziennikarki 
Wolność mediów oraz ochrona dziennikarzy, będą przedmiotem debaty grup
politycznych w związku z morderstwem Daphne Caruana Galizia, maltańskiej
dziennikarki, znanej z pracy nad „panamskimi papierami”, korupcją oraz przemytem
narkotyków.
 
 
Ochrona inwestorów i gospodarki UE przed złymi długami 
Pakiety pożyczek będą musiały być uproszczone a ich zawartość przejrzysta, zanim
będą mogły być zaoferowane inwestorom, zgodnie z projektem przepisów, który
zostanie poddany pod głosowanie w czwartek.
 
 
Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa na europejskich granicach 
Wspólny elektroniczny system skracający czas kontroli na granicach strefy Schengen
oraz rejestrujący wszystkich podróżnych spoza UE, będzie przedmiotem debaty oraz
głosowania w środę.
 
 
Pracownicy delegowani: Parlament gotowy do negocjacji z
państwami członkowskimi 
Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlament najprawdopodobniej przyjmie w
głosowaniu mandat negocjacyjny. Potwierdzi tym samym gotowość do rozpoczęcia
rozmów z unijnymi rządami w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących delegowania
pracowników.
 
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosi nazwisko laureata
Nagrody im. Sacharowa 2017 
Laureat nagrody im. Sacharowa w 2017 r. zostanie wybrany przez przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego i przywódców klubów politycznych.
Laureata poznamy w czwartek.
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Parlament wzywa do wycofywania glifosatu, z pełnym zakazem do
końca 2020 
Projekt rezolucji w sprawie glifosatu, który zostanie poddany pod głosowanie we
wtorek wzywa do całkowitego zakazu herbicydów opartych na glifosacie do grudnia
2020 roku oraz do natychmiastowego ograniczenia używania tej substancji.
 
 
Narkotyki: walka z nowymi substancjami psychoaktywnymi 
Aktualizacja przepisów uznających “dopalacze” za substancje nielegalne oraz
umożliwiających szybsze wycofanie ich z rynku, będzie przedmiotem debaty plenarnej
w poniedziałek, a głosowania we wtorek. Substancje psychoaktywne mogą mieć
podobne działanie do heroiny, kokainy lub innych nielegalnych narkotyków.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2017-10-23
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Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Transmisja via EuroparlTV
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona serwisu audiowizualnego PE
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
EPRS najważniejsze tematy sesji plenarnej
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Press Officer
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prasa-PL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/pl/audio-podcasts.html


Szczyt UE i przyszłość Europy
 
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie
udział w debacie poselskiej, na temat wyników spotkania
przywódców europejskich, w dniach 19-20 października,
poświęconemu migracji, polityce azylu, obronności oraz
negocjacjom nad Brexitem.
 
Przewodniczący Tusk przedstawi również posłom wyniki wstępnych dyskusji głów państw o
różnych scenariuszach przyszłości Europy.
 
 
 
Debata: wtorek, 24 października
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej (bez rezolucji)
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey
 
Więcej informacji
Porządek obrad Rady w dniach 19-20 października
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/


Debata o wolności mediów po zamordowaniu
maltańskiej dziennikarki
 
Wolność mediów oraz ochrona dziennikarzy, będą
przedmiotem debaty grup politycznych w związku z
morderstwem Daphne Caruana Galizia, maltańskiej
dziennikarki, znanej z pracy nad „panamskimi papierami”,
korupcją oraz przemytem narkotyków.
 
Debata,  która ma odbyć się we wtorek popołudniu,  zostanie poprzedzona minutą ciszy w
południe,  przed rozpoczęciem głosowań.
 
Rodzina zamordowanej dziennikarki, została zaproszona do wzięcia udziału w debacie.
 
 
 
Debata: wtorek, 24 października
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej (bez rezolucji)
 
hashtags #Daphne
 
Więcej informacji
Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ochrona inwestorów i gospodarki UE przed złymi
długami
 
Pakiety pożyczek będą musiały być uproszczone a ich
zawartość przejrzysta, zanim będą mogły być zaoferowane
inwestorom, zgodnie z projektem przepisów, który zostanie
poddany pod głosowanie w czwartek.
 
Zgodnie z nowymi zasadami przyszli inwestorzy w pakiety pożyczkowe, w których znajdują się
indywidualne  pożyczki  lub  ekspozycje  (takie  jak  kredyty  na  nieruchomości,  kredyty
konsumenckie lub leasing) i które zostają przekształcone w zbywalne papiery wartościowe, w
procesie nazwanym „sekurytyzacją”, otrzymają informacje na temat jakości zawartości tych
pakietów.
 
 
 
Sekurytyzacja  jest  ważnym źródłem finansowania  dla  banków,  pozwalającym na  tańsze
pożyczki  dla  gospodarki,  ale  pakiety  pożyczek  powinny  być  „proste,  przejrzyste  i
porównywalne”,  aby  uniknąć  ryzyka  zapaści  finansowej  związanej  z  odsprzedażą
nieściągalnych długów oraz ożywić rynki sekurytyzacji w UE, po zapaści związanej z kryzysem
rynku kredytów hipotecznych subprime, w USA, w 2008 roku.
 
W celu zniechęcenia do nadmiernego ryzyka, zgodnie z nowymi zasadami, instytucje finansowe
będą musiały zatrzymać udziały w pakietach pożyczkowych, które sprzedają.
 
Ponadto re-sekurytyzacja, tworzenie pakietów pożyczkowych z papierów wartościowych, które
również zostały stworzone w procesie sekurytyzacji, będzie zakazane.
 
Debata: środa 25 października
 
Głosowanie: czwartek, 26 października
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
#STSsecuritisation #CRR #CMU
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Więcej informacji
Projekt sprawozdania o wspólnych zasadach dotyczących sekurytyzacji oraz utworzeniu
europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji
Projekt sprawozdania w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych
Komunikat prasowy po zakończeniu negocjacji pomiędzy Parlamentem europejskim a Radą
(30.05.2017)
Sprawozdawca (sekurytyzacja): Paul Tang (S&D, NL)
Sprawozdawca (wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych): Othmar Karas (EPP, AT)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0387+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0387+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0388+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0388+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4246/OTHMAR_KARAS_home.html


Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa na
europejskich granicach
 
Wspólny elektroniczny system skracający czas kontroli na
granicach strefy Schengen oraz rejestrujący wszystkich
podróżnych spoza UE, będzie przedmiotem debaty oraz
głosowania w środę.
 
Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował  dane (takie jak nazwisko,  odciski
palców, obraz twarzy, data oraz miejsce) podczas wjazdu i  wyjazdu oraz odmowy wjazdu
osobom nie będacym obywatelami UE. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw
potrzebujących  wizy  wjazdowej  do  UE  jak  i  tych  wyłączonych  z  obowiązku  wizowego,
przekraczających  granice  strefy  Schengen.
 
System EES ułatwi także sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na
krótki termin - 90 dni w 180-dniowym okresie.
 
System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocześnie
ułatwi  wykrycie  osób  przekraczających  dozwolony  czas  pobytu  oraz  sfałszowanych
dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości. Dane dotyczące osób, którym odmówiono
wjazdu na teren UE będą przechowywane przez trzy lata, aby uniemożliwić ich przyjazd przez
inną granicę.
 
Głosowanie  Parlamentu  dotyczyć  będzie  poparcia  dla  nieformalnego  porozumienia,
osiągniętego  w wyniku  negocjacji  z  Radą 30  czerwca  i  dotyczącego powyższych  zasad.
 
Debata: środa 25 października
 
Głosowanie: środa 25 października
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, 
 
#Bordercontrols #migrationEU
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania;system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych obywateli państw
trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich
przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej
Komunikat prasowy: Kontrola granic, porozumienie dotyczące nowego systemu
wjazdu/wyjazdu (30-06-2017)
Sprawozdawca: Agustín DÍAZ DE MERA (EPP, ES)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Inteligentne granice: System wjazdu/wyjazdu do UE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0106(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf


Pracownicy delegowani: Parlament gotowy do
negocjacji z państwami członkowskimi
 
Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlament
najprawdopodobniej przyjmie w głosowaniu mandat
negocjacyjny. Potwierdzi tym samym gotowość do
rozpoczęcia rozmów z unijnymi rządami w sprawie
nowelizacji przepisów dotyczących delegowania
pracowników.
 
Reforma przepisów zapewni lepszą ochronę pracownikom delegowanym a firmom uczciwą
konkurencję. Podstawą projekt mandatu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, który
przedłoży pod głosowanie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest zasada, wedle której za
taką samą pracę świadczoną w tym samym miejscu należy się takie samo wynagrodzenie.
 
 
 Główne zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą wynagrodzenia pracowników oddelegowanych,
okresu delegowania, układów zbiorowych i pracowników zatrudnionych przez agencje pracy
tymczasowej.
 
 
 Jeżeli  na  posiedzeniu  plenarnym  w  przyszłym  tygodniu  nie  zostaną  zgłoszone  żadne
zastrzeżenia do projektu mandatu, Parlament będzie mógł rozpocząć negocjacje z Radą, gdy
tylko ta uzgodni swoje stanowisko.
 
 
 Więcej o pracownikach delegowanych
 
 
 Pracownik delegowany jest pracownikiem, który jest wysyłany przez swojego pracodawcę w
celu tymczasowego wykonywania usług w innym państwie członkowskim UE. W 2015 r. było
2,05 mln delegowanych pracowników w UE.
 
 
 Polska, Niemcy i  Francja wysyłają najwięcej oddelegowanych pracowników, podczas gdy
Niemcy, Francja i  Belgia otrzymują największą liczbę oddelegowanych pracowników.
 
Procedura: zwykła procedura legislacyjna
 
Kod procedury: 2016/0070(COD)
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Więcej informacji
Pracownicy delegowani: komunikat prasowy po głosowaniu w komisji  (16.10.2017, po
francusku i angielsku)
The revision of the posting of workers directive (opracowanie EPRS)
Posting of workers directive - EU legislation in progress (opracowanie EPRS)
Posting of workers directive: current situation and challenges (opracowanie DG IPOL)
Pracownicy delegowani: infografika
Pracownicy delegowani: materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582043/EPRS_BRI%282016%29582043_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_pl.html#overview
http://audiovisual.europarl.europa.eu/posted-workers


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
ogłosi nazwisko laureata Nagrody im. Sacharowa
2017
 
Laureat nagrody im. Sacharowa w 2017 r. zostanie wybrany
przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Antonio Tajaniego i przywódców klubów politycznych.
Laureata poznamy w czwartek.
 
W czwartek prezydium Parlamentu, w którego skład wchodzą przewodniczący parlamentu i
przywódcy klubów politycznych, wybiorą tegorocznego zwycięzcę spośród trzech finalistów:
 
 
 • obrońca praw człowieka Aura Lolita Chavez Ixcaquic z Gwatemali
 
 • opozycja demokratyczna z Wenezueli 
 
 • szwedzko-erytrejski dziennikarz Dawit Isaak.
 
 
 Przewodniczący Tajani ogłosi laureata na posiedzeniu plenarnym w czwartek w południe.
 
 
 Nagroda im. Sacharowa na rzecz wolności myśli jest przyznawana corocznie przez Parlament
Europejski.  Upamiętniająca  rosyjskiego  fizyka  i  dysydenta  Andreja  Sacharowa.  Została
ustanowiona w 1988 roku, aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i
podstawowych wolności. W zeszłym roku nagrodę przyznano Nadii Murad i Lamiya Aji Bashar.
 
Głosowanie: na posiedzeniu prezydium parlamentu 
 
 #SakharovPrize #NagrodaSacharowa
 
Więcej informacji
EP Live
EbS + (26.10.2017)
Nagroda imienia Sacharowa 2017 trzech finalistów
Materiał audiowizualny: Nagroda im. Sacharowa 2017
Strona internetowa Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20161024STO48414/nadia-murad-basee-taha-i-lamiya-aji-bashar-laureatkami-nagrody-im-sacharowa
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=10/26/2017
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/znamy-finalistow-nagrody-im-sacharowa-na-rzecz-wolnosci-mysli
http://audiovisual.europarl.europa.eu/sakharov-prize-2017
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home.html


Parlament wzywa do wycofywania glifosatu, z
pełnym zakazem do końca 2020
 
Projekt rezolucji w sprawie glifosatu, który zostanie
poddany pod głosowanie we wtorek wzywa do całkowitego
zakazu herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2020
roku oraz do natychmiastowego ograniczenia używania tej
substancji.
 
W  projekcie,  posłowie  sprzeciwiają  się  propozycji  Komisji  Europejskiej,  aby  odnowić
kontrowersyjną licencję glifosatu na kolejne 10 lat, zgodnie z wnioskiem niektórych państw
członkowskich. Uważają oni, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z
rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w
rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak „zintegrowane systemy zwalczania
szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.
 
 
 
Glifosat  powinien zostać kompletnie zakazany na terenie UE do 15 grudnia 2020 roku,  z
koniecznymi etapami pośrednimi,  stwierdzono w projekcie.
 
Głosowanie: wtorek, 24 października
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
#glyphosate
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Unijny system oceny ryzyka środków chwastobójczych - sprawa glifosatu
Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Narkotyki: walka z nowymi substancjami
psychoaktywnymi
 
Aktualizacja przepisów uznających “dopalacze” za
substancje nielegalne oraz umożliwiających szybsze
wycofanie ich z rynku, będzie przedmiotem debaty
plenarnej w poniedziałek, a głosowania we wtorek.
Substancje psychoaktywne mogą mieć podobne działanie
do heroiny, kokainy lub innych nielegalnych narkotyków.
 
Zmiany  w  przepisach,  uzgodnione  już  z  Radą,  skracają  o  połowę  czas  badania  ryzyka
związanego  z  nową  substancją  psychoaktywną  (NPS),  taką  jak  syntetyczna  substancja
opioidowa furanylfentanyl. Wzmocniona została także rola Europolu, którego zadaniem jest
sprawdzanie, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzania i
rozprowadzanie tego typu substancji.
 
Tak jak w przypadku nielegalnych narkotyków, produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż najbardziej
niebezpiecznych substancji, przez organizacje przestępcze, może być zagrożona maksymalną
karą, co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności.
 
Fakty
 
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) stwierdza, że nowe
substancje psychoaktywne (NPS) nie są sprawdzane i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego. Substancje te gwałtownie się rozprzestrzeniły podczas ostatniego dziesięciolecia,
korzystając  z  globalizacji  oraz  nowych technologii  komunikacyjnych i  często  są  otwarcie
sprzedawane w wyspecjalizowanych sklepach lub  przez  internet.
 
 
 
Debata: poniedziałek, 23 października
 
Głosowanie: wtorek, 24 października
 
Procedura:zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu(zmiany w
rozporządzeniu  o  ustanowieniu  Europejskiego  Centrum  Monitorowania  Narkotyków  i
Narkomanii)  oraz  porozumienie  w  drugim czytaniu  (zmiany  w  dyrektywie  o  minimalnych
środkach  zapobiegających  aktom kryminalnym oraz  karach)
 
#EMCDDA
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https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS


Więcej informacji
Projekt sprawozdania zmiany w rozporządzeniu o ustanowieniu Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Projekt sprawozdania dotyczący przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu
narkotykami
Sprawozdawca: Michal Boni (EPP, PL) (zmiany w rozporządzeniu o ustanowieniu
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii)
Sprawozdawca: Teresa Jiménez-Becerril (EPP, ES) (zmiany w dyrektywie dotyczącej
przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami)
Ścieżka proceduralna (zmiany w rozporządzeniu o ustanowieniu Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii)
Nowe psychoaktywne substancje w Europie: przepisy i ściganie - wyzwania i rozwiązania
(EMCDDA & Eurojust, listopad 2016)
Studium: Przegląd i ocena polityki UE wobec narkotyków (listopad 2016)
EP TV: walka z dopalaczami
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0359+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0359+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0454+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0454+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124896/MICHAL_BONI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124896/MICHAL_BONI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96806/TERESA_JIMENEZ-BECERRIL+BARRIO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96806/TERESA_JIMENEZ-BECERRIL+BARRIO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0304%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0304%28COD%29&l=en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571400/IPOL_STU%282016%29571400_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/bringing-legal-highs-to-a-low

