
 

Biuletyn, sesja plenarna 13
16 marca 2017 (Strasburg)
 
Debata na temat Rady Europejskiej 9-10 marca oraz Deklaracji
rzymskiej z Tuskiem, Junckererem, premierem Gentilonim 
W środę posłowie podsumują wyniki posiedzeniu Rady Europejskiej z 9-10 marca i
omówią z "Deklarację rzymską" z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker, wicepremier Malty Louis Grech oraz premier Włoch Paolo
Gentiloni (po raz pierwszy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odkąd
objął urząd w grudniu 2016 r.) zabiorą głos podczas debaty.
 
 
Finalne głosowanie Parlamentu nad prawami akcjonariuszy w UE 
 
 
Handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami: posłowie
wypowiedzą się w sprawie nałożenia na importerów wymogów
„należytej staranności” 
W czwartek Parlament wypowie się w głosowaniu w sprawie rozporządzenia UE
dotyczącego powstrzymania finansowania zbrojnych grup i działań przeciw prawom
człowieka przez handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami. Zgodnie z tymi
przepisami nawet najmniejsi unijni importerzy cyny, wolframu, tantalu i złota będą
musieli z "należytą starannością" kontrolować swoich dostawców, a więksi producenci
będą zobowiązani do przyjęcia planów monitorowania pochodzenia minerałów od
momentu wydobycia.
 
 
Skuteczniejsze inspekcje żywnościowe pomiędzy gospodarstwem a
stołem
 
 
Gospodarowanie odpadami: więcej recyklingu, mniej składowania 
Odsetek odpadów przeznaczanych do recyklingu, który wynosi obecnie w UE 44%,
powinien osiągnąć 70% do roku 2030. Składowanie odpadów, które ma bardzo zły
wpływ na środowisko naturalne, ma być zredukowane do poziomu 5%. Ilość odpadów
żywnościowych należy zmniejszyć o połowę. To założenia planu, który będzie
głosowany przez Parlament w środę. 
 
 
„Global gag”: anty-aborcyjna zasada „globalnego knebla”
wprowadzona przez USA
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Posłowie chcą znać pozycję Komisji wobec planów niemieckich
opłat drogowych
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2017-03-13
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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 Plenary podcasts on key issues

Dorota KOLINSKA
Press Officer

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

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

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

2 I 12

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


Debata na temat Rady Europejskiej 9-10 marca
oraz Deklaracji rzymskiej z Tuskiem,
Junckererem, premierem Gentilonim
 
W środę posłowie podsumują wyniki posiedzeniu Rady
Europejskiej z 9-10 marca i omówią z "Deklarację rzymską"
z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk,
przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude
Juncker, wicepremier Malty Louis Grech oraz premier
Włoch Paolo Gentiloni (po raz pierwszy na posiedzeniu
plenarnym Parlamentu Europejskiego odkąd objął urząd w
grudniu 2016 r.) zabiorą głos podczas debaty.
 
Debata: środa, 15 marca
 
procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z debaty
 
 
#EUCO
 
Więcej informacji
Porządek obrad Rady Europejskiej 9 - 10 marca
Inne materiały audiowizualne dla dziennikarzy
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http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2017/03/09-10/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-march-2017


Finalne głosowanie Parlamentu nad prawami
akcjonariuszy w UE 
 
Nowe mechanizmy koncentrujące działania firm w UE na
wynikach długoterminowych poprzez wzmocnienie
zaangażowania w to ich akcjonariuszy będą przedmiotem
debaty w poniedziałek, a głosowania we wtorek. Zawierać
one będą prawo głosu akcjonariuszy w sprawie
wynagrodzenia dyrektorów oraz ułatwienie firmom
identyfikacji własnych akcjonariuszy.
 
Mechanizmy te, uzgodnione już nieformalnie pomiędzy Parlamentem i Radą, w grudniu 2016
roku, wzmocnią akcjonariuszy umożliwiając im głosowanie and sposobem wynagradzania
dyrektorów spółek i, dzięki temu, utworzenie relacji pomiędzy wynagrodzeniem oraz wynikami i
długoterminowym interesem firmy.
 
Firmy będą również w stanie łatwiej zidentyfikować własnych akcjonariuszy, co ułatwi dialog
pomiędzy  stronami  oraz  egzekwowanie  praw przez  akcjonariuszy,  łącznie  z  prawem do
uczestnictwa  i  głosowania  podczas  walnych  zgromadzeń.
 
Wprowadzono  również  nowe  wymagania  dotyczące  przejrzystości,  które  mają  pomóc
inwestorom instytucjonalnym oraz  zarządzającym aktywami,  którzy  często  są  również  w
posiadaniu  znaczącego  pakietu  akcji  spółek  giełdowych  w  UE,  w  zwiększeniu  ich
zaangażowania,  jako  akcjonariuszy,  w  strategie  inwestycyjne.
 
 
 
Debata: poniedziałek, 13 marca
 
Głosowanie: wtorek, 14 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Konferencja prasowa: wtorek,  14 marca,  o 16.00,  w obecności  posła sprawozdawcy oraz
Komisarz Věry Jourovej
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie zachęcania akcjonariuszy do długotrwałego zaangażowania
Komunikat prasowy po zakończeniu negocjacji Parlamentu, Rady oraz Komisji Europejskiej
Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (S&D, IT)
Ścieżka proceduralna

Posiedzenie plenarne

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

4 I 12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0158+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161209IPR55541/more-shareholder-say-on-directors%E2%80%99-pay-meps%E2%80%99-deal-with-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.htmll
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121(COD)&l=en


Handel minerałami z obszarów ogarniętych
konfliktami: posłowie wypowiedzą się w sprawie
nałożenia na importerów wymogów „należytej
staranności”
 
W czwartek Parlament wypowie się w głosowaniu w
sprawie rozporządzenia UE dotyczącego powstrzymania
finansowania zbrojnych grup i działań przeciw prawom
człowieka przez handel minerałami z obszarów ogarniętych
konfliktami. Zgodnie z tymi przepisami nawet najmniejsi
unijni importerzy cyny, wolframu, tantalu i złota będą
musieli z "należytą starannością" kontrolować swoich
dostawców, a więksi producenci będą zobowiązani do
przyjęcia planów monitorowania pochodzenia minerałów
od momentu wydobycia.
 
Przedstawiciele Parlamentu i Rady UE doszli do roboczego porozumienia w sprawie projektu
przepisów. Posłom udało się przekonać Radę, że przestrzeganie zasad „należytej staranności”
określonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/OCDE) powinno
być obowiązkowe dla większości importerów, którzy sprowadzają cynę, wolfram, tantal i złoto z
obszarów ogarniętych konfliktami i terytoriów wysokiego ryzyka. Porozumienie musi zostać
zatwierdzone w głosowaniu plenarnym, aby stać się formalnym stanowiskiem Parlamentu.
 
Z obowiązku zostaliby jedynie zwolnieni mali importerzy, tacy jak dentyści i jubilerzy, którzy nie
byliby w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom administracyjnym. Duże unijne firmy, które
używają importowanych minerałów w produkcji będą zachęcane do informowania organów
klapowych o źródle pochodzenia i sposobach pozyskiwania minerałów, oraz o zgłaszanie tych
informacji do unijnego rejestru.
 
Dalsze kroki
 
Po przyjęciu porozumienia przez Parlament Europejski i Radę, przepisy zostaną opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 21
stycznia 2021 roku. Vacatio legis  jest niezbędne, by państwa członkowskie miały czas na
powołanie  właściwych organów,  a  importerzy  na zapoznanie  się  z  nowymi  obowiązkami.
Komisja Europejska będzie dokonywać regularnej oceny skuteczności rozporządzenia i może
zaproponować nowelizacje przepisów.
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http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/mining.htm


Więcej o obszarach ogarniętych konfliktami i o minerałach
 
Kraje bogate w złoża mineralne, które są teatrem konfliktów zbrojnych, wydają się zamknięte w
zaklętym kręgu: nielegalnie eksploatowane zasoby są źródłem nielegalnych zysków, które
stanowią źródło finasowania walk i rebelii. Dlatego konieczne jest zatrzymanie udziału firm z UE
w tym procederze. Unijne rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich obszarów
świata, w których istnieje wysokie ryzyko wybuchu konfliktu lub które już są dotknięte konfliktami
zbrojnymi.  Demokratyczna Republika Konga i Region Wielkich Jezior to najbardziej oczywiste
przykłady takich obszarów. Cyna, tantal, wolfram i złoto są wykorzystywane w produkcji wielu
zaawansowanych  technologiczne  urządzeń,  m.in.  w  przemyśle  motoryzacyjnym,
elektronicznym, lotniczym, produkcji opakowań, materiałów budowlanych, oświetlenia, maszyn i
oprzyrządowania przemysłu, jak również w biżuterii.
 
Debata: środa, 15 marca
 
Głosowanie: czwartek, 16 marca
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w pierwszym czytaniu)
 
#conflictminerals
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego (22 listopada 2016)
Import minerałów z obszarów ogarniętych (opracowanie EPRS, maj 2015)
Profil sprawozdawcy Iuliu Winkler (EPP, RO)
Ścieżka ustawodawcza
Inne materiały audiowizualne dla dziennikarzy
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20161122IPR52536/conflict-minerals-meps-secure-mandatory-due-diligence-for-importers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/556993/EPRS_ATA%282015%29556993_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/39725/IULIU_WINKLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0059%28COD%29&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Skuteczniejsze inspekcje żywnościowe pomiędzy
gospodarstwem a stołem
 
Projekt przepisów zaostrzających oficjalne inspekcje
żywności pomiędzy gospodarstwem a stołem, będzie
poddany pod głosowanie w środę. Przepisy uzgodnione już
nieformalnie pomiędzy posłami i Radą, mają poprawić
możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami
oraz przywrócić zaufanie konsumentów.
 
Przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego systemu
kontroli  w  obszarach  bezpieczeństwa  żywności  i  paszy,  kontroli  wymagań  dotyczących
weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania
geograficznego produktów.
 
Niedawne sprawy dotyczące fałszowania żywności,  takie jak skandal związany z końskim
mięsem,  pokazały  konieczność zdecydowanych działań ze strony władz,  w celu  ochrony
konsumentów oraz uczciwych dostawców przed osobami łamiącymi przepisy, w którymkolwiek
miejscu łańcucha dostawców żywności.
 
 
 
Debata: wtorek, 14 marca           
 
Głosowaniu: środa, 15 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w drugim czytaniu
 
#officialcontrols #foodfraud
 
Więcej informacji
Zalecenie komisji parlamentarnej do drugiego czytania w celu zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz zapewnienia dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków
ochrony roślin
Komunikat prasowy po zakończeniu negocjacji Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej
(16.06.2016)
Sprawozdawca: Karin Kadenbach (S&D, AT)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Zwalczanie oszustw żywnościowych
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0022+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0022+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0022+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI%282014%29130679_REV1_EN.pdf


Gospodarowanie odpadami: więcej recyklingu,
mniej składowania
 
Odsetek odpadów przeznaczanych do recyklingu, który
wynosi obecnie w UE 44%, powinien osiągnąć 70% do roku
2030. Składowanie odpadów, które ma bardzo zły wpływ na
środowisko naturalne, ma być zredukowane do poziomu
5%. Ilość odpadów żywnościowych należy zmniejszyć o
połowę. To założenia planu, który będzie głosowany przez
Parlament w środę. 
 
Do roku 2030 co najmniej 70% masy odpadów komunalnych (odpady z gospodarstw domowych
i małych firm) powinno być kierowane do recyklingu i ponownego użycia (po odpowiednim
przygotowaniu: oczyszczeniu, naprawie), uważają posłowie. Komisja Europejska proponowała
65%.
 
W przypadku materiałów opakowaniowych takich jak papier i tektury, tworzywa sztuczne, szkło,
metal i drewno, posłowie proponują osiągniecie recyklingu na poziomie 80% do roku 2030.  Dla
każdego z tych materiału wyznaczają tez cele pośrednie, które powinny być zrealizowane do
2025 roku.
 
Więcej o gospodarce odpadami w UE
 
 
 
Wedle danych z 2014 roku, Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja praktycznie w
ogóle nie kierują już odpadów komunalnych na wysypiska. Zupełnie inaczej jest na Cyprze, w
Chorwacji, Grecji, na Łotwie i Malcie, gdzie na wysypiska trafia ponad trzy czwarte ich odpadów
komunalnych.
 
 
 
Chociaż zarządzanie odpadami w UE bardzo się poprawiło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat,
prawie jedna trzecia odpadów komunalnych wciąż wysyłana jest na wysypiska, a mniej niż
połowa jest podawana recyklingowi lub kompostowaniu. Różnice między państw członkowskimi
są bardzo znaczne.
 
 
 
Poprawa gospodarki odpadami mógłby przynieść korzyści dla środowiska, klimatu, ochrony
zdrowia  ludzi  i  gospodarki.  Cztery  nowelizacje  dyrektyw  przedłożone  prze  Komisje  się
Europejską mają na określają nowe pułapy docelowe w zakresie ponownego wykorzystania,
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recyklingu i  składowania odpadów. Są one częścią reformy, która ma przyspieszyć w Unii
przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (zwana też angielskiego „gospodarką
cyrkularną”).
 
 
 
Projekty prawne zaostrzają przepisy UE w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i
rozszerzonej odpowiedzialności producentów, doprecyzowują definicje, metody obliczeniowe i
obowiązek sprawozdawczości dla pułapów docelowych.
 
 
 
Debata: wtorek, 14 marca
 
Głosowanie: środa, 15 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, 1. czytanie
 
Konferencja prasowa: środa (do potwierdzenia)
 
#odpady  #recycling #wysypiska #circulareconomy
 
Więcej informacji
Nowelizacja przepisów w sprawie odpadów - projekt sprawozdania 2015/0275 (COD)
Nowelizacja przepisów w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - projekt
sprawozdania 2015/0276 (COD)
Nowelizacja przepisów w sprawie składowania odpadów - projekt sprawozdania 2015/0274
(COD)
Nowelizacja przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów
elektronicznych - projekt sprawozdania 2015/0272 (COD)
Waste: boost recycling, cut landfilling and curb food waste, say MEPs (komunikat prasowy po
głosowaniu w komisji (24.01.2017)
Sylwetka posłanki sprawozdawczyni: Simona Bonafé (S & D, IT)
Ścieżka ustawodawcza: odpady
Ścieżka ustawodawcza: składowanie odpadów
Ścieżka ustawodawcza: odpadów opakowaniowe
Ścieżka ustawodawcza: pojazdy, baterie i akumulatory, odpady sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Opracowanie EPRS: „Circular economy package”
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0034+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0029+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0029+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0031+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0031+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0013+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0013+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf


„Global gag”: anty-aborcyjna zasada
„globalnego knebla” wprowadzona przez USA
 
Ponowne wprowadzenie przez prezydenta USA Donalda
Trumpa zasady „global gag”, która zobowiązuje
finansowane przez USA organizacje pozarządowe do
potwierdzenia, że nie będą przeprowadzać, ani aktywnie
promować aborcji, będzie przedmiotem debaty poselskiej z
Federicą Mogherini, szefową polityki zagranicznej UE, we
wtorek, o godzinie 15.00.
 
„Prezydenckie  memorandum  z  sprawie  umowy  z  Mexico  City”  -  dekret  zakazujący
międzynarodowym  organizacjom  pozarządowym  otrzymującym  dofinansowanie  z  USA
wykonywania  aborcji  oraz  udzielania  informacji  na  jej  temat,  został  podpisany  przez
amerykańskiego  prezydenta  Donalda  Trumpa,  23  stycznia  2017  roku.
 
 
 
Stany  zjednoczone  są  największym donatorem globalnych  organizacji  ochrony  zdrowia,
dostarczającym fundusze w wysokości $3 miliardów, poprzez Agencję Stanów Zjednoczonych
ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAid).
 
Debata: wtorek, 14 marca
 
Procedura: Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
 
Więcej informacji
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-city-policy
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/global-gag-rule


•

•

•

Posłowie chcą znać pozycję Komisji wobec
planów niemieckich opłat drogowych
 
Zmieniony projekt przepisów dotyczący niemieckiego
systemu opłat drogowych wciąż zawiera „elementy
naruszające prawo UE”, stwierdzili posłowie w rezolucji,
która zostanie poddana pod glosowanie w środę.
 
Pierwotny system opłat drogowych przyjęty 8 czerwca 2015 roku umożliwiałby niemieckim
kierowcom na  odjęcie  kwoty  w  wysokości  poniesionych  opłat  drogowych  od  podatku  od
środków transportowych. Ponieważ jednak przepisy te dyskryminują kierowców z innych krajów,
Komisja Europejska uznała, że naruszają one prawo wspólnotowe.
 
 
 
Komisja  wszczęła  postępowanie  w  sprawie  uchybienia  zobowiązaniom  państwa
członkowskiego, przeciwko Niemcom, 18 czerwca 2015, następnie jednak przerwała je po
osiągnięciu porozumienia z niemieckim ministerstwem transportu, 1 grudnia 2016 roku, w
sprawie zmian w systemie.
 
Posłowie uważają jednak, że zmienione przepisy „nie nakładają żadnych opłat na niemieckich
kierowców, nadal powodując dyskryminację ze wzglądu na narodowość”, co zamieszczone
zostało  w rezolucji  przygotowanej  przez  parlamentarną komisję  ds.  transportu.  Posłowie
zwracają się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, na jakiej podstawie uznała, że zmiany w
przepisach były podstawą do przerwania postępowania w sprawie uchybień.
 
Informacje na temat systemu opłat drogowych w UE
 
 
 
W oparciu o zasadę “używający/zanieczyszczający płaci”, wiele krajów UE wprowadziło opłaty
drogowe  na  niektórych  odcinkach  infrastruktury  drogowej.  Mimo,  że  istnieją  różnice  w
pobieraniu  opłat  oraz cenach wszystkie  te  systemy obejmują  każdego użytkownika dróg.
 
 
 

Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Chorwacja, Grecja i Włochy stosują
taryfy oparte na przejechanym dystansie. 
Austria, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia używają systemu
winiet czasowych. 
Niemcy, kraje nordyckie, kraje Beneluxu oraz większa część Wielkiej Brytanii nie
wprowadziły opłat na większości dróg.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_en.htm


 
 
 
 
Debata: środa, 15 lutego
 
Głosowanie: środa, 15 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy po głosowaniu w parlamentarnej komisji ds. transportu (28.02.2016)
Nagranie debaty plenarnej (15.02.2017)
Pytanie do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej (debata 15.02.2017)
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0180%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170227IPR64175/the-revised-german-road-toll-proposal-still-has-elements-that-breach-eu-law
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1487186099310
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2016-000152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2526(RSP)

