
 

Biuletyn, sesja plenarna 15
18 kwietnia 2019 (Strasburg)
 
Bezpieczeństwo na drogach: Technologie ratunkowe w nowych
pojazdach 
Funkcje bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne dostosowanie prędkości” lub
zaawansowany system hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych
pojazdach od maja 2022 roku.
 
 
Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE  
Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom ujawniającym informacje
uzyskane podczas działalności zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych
działań.
 
 
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie miała  własny pion
operacyjny 
Docelowo służby operacyjne Europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej mają liczyć
10 tysięcy osób. Debata plenarna oraz głosowanie odbędą się w środę. 
 
 
Debata na temat przyszłości UE z premierem Łotwy Krišjānisem
Kariņšem 
W środę o 10.00 posłowie do Parlamentu Europejskiego będą debatować o przyszłości
integracji europejskiej z łotewskim premierem Krišjānisem Kariņšem.
 
 
Nowe formy zatrudnienia: Posłowie zagłosują nad większymi
prawami dla pracowników 
Posłowie mają zatwierdzać w głosowaniu we wtorek minimalne prawa dla
pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla
platformy, jak Uber czy Deliveroo.
 
 
Lepsza ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd i
nieuczciwymi praktykami handlowymi 
Nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów będzie głosowana w środę.
Zmiany dotyczą wprowadzających w błąd internetowych rankingów produktów i oraz
podwójnej jakości produktów.
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‘InvestEU’: impuls wzrostu, inwestycji i dla nowych miejsc pracy 
Eurodeputowani mają zatwierdzić tymczasowe i częściowe porozumienie z ministrami
UE w sprawie nowego programu UE wspierającego inwestycje i dostęp do
finansowania w latach 2021-2027.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-04-15
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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

Dorota KOLINSKA
(+32) 2 283 27 87 (BXL)
(+33) 3 8817 6725 (STR)
(+32) 498 98 32 80

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


Bezpieczeństwo na drogach: Technologie
ratunkowe w nowych pojazdach
 
Funkcje bezpieczeństwa, takie jak „inteligentne
dostosowanie prędkości” lub zaawansowany system
hamowania awaryjnego, będą instalowane w nowych
pojazdach od maja 2022 roku.
 
Nowe  samochody  osobowe,  furgonetki,  ciężarówki  i  autobusy  będą  wyposażone  w
zabezpieczenia mające na celu ratowanie życia, zgodnie z nowymi przepisami, już nieformalnie
uzgodnionymi z ministrami UE, które zostaną poddane pod głosowanie we wtorek.
 
Jednym z obowiązkowych zabezpieczeń jest system Inteligentnego Dostosowania Prędkości
(Intelligent Speed Assistance (ISA)), który, zgodnie z szacunkami, może zmniejszyć liczbę ofiar
śmiertelnych na drogach UE o 20%. System ISA poinformuje kierowcę, w oparciu o mapy i
obserwację znaków drogowych, w momencie przekroczenia dozwolonej prędkości. System nie
może jednak sam ograniczyć prędkości, może również zostać wyłączony przez kierowcę.
 
Inne ratujące życie zabezpieczenia, które wprowadzone zostaną w nowych pojazdach, to,
między innymi: zaawansowany system hamowania awaryjnego, ostrzeganie o spadku poziomu
uwagi kierowcy, awaryjny system utrzymywania pojazdu w pasie ruchu, wykrywanie obiektów
przy cofaniu, awaryjny sygnał stopu oraz rejestrator danych w momencie wypadku.
 
Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską w 2018 roku, na drogach
UE zginęło około 25 100 osób, a 135 000 odniosło poważne obrażenia.
 
 
 
Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Konferencja prasowa: wtorek, 16 kwietnia, o 16.00
 
Więcej informacji
Tekst porozumienia
Komunikat prasowy po zakończonych negocjacjach (26.03.2019)
Sprawozdawca: Róża Thun (EPP, PL)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Briefing
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Ochrona sygnalistów: nowe zasady dla UE 
 
Nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę osobom
ujawniającym informacje uzyskane podczas działalności
zawodowej, dotyczące nielegalnych lub szkodliwych
działań.
 
Nowe przepisy,  nieformalnie  uzgodnione  pomiędzy  parlamentarnymi  negocjatorami  oraz
ministrami  UE,  zostaną  poddane  pod  głosowanie  we  wtorek.  Wprowadzają  one  nowe
obowiązujące w całej Unii zasady chroniące sygnalistów. Przepisy mają zapewnić stworzenie
bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa UE (w przedsiębiorstwach oraz wobec władz
publicznych), zabezpieczenia przed odwetem, takim jak zastraszanie lub nękanie, oraz środków
wsparcia,  takich  jak  pomoc  prawna  i  dostęp  do  informacji  na  temat  procedur  i  środków
naprawczych.
 
Ostatnie skandale,  od LuxLeaks po Panama Papers i  Cambridge Analytica,  pokazały,  jak
ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE
szkodliwym dla interesu publicznego i  społeczeństwa.
 
Debata: poniedziałek, 15 kwietnia
 
Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Konferencja Prasowa: wtorek, 16 kwietnia, o 15.00, z udziałem sprawozdawczyni Virginie
Rozière (S&D, FR) 
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca : Virginie Rozière (S&D, FR)
Pakiet multimedialny: Ochrona sygnalistów
PE w skrócie: Ochrona sygnalistów na poziomie UE
Nagranie konferencji prasowej po zakończonych negocjacjach z Radą (12.03.2019)
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie
miała  własny pion operacyjny
 
Docelowo służby operacyjne Europejskiej straży granicznej
i przybrzeżnej mają liczyć 10 tysięcy osób. Debata plenarna
oraz głosowanie odbędą się w środę. 
 
Stopniowe wzmacnianie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która powstała dwa lata
temu na bazie Frontexu (z siedzibą w Warszawie)  polega na poszerzeniu jej  uprawnień i
zwiększaniu zasobów. Dotychczas agencja realizowała swe zadania przede wszystkim w
oparciu o personel i  wyposażenie oddawane dobrowolnie do jej dyspozycji  przez państwa
członkowskie.  Zmiany  w  przepisach  mają  pozwolić  jej  na  stworzenie  własnego  pionu
operacyjnego. Już w 2021 Frontex zatrudniałby 5 000 pracowników operacyjnych, liczba ta
miałaby zostać podwojona do 2027 r.
 
Agencja jest kluczowym elementem unijnego systemu zintegrowanego zarządzania granicami
zewnętrznymi  UE.  Jej  zadania  obejmują  między  innymi  realizację  powrotów  do  kraju
pochodzenia osób przebywających w UE nielegalnie i  zapobieganie wtórnym przepływom
migrantów o nieuregulowanym statusie oraz przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej.
 
Dzięki  nowelizacji  przepisów  wzrośnie  skuteczność  wsparcia,  jakiego  agencja  udziela
państwom członkowskim w obronie granic i realizacji unijnej polityki migracyjnej. Poprawi się jej
zdolność szybkiego reagowania. Zintegrowane zarządzanie granicami obejmuje też współpracę
z państwami nienależącymi do UE. Nowelizacja wzmacnia zdolności operacyjne Frontexu na
terytorium państw sąsiadujących z UE, które zawarły z Unią umowy w tej dziedzinie.
 
Debata: środa, 17 kwietnia
 
Głosowanie: środa, 17 kwietnia
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Kod procedury: 2018/0330(COD)
 
Konferencja prasowa: środa, 17 kwietnia, godz. 16.30 z udziałem sprawozdawcy i komisarza
Avramopoulosa (termin do potwierdzenia).
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Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Komunikat prasowy po zawarciu z Radą UE kompromisu w sprawie nowych przepisów - (po
angielsku i francusku, wybierz datę 28.3.2019)
Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (EPL, Malta)
Ścieżka ustawodawcza 2018/0330(COD)
Strona internetowa Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Wybrzeża - Frontex
Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_PL.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/language/pl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Debata na temat przyszłości UE z premierem
Łotwy Krišjānisem Kariņšem
 
W środę o 10.00 posłowie do Parlamentu Europejskiego
będą debatować o przyszłości integracji europejskiej z
łotewskim premierem Krišjānisem Kariņšem.
 
Premier Łotwy będzie dwudziestym i ostatnim szefem państwa lub rządu UE, który podczas
obecnej kadencji parlamentarnej weźmie udział w cyklu debat na temat przyszłości integracji
europejskiej w Parlamencie Europejskim.
 
Więcej informacji o poprzednich debatach można znaleźć na stronach Parlamentu.
 
Krišjān  Kariņš  został  premierem w  styczniu  2019  roku.  Przed  nominacją  był  posłem do
Parlamentu  Europejskiego  od  2009  roku  z  ramienia  partii  Jaunā  Vienotība"  (Nowa
Jedność/EPL).
 
Bezpośrednio po debacie, około godziny 12.30, przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani i
premier Krišjān Kariņš spotkają się z prasą przed salą protokolarną.
 
Debata: środa, 17 kwietnia.
 
Konferencja prasowa: środa, 17 kwietnia, godz. 12.30 z przewodniczącym Antonio Tajanim i
Krišjānisem Kariņšem 
 
 
Procedura: Debata na temat przyszłości UE (bez rezolucji)
 
Więcej informacji
Życiorys łotewskiego premiera Krišjānisa Kariņša (po łotewsku, angielsku i rosyjsku).
Przyszłość UE: zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Nowe formy zatrudnienia: Posłowie zagłosują
nad większymi prawami dla pracowników
 
Posłowie mają zatwierdzać w głosowaniu we wtorek
minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na
żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, jak
Uber czy Deliveroo.
 
Przepisy, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, wymagają, aby wszyscy pracownicy byli od
pierwszego dnia pracy informowani o zasadniczych elementach umowy o pracę, takich jak opis
obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie i standardowy dzień pracy lub
godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.
 
Nowe przepisy przyznają również pracownikom szczególne prawa dostosowane do problemów,
z którymi borykają się osoby wykonujące pracę na żądanie lub pracę wynikającą ze zmiennych
harmonogramów. Są to przewidywalne godziny pracy i terminy anulowania umów na żądanie.
Ponadto okresy próbne nie powinny być dłuższe niż sześć miesięcy, a odnowiona umowa o
pracę odnosząca się do tej samej funkcji nie powinna skutkować nowym okresem próbnym.
 
Debata: wtorek, 16 kwietnia
 
Głosowanie: wtorek, 16 kwietnia
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Nowe formy zatrudnienia porozumienie w sprawie większych praw
pracowników (07.02.2019)
Nieoficjalne porozumienie zawarte podczas negocjacji między instytucjami
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
Think Tank PE: Zapewnienie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy
Infografika: Unijne przepisy dające większe prawa pracownikom
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Lepsza ochrona konsumentów przed
wprowadzającymi w błąd i nieuczciwymi
praktykami handlowymi
 
Nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów
będzie głosowana w środę. Zmiany dotyczą
wprowadzających w błąd internetowych rankingów
produktów i oraz podwójnej jakości produktów.
 
Internetowe platformy handlowe i porównywarki (np. Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) będą
musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania przez nie ofert
proponowanych klientom, którzy poszukują usług i produktów. Konsumenci będą musieli być
poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka
przysługuje  im ochrona w przypadku problemów.  Klienci  często  sugerują  się  rankingiem
produktów proponowanym przez wyszukiwarki i porównywarki i dlatego powinni wiedzieć, czy
wyższe miejsce produktu w rankingu wynika z ocen innych klientów czy też z opłaty wniesionej
przez sprzedającego w ramach działań promocyjnych.
 
Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. "podwójnej jakości produktów". Chodzi o sytuację, gdy
produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się
składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję
Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby
sprawdzić,  czy  podwójna  jakość  produktów  powinna  zostać  dodana  do  "czarnej  listy"
nieuczciwych  praktyk  handlowych.
 
Parlament zawarł z Radą UE kompromis w sprawie brzmienia nowych przepisów. Przepisy te
zmieniają  cztery  obowiązujące  dyrektywy  dotyczące  praw  konsumentów:  w  sprawie
nieuczciwych praktyk handlowych, w sprawie praw konsumentów, w sprawie nieuczciwych
warunków  umów  i  w  sprawie  wskazywania  cen.  Jest  on  częścią  pakietu  „Nowy  ład  dla
konsumentów”
 
Kod procedury: 2018/0090(COD) 
 
Debata: wtorek, 16 kwietnia
 
Głosowanie: środa, 17 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza (współdecydowanie), porozumienie w pierwszym
czytaniu 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0183


Więcej informacji
Tekst kompromisu
Komunikat prasowy po zawarciu kompromsu (wybierz datę 22.03.2019, dostępne wersje
językowe: angielska, francuska)
Sprawozdawca: Daniel Daltona (EKR, Zjednoczone Królestwo)
Ścieżka ustawodawcza
Modernisation of EU consumer protection rules: A new deal for consumers (opracowanie
EPRS)
Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


‘InvestEU’: impuls wzrostu, inwestycji i dla
nowych miejsc pracy
 
Eurodeputowani mają zatwierdzić tymczasowe i częściowe
porozumienie z ministrami UE w sprawie nowego programu
UE wspierającego inwestycje i dostęp do finansowania w
latach 2021-2027.
 
Inicjatywa "InvestEU", której celem jest wygenerowanie prawie 700 mld EUR na inwestycje,
powinna działać jak platforma startowa dla inwestycji, które w przeciwnym razie byłyby trudne
do zrealizowania. Zastępuje ona obecny Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI),
utworzony po kryzysie finansowym w 2008 roku.
 
Posłowie chcą poprawić wniosek Komisji Europejskiej poprzez zwiększenie gwarancji UE (z 38
mld euro do 40,8 mld euro, aby uruchomić 698 mld euro na inwestycje), wprowadzenie nowych
celów,  takich  jak  zatrudnienie,  wzmocnienie  ochrony  kl imatu  oraz  zwiększenie
odpowiedzialności  za  zarządzanie  programem.
 
Parlament Europejski planuje zamknięcie pierwszego czytanie, w tym części już uzgodnionych
z państwami członkowskimi (komunikat prasowy tutaj). Nowo wybrany Parlament Europejski
będzie kontynuował rozmowy z ministrami UE.
 
Specjalna strona poświęcona projektom, które otrzymały wsparcie UE, dane dotyczące Polski.
 
 
Debata: środa, 17 kwietnia
 
Głosowanie: czwartek, 18 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, zamkniecie pierwszego czytania
 
Więcej informacji
Tekst porozumienia tymczasowego z Radą, który będzie przedmiotem głosowania na
posiedzeniu plenarnym, części nieuzgodnione zaznaczono na szaro
Komunikat prasowy po uzyskaniu częściowego porozumienia między Parlamentem a Radą
Sprawozdawca z parlamentarnej komisji ds. budżetu: José Manuel FERNANDES (EPP, PT)
Sprawozdawca z parlamentarnej komisji ds. gospodarczych i monetarnych Roberto
GUALTIERI (S&D, IT)
Ścieżka proceduralna
Program InvestEU - Kontynuacja EFSI podczas kolejnych wieloletnich ram budżetowych
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_pl
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/investeu/Country-Brochures/LL/investEU_PL_country_specific_brochure_low.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519

