
 

Biuletyn, sesja plenarna 11
14 marca 2019 (Strasburg)
 
Debata z premierem Słowacji Pellegrinim na temat przyszłości UE 
We wtorek o 10.00 Premier Słowacji Peter Pellegrini przedstawi w Parlamencie
Europejskim swoją wizję przyszłości integracji europejskiej.
 
 
Parlament Europejski omówi priorytety szczytu UE 21-22 marca   
W środę rano posłowie przedstawią swoje priorytety na szczyt UE zaplanowany na 21-
22 marca. W debacie wezmą udział przedstawiciele Komisji i rumuńskiej prezydencją
Rady.
 
 
Prace nad ograniczeniem negatywnych skutków brexitu bez umowy 
W celu ograniczenia zakłóceń dla obywateli i przedsiębiorstw, posłowie zagłosują w
sprawie transportu lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń
społecznych oraz rybołówstwa.
 
 
Zmiany klimatyczne: Plan działań UE do 2050 
Posłowie przedyskutują długoterminowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z
Radą i Komisją Europejską, przed głosowaniem, które dobędzie się w czwartek.
 
 
Bezpieczeństwo cybernetyczne: przeciwdziałanie zagrożeniom
informatycznym ze strony Chin  
Parlament przyjmie we wtorek rezolucję o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
wynikających z rosnącej obecności chińskich technologii w UE.
 
 
 
Przeciwdziałanie wrogiej propagandzie przed wyborami europejskimi
w 2019 r. 
Parament chce bronić europejskie demokracje przed zagranicznymi podmiotami
rozpowszechniającymi błędne informacje lub manipulującymi danymi osobowymi
wyborców. 
 
 
Przyszłość stosunków UE - Rosja: stanowisko Parlamentu
Europejskiego 
UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja
będzie nadal łamać prawo międzynarodowe -mówi projekt rezolucji, która będzie
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głosowana we wtorek. 
 
 
Czystsze powietrze: wezwanie do przestrzegania unijnych
standardów 
Posłowie przedstawią sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza w rezolucji,
która zostanie przyjęta w środę.
 
 
Łańcuch dostaw żywności: nowe przepisy przeciwko nieuczciwym
praktykom handlowym 
Projekt przepisów chroniących rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
kupców, będzie przedmiotem debaty w poniedziałek i głosowania w czwartek.
 
 
Debata na temat nowych sankcji UE za łamanie praw człowieka 
Propozycja inspirowana aktem Magnickiego, zakłada zamrożenie aktywów oraz
odmowę wiz osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-03-11
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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)
Podcasty plenarne EPRS o kluczowych zagadnieniach

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
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


Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
prasa-PL@europarl.europa.eu

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

3 I 16



Debata z premierem Słowacji Pellegrinim na
temat przyszłości UE
 
We wtorek o 10.00 Premier Słowacji Peter Pellegrini
przedstawi w Parlamencie Europejskim swoją wizję
przyszłości integracji europejskiej.
 
Będzie to osiemnasta z serii debat między europosłami a szefami państw i rządów UE. Więcej
informacji na temat poprzednich debat można znaleźć tutaj.
 
Premier Peter Pellegrini i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani spotkają
się z prasą po debacie około 12.30 przed wejściem do salonu protokolarnego.
 
Debata: wtorek, 12 marca
 
Procedura: Debata nad przyszłością Europy (bez rezolucji)
 
Spotkanie z prasą: wtorek, 12 marca, godz. 12h30 
 
Więcej informacji
Biografia Petera Pellegriniego
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
https://www.vlada.gov.sk//20314/peter-pellegrini/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister_11116_pk


Parlament Europejski omówi priorytety szczytu
UE 21-22 marca  
 
W środę rano posłowie przedstawią swoje priorytety na
szczyt UE zaplanowany na 21-22 marca. W debacie wezmą
udział przedstawiciele Komisji i rumuńskiej prezydencją
Rady.
 
Wiosenne spotkanie szefów państw i  rządów UE tradycyjnie koncentruje się na kwestiach
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i  konkurencyjności.
 
Unijni przywódcy omówią również długoterminową strategię UE przeciwdziałania zmianom
klimatu, stosunki zewnętrzne (zwłaszcza szczyt UE-Chiny z 9 kwietnia) oraz sposoby walki z
dezinformacją i ochrony demokratycznego charakteru wyborów europejskich i krajowych w całej
UE.
 
Podczas debaty posłowie prawdopodobnie skomentują również wynik głosowania w brytyjskiej
Izbie Gmin w sprawie porozumienia na temat brexitu, które miało miejsce 12 marca.
 
Debata: środa, 13 marca
 
Procedura: Debata bez rezolucji
 
Kod procedury: 2018/2976(RSP)
 
Więcej informacji
Projekt porządku obrad Rady Europejskiej 21-22 marca 2019 r.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/pl/pdf
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Prace nad ograniczeniem negatywnych skutków
brexitu bez umowy
 
W celu ograniczenia zakłóceń dla obywateli i
przedsiębiorstw, posłowie zagłosują w sprawie transportu
lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń
społecznych oraz rybołówstwa.
 
Na wniosek Parlamentu Europejskiego i  Rady Komisja Europejska zaproponowała środki
nadzwyczajne, mające na celu złagodzenie skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez
porozumienia.
 
Środki nadzwyczajne nie powielają korzyści płynących z członkostwa lub okresu przejściowego.
Są one ograniczone w czasie i  przyjmowane jednostronnie przez UE pod warunkiem, że
Zjednoczone Królestwo przyjmie podobne środki  (wzajemność).
 
Wśród propozycji rozwiązań prawnych poddanych pod głosowanie w trybie pilnym w środę, w
kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE znajdują się między innymi:
 

Kontynuacja europejskiego programu spójności i współpracy transgranicznej PEACE
IV pomiędzy Irlandią, Irlandią Północną i Szkocją
 
Upoważnienie do połowów dla statków rybackich UE na wodach Zjednoczonego
Królestwa oraz operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na
wodach UE
 
Umożliwienie studentom i nauczycielom programu Erasmus w Wielkiej Brytanii lub z
tego  kraju  ukończenia  nauki  za  granicą  (poslem  sprawozdawcą  jest  Bogdan
Zdrojewski,  EPL,  Polska)
 
Zapewnienie,  że  obywatele  UE w Wielkiej  Brytanii  i  Wielkiej  Brytanii  w  UE-27
zachowają swoje świadczenia z tytułu zabezpieczenia socjalnego nabyte przed
wystąpieniem
 
Środki tymczasowe zapewniające, że operatorzy unikną całkowitego przerwania
działalności  transportowej  między  Zjednoczonym  Królestwem  a  UE,  poprzez
umożliwienie  brytyjskim  operatorom  transportu  towarowego  oraz  operatorom
autobusowym  i  autokarowym  świadczenia  usług  między  UE  a  Zjednoczonym
Królestwem,  pod  warunkiem,  że  Zjednoczone  Królestwo  zapewni  równoważny
dostęp  operatorom unijnym
 
Środki tymczasowe umożliwiające brytyjskim liniom lotniczym świadczenie usług
między Zjednoczonym Królestwem a UE, o ile Zjednoczone Królestwo zapewnia
równoważny dostęp dla przedsiębiorstw z UE
 
Zezwolenie na wywóz niektórych produktów wykorzystywanych do celów cywilnych i
wojskowych z UE do Zjednoczonego Królestwa
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Głosowanie: środa, 13 marca
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Głosowanie w parlamentarnej komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych  (Erasmus)
Głosowanie w parlamentarnej komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych  (świadczenia
socjalne)
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28729/protecting-citizens-access-to-social-security-in-case-of-no-deal-brexit
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Zmiany klimatyczne: Plan działań UE do 2050
 
Posłowie przedyskutują długoterminowe cele redukcji
emisji gazów cieplarnianych z Radą i Komisją Europejską,
przed głosowaniem, które dobędzie się w czwartek.
 
Debata  skoncentruje  się  na  niedawnym  komunikacie  Komisji  Europejskiej,  w  którym
przedstawiono możliwe scenariusze wdrażania przez UE porozumienia paryskiego. Następnie
posłowie zagłosują nad rezolucją zawierającą rekomendacje Parlamentu Europejskiego.
 
Rada Europejska również planuje przyjęcie własnej strategii w bieżącym roku.
 
Informacje pogłębione
 
Strony sygnatariuszy porozumienia paryskiego wzywa się do przedstawienia do 2020 roku
długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnych gazów cieplarnianych. W komunikacie
"Czysta  planeta  dla  wszystkich",  przyjętym  w  dniu  28  listopada,  Komisja  Europejska
przedstawiła własną strategiczną, długoterminową wizję gospodarki neutralnej pod względem
klimatu do 2050 roku, w tym osiem możliwych dróg rozwoju.
 
Tocząca się obecnie debata powinna umożliwić UE przyjęcie i przedstawienie ambitnej strategii
do  2020  roku  w  ramach  UNFCCC,  a  także  określenie  przyszłej  polityki  klimatycznej  i
energetycznej  UE.
 
 
Debata: środa, 13 marca
 
Głosowanie: czwartek, 14 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po głosowani komisji parlamentarnej (20.02.2019)
Biuro Analiz PE: Europejska polityka w dziedzinie klimatu i energii do roku 2020, 2030 i 2050
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190220IPR27659/meps-urge-the-eu-to-lead-the-way-to-net-zero-emissions-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_1802_pk


Bezpieczeństwo cybernetyczne: przeciwdziałanie
zagrożeniom informatycznym ze strony Chin 
 
Parlament przyjmie we wtorek rezolucję o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności
chińskich technologii w UE.
 
 
W projekcie rezolucji posłowie domagają się podjęcia pilnych działań na poziomie UE w celu
przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa cybernetycznego. Jako źródło
zagrożeń wskazują wzrost obecności chińskich technologii w UE.
 
Posłowie mają również przyjąć we wtorek rozporządzenie o bezpieczeństwie cybernetycznym,
tzw.  Akt  ws.  cyberbezpieczeństwa.  Chcą  podnieść  poziom  bezpieczeństwa  UE  dzięki
ustanowieniu  europejskiego  systemu  certyfikatów  bezpieczeństwa  cybernetycznego  dla
produktów, procesów i usług informatycznych. Nowe przepisy poszerzają też mandat Agencji
UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i zakładają przekazanie agencji dodatkowych środków
finansowych na realizację nowych zadań.
 
W środę Parlament będzie głosował w sprawie projektu ustanowienia Europejskiego Centrum
Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa
 
Debaty: poniedziałek, 11 marca (Akt ws. cyberbezpieczeństwa i chińskie technologie)
 
Głosowania: wtorek, 12 marca (Akt ws. cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji), środa 13
marca (Centrum Kompetencji)
 
 
Procedura:  zwykła  procedura  ustawodawcza  (Akt  ws.  cyberbezpieczeństwa  i  Centrum
Kompetencji);  rezolucja  nieustawodawcza  (chińskie  technologie)
 
 
Kod procedury: 2017/0225(DORSZ) I 2019/2575(RSP)
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Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna: Akt ws. cyberbezpieczeństwa
Sprawozdawczyni Angelika Niebler
Ścieżka legislacyjna: Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z rosnącą obecnością
chińskich technologii w UE i ewentualnymi działaniami na szczeblu UE w celu ich ograniczenia
ENISA and a new cybersecurity act (opracowanie EPRS)
Cyber-attacks: Not just a phantom menace (opracowanie EPRS)
Ścieżka legislacyjna: Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w
kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków
koordynacji
The new European cybersecurity competence centre and network (opracowanie EPRS)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=pl
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614759
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0328(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29635518


Przeciwdziałanie wrogiej propagandzie przed
wyborami europejskimi w 2019 r.
 
Parament chce bronić europejskie demokracje przed
zagranicznymi podmiotami rozpowszechniającymi błędne
informacje lub manipulującymi danymi osobowymi
wyborców. 
 
Głosowanie odbędzie się we wtorek. Przyjęcie przepisów przez Parlament umożliwi nakładanie
kar finansowych na paneuropejskie partie polityczne i fundacje, które celowo naruszają przepisy
i regulacje dotyczące ochrony danych.
 
Ostatnie  przypadki,  takie  jak  skandal  Facebooka  i  Cambridge  Analytiki  pokazały,  jak
niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może osłabić procesy demokratyczne. Nowe
zasady zostały już wstępnie uzgodnione przez państwa członkowskie i mają wejść w życie z
odpowiednim wyprzedzeniem przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku.
 
Posłowie będą również głosować nad rezolucją, w której podsumowano ostatnie wysiłki UE na
rzecz  przeciwdziałania  wrogiej  propagandzie  ze  strony  zagranicznych  podmiotów  oraz
promowania nowych technologii w celu radzenia sobie z propagandą i fałszywymi kontami w
mediach społecznościowych.
 
Projekt rezolucji zdecydowanie potępia również coraz bardziej agresywne próby Rosji, Chin,
Iranu  i  Korei  Północnej,  mające  na  celu  podważenie  "normatywnych  podstaw  i  zasad
demokracji  europejskich oraz suwerenności wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego",
które wpływają na wybory polityczne i wspierają ruchy ekstremistyczne.
 
Kod procedury: 2018/0336(COD)
 
Kod procedury: 2018/2115(INI) 
 
Debaty: wtorek, 12 marca
 
Głosowanie: środa, 13 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie porozumienia (dane osobowe
w EE19); rezolucja nielegislacyjna (wrogia propaganda)
 
Konferencja prasowa Anny Fotygy na temat przeciwdziałania propagandzie obcych państw:
środa, 13 marca, 14.00-14.30
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Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna: ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu
Europejskiego
Ścieżka legislacyjna: przeciwdziałanie propagandzie
Przeciwdziałania propagandzie obcych państw: projekt rezolucji w sprawie podsumowania
działań podjętych przez ESDZ dwa lata po rezolucji na temat unijnej strategii komunikacyjnej
Współsprawozdawczyni (ochrona danych osobowych): Mercedes Bresso (S&D, Włochy)
Współsprawozdawca (ochrona danych osobowych): Rainer Wieland (EPL, Niemcy)
Sprawozdawczyni (propaganda): Anna Fotyga (EKR, Polska)
Commission guidance on the application of Union data protection law in the electoral context
Komunikat prasowy po zawarciu porozumienia ws. danych osobowych (16.01.2019, po
angielsku i francusku)
Komunikat prasowy: Hostile propaganda: the EU must develop a firm response (22.01.2019)
"Broń używana przeciwko nam ciągle się rozwija" (Wywiad z Anną Fotygą)
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2115(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0031+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0031+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA/home
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-data-protection-law-electoral-guidance-638_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190116IPR23603/eu-elections-new-rules-to-prevent-breaches-of-data-used-to-influence-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190116IPR23603/eu-elections-new-rules-to-prevent-breaches-of-data-used-to-influence-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24011/hostile-propaganda-the-eu-must-develop-a-firm-response
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-bron-uzywana-przeciwko-nam-ciagle-sie-rozwija-wywiad
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Przyszłość stosunków UE - Rosja: stanowisko
Parlamentu Europejskiego
 
UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania
dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo
międzynarodowe -mówi projekt rezolucji, która będzie
głosowana we wtorek. 
 
Posłowie uważają,  że UE powinna dokonać rewizji  obowiązującej  umowy o partnerstwie i
współpracy z Rosją i  ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin,  w których istnieje
wspólnota interesów, takich jak walka z terroryzmem i  zmiany klimatu.
 
Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła tzw. porozumienie
mińskie w celu zakończenia wojny we wschodniej  Ukrainie  i  zaczęła przestrzegać prawa
międzynarodowego.
 
Dopóki  to  nie  nastąpi  UE  musi  być  gotowa  do  nałożenia  na  Rosję  dalszych  sankcji,  w
szczególności wobec konkretnych osób. Posłowie zaznaczają jedocześnie, że sankcje powinny
pozostać proporcjonalne do poziomu zagrożenia ze strony Rosji.
 
W grudniu ubiegłego roku Rada przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji do 31 lipca 2019
r.
 
Debata: poniedziałek, 11 marca
 
Głosowanie: wtorek, 12 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
EU should engage with Russia selectively (komunikat prasowy po głosowaniu w komisji,
04.02.2019)
Komisja parlamentarna Spraw Zagranicznych
Ścieżka legislacyjna
Profil sprawozdawcy: Sandra Kalniete (EPL, Litwa)
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania

Posiedzenie plenarne
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https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190204IPR24931/eu-should-engage-with-russia-selectively-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190204IPR24931/eu-should-engage-with-russia-selectively-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2158(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Czystsze powietrze: wezwanie do przestrzegania
unijnych standardów
 
Posłowie przedstawią sposoby ograniczania
zanieczyszczeń powietrza w rezolucji, która zostanie
przyjęta w środę.
 
Poprawa jakości powietrza wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania, stwierdza
projekt rezolucji. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie emisji CO2 z sektora
transportu to podwójne wyzwania na obszarach miejskich, podczas gdy emisje amoniaku i
metanu powodują zanieczyszczenie powietrza na obszarach wiejskich.
 
Kontekst
 
W maju 2018 roku Komisja Europejska skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
sprawę przeciwko Francji, Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumunii i Zjednoczonemu Królestwu
w  związku  z  brakiem  ograniczenia  zanieczyszczenia  powietrza.  Ogółem  w  toku  jest  13
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (Austria, Belgia,
Czechy, Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania, Węgry, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia i
Zjednoczone Królestwo).
 
Właściwe władze w państwach członkowskich muszą zaangażować się w nowy "dialog w
sprawie czystego powietrza", łącząc kraje, regiony i miasta UE oraz wykorzystując fundusze UE
do wspierania działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zgodnie z komunikatem Komisji
Europejskiej.
 
Głosowanie: środa, 13 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Jakość powietrza i ruch miejski w UE - najlepsze praktyki i możliwe
rozwiązania
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2792(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf


Łańcuch dostaw żywności: nowe przepisy
przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym
 
Projekt przepisów chroniących rolników przed
nieuczciwymi praktykami handlowymi kupców, będzie
przedmiotem debaty w poniedziałek i głosowania w
czwartek.
 
Nowe  przepisy,  nieoficjalnie  uzgodnione  z  ministrami  UE  w  grudniu,  mają  na  celu
wprowadzenie lepszej równowagi w łańcuchu dostaw żywności. Wymieniają one na czarnej
liście niektóre praktyki,  takie jak opóźnione płatności za dostarczone produkty, opóźnione
jednostronne anulowanie lub zmiany zamówień z mocą wsteczną, odmowa podpisania przez
nabywcę pisemnej umowy z dostawcą oraz niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych.
 
Więcej informacji tutaj
 
 
Debata: poniedziałek, 11 marca
 
Głosowanie: wtorek, 12 marca
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Konferencja prasowa: wtorek, 12 marca, o 15.00
 
Więcej informacji
Sprawozdawca: Paolo De Castro (S&D, IT)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Nieuczciwe praktyki handlowe
Studium: Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności między
przedsiębiorstwami
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne

Posiedzenie plenarne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181219IPR22317/food-supply-chain-deal-on-new-rules-to-clamp-down-on-unfair-trading
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96891/PAOLO_DE+CASTRO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=unfair+trading+practices
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Debata na temat nowych sankcji UE za łamanie
praw człowieka
 
Propozycja inspirowana aktem Magnickiego, zakłada
zamrożenie aktywów oraz odmowę wiz osobom
odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka.
 
Wniosek  dotyczący  unijnego systemu sankcji  w  za  łamanie  praw człowieka  jest  obecnie
rozpatrywany przez  państwa członkowskie  UE w Radzie.
 
Podobne ramy prawne istnieją już w USA, Kanadzie i kilku krajach UE, a ich celem jest karanie
osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka na całym świecie.
 
Prezydent Barack Obama podpisał w grudniu 2012 r. amerykański akt Magnickiego wymierzony
w rosyjskich urzędników uznanych za odpowiedzialnych za śmierć rosyjskiego księgowego
podatkowego Siergieja Magnickiego w moskiewskim więzieniu w 2009 r.
 
 
Debata: wtorek, 12 marca
 
Głosowanie: środa, 13 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Centrum multimedialne PE: nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2580(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

