
 

Biuletyn, sesja plenarna 2
5 października 2017 (Strasburg)
 
Negocjacje w sprawie Brexitu: nie odnotowano "znaczącego
postępu"  
Parlament przyjmie we wtorek rezolucję stanowiącą element oceny postępów
negocjacji w sprawie Brexitu, która będzie tematem unijnego szczytu 20 października
w Brukseli.
 
 
Powstanie Europejska Prokuratura Generalna  
Posłowie poprą zapewne utworzenie Prokuratury Europejskiej, która ma chronić
europejskie fundusze i pieniądze podatników zwalczając oszustwa finansowe i
nadużycia.
 
 
Zapobieganie cyberatakom oraz nadużyciom seksualnym w sieci 
Wzrost ilości przestępstw dokonywanych w sieci oraz nieadekwatne metody
zapobiegania cyberatakom na niezbędną infrastrukturę, wymagają zdecydowanych
działań zapobiegawczych.
 
 
Debata o lotach odwołanych przez Ryanair 
Ponieważ linia lotnicza Ryanair odwołuje coraz więcej lotów, rujnując plany podróży
tysięcy pasażerów, posłowie zwrócą się z pytaniem do Komisji Europejskiej, jak
najlepiej bronić w tej sytuacji praw pasażerów, debata we wtorek.
 
 
Aktualizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa statków
pasażerskich 
W celu utrzymania najwyższego na świecie poziomu bezpieczeństwa podróży
morskich, Parlament ma zmodernizować przepisy o bezpieczeństwie statków
pasażerskich w UE, głosując w środę.
 
 
Najważniejsze tematy październikowego Szczytu UE  
Poza Brexitem, również migracja oraz wspólna polityka przyznawania azylu w UE,
obronność oraz relacje UE-Turcja, są najważniejszymi punktami porządku obrad
Szczytu UE, który odbędzie się 19-20 października, w Brukseli. Posłowie przedstawią
swoje oczekiwania podczas debaty z przedstawicielami Estońskiej Prezydencji w
Radzie, w środę rano.
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Lepsze warunki w więzieniach sprzyjają resocjalizacji i zapobiegają
radykalizacji 
Państwa członkowskie UE powinny poprawić warunki panujące w więzieniach oraz
zająć się ich przeludnieniem w celu ochrony zdrowia więźniów, wspomagania
resocjalizacji oraz zapobiegania ryzyku radykalizacji. Posłowie bronią rozwiązań
innych niż więzienie dla osób skazanych, niestanowiących zagrożenia dla
społeczeństwa, w projekcie rezolucji debatowanym w środę, a głosowanym w
czwartek.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2017-10-02
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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
(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
prasa-PL@europarl.europa.eu

Cezary LEWANOWICZ
(+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


Negocjacje w sprawie Brexitu: nie odnotowano
"znaczącego postępu" 
 
Parlament przyjmie we wtorek rezolucję stanowiącą
element oceny postępów negocjacji w sprawie Brexitu,
która będzie tematem unijnego szczytu 20 października w
Brukseli.
 
Głosowanie zaplanowane na wtorek w południe poprzedzi debata posłów z przewodniczącym
Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem i z głównym negocjatorem Michelem Barnierem,
na temat stanu negocjacji w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
po czterech pierwszych turach rozmów z rządem brytyjskim.
 
 
 Wynegocjowane porozumienie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie musiało uzyskać
zgodę Parlamentu Europejskiego, aby wejść w życie.
 
Debata: wtorek, 3 października
 
 Głosowanie: wtorek, 3 października
 
 Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (z rezolucją)
 
 
 #EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE 
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy ws. projektu rezolucji przyjętego przez Konferencję Przewodniczących
(28.09.2017)
Projekt rezolucji (po angielsku)
Strona grupy koordynatorów ds. Brexitu w PE
Rezolucja PE w sprawie negocjacji z Wielką Brytanią (05.04.2017)
Warunki poparcia Parlamentu dla porozumienia między UE i Wielką Brytanią (komunikat
prasowy - 05.04.2017)
Kompilacja materiałów dotyczących Brexitu
Brexit: materiały audiowizualne
Opracowanie EPRS: co o Brexicie mysla think tanki (wrzesień 2017 r.)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170927IPR84822/brexit-niewystarczajace-postepy-w-rozmowach-rozwodowych
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170927IPR84822/brexit-niewystarczajace-postepy-w-rozmowach-rozwodowych
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170928RES84907/20170928RES84907.pdf
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/brexit-warunki-poparcia-parlamentu-dla-porozumienia-miedzy-ue-i-wielka-brytania
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/brexit-warunki-poparcia-parlamentu-dla-porozumienia-miedzy-ue-i-wielka-brytania
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
https://epthinktank.eu/2017/09/09/brexit-negotiations-what-think-tanks-are-thinking-2


Powstanie Europejska Prokuratura Generalna 
 
Posłowie poprą zapewne utworzenie Prokuratury
Europejskiej, która ma chronić europejskie fundusze i
pieniądze podatników zwalczając oszustwa finansowe i
nadużycia.
 
Urząd Prokuratora Europejskiego będzie odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń, ściganie i
stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.
 
 
 Obecnie  tylko  organy  krajowe  mogą  prowadzić  śledztwa  i  ścigać  oszustwa  finansowe
uderzające w fundusze unijne , ale ich jurysdykcja nie sięga poza granice danego państwa.
 
 
 Od 2014 r. posłowie przyjęli już kilka rezolucji, w których opowiedzieli się za utworzeniem
Urzędu Prokuratora  Europejskiego  podkreślając  konieczność  zapewnienia  niezależności
prokuratorów
 
  
 
Wzmocniona współpraca
 
 
 Urząd  Prokuratora  Europejskiego  zostanie  utworzony  dzięki  współpracy  20  państw
członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Niemcy, Grecja,
Włochy,  Finlandia,  Francja,  Łotwa,  Litwa,  Luksemburg,  Portugalia,  Rumunia,  Słowenia  ,
Słowacja i Hiszpania. Inne państwa członkowskie mogą przystąpić do współpracy w dowolnym
momencie.
 
 
 Prokuratura  Europejska  będzie  miała  siedzibę  w  Luksemburgu,  ale  każde  państwo
członkowskie  oddeleguje  co  najmniej  jednego  prokuratora  urzędującego  na  miejscu.
 
 
 W przyszłości lista poważnych przestępstw podlegających jurysdykcji Europejskiej Prokuratury
Generalnej może zostać rozszerzona, na przykład o terroryzm.
 
 
 Po wyrażeniu zgody przez Parlament, konieczne będzie jeszcze podjęcie formalnej decyzji
przez Radę. Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć pracę najwcześniej po trzech
latach od chwili podjęcia decyzji.
 
Debata: środa, 4 października
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 Głosowanie: czwartek, 5 października
 
 Procedura: Zgoda
 
Kod procedury: 2013/0255 (APP)
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy Rady w sprawie EPPO (08.06.2017)
Sprawozdawczyni Parlamentu Barbara Matera (EPP, IT):
Materiały audiowizualne: Europejska Prokuratura Generalna
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http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96813/BARBARA_MATERA_home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eppo


Zapobieganie cyberatakom oraz nadużyciom
seksualnym w sieci
 
Wzrost ilości przestępstw dokonywanych w sieci oraz
nieadekwatne metody zapobiegania cyberatakom na
niezbędną infrastrukturę, wymagają zdecydowanych
działań zapobiegawczych.
 
Posłowie liczą na publiczne oraz prywatne inwestycje w bezpieczeństwo cybernetyczne oraz w
edukację,  jak również na szerszą transgraniczną współpracę policji  i  wymianę informacji.
Rezolucja w tej sprawie będzie przedmiotem dyskusji w poniedziałek, a głosowania w środę.
 
 
 
Około  80% firm w Europie  doświadczyło  przynajmniej  jednego incydentu  zagrażającego
bezpieczeństwu  cybernetycznemu,  wiele  z  nich  pozostaje  niezauważonych  lub  nie  są
zgłaszane. Posłowie zwracają uwagę na globalne ataki przy pomocy oprogramowania rypu
ransomware, jak „WannaCry”, w maju 2017, które dotknęły tysięcy komputerów, w prawie 100
krajach, włącznie z państwową służbą zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii.
 
 
 
Debata: poniedziałek, 2 października
 
Głosowanie: wtorek, 3 października
 
Procedura:  rezolucja nielegislacyjna
 
#
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie walki z cyberprzestępczością
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (11.07.2017)
Sprawozdawca: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, GR)
Procedure file
Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej: Cybersecurity
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0272+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79376/cybercrime-meps-call-for-enhanced-cooperation-to-prevent-attacks-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125065/ELISSAVET_VOZEMBERG-VRIONIDI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017%2f2068%28INI%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/cybersecurity


Debata o lotach odwołanych przez Ryanair
 
Ponieważ linia lotnicza Ryanair odwołuje coraz więcej
lotów, rujnując plany podróży tysięcy pasażerów, posłowie
zwrócą się z pytaniem do Komisji Europejskiej, jak najlepiej
bronić w tej sytuacji praw pasażerów, debata we wtorek.
 
Debata: wtorek, 3 października
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji
 
Więcej informacji
Rozporządzenie UE o prawach pasażerów linii lotniczych
Przewodnik Komisji Europejskiej : interpretacja praw pasażerów linii lotniczych
Materiały audiowizualne: prawa pasażerów
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=PL
http://audiovisual.europarl.europa.eu/air-passenger-rights


•

•

•

Aktualizacja przepisów dotyczących
bezpieczeństwa statków pasażerskich
 
W celu utrzymania najwyższego na świecie poziomu
bezpieczeństwa podróży morskich, Parlament ma
zmodernizować przepisy o bezpieczeństwie statków
pasażerskich w UE, głosując w środę.
 
Nowe przepisy spowodują:
 

Przyspieszenie  przekazywania  danych  pasażerów  służbom  ratunkowym  oraz
rodzinom,  jeśli  zdarzy  się  wypadek 
Usunięcie luk w inspekcjach bezpieczeństwa promów oraz jednostek szybkich
 
Nałożenie na statki zbudowane z aluminium obowiązku dostosowania się do unijnych
standardów bezpieczeństwa
 

Aktualne  przepisy  bezpieczeństwa  statków  w  UE,  są  w  pełni  zgodne  ze  standardami
bezpieczeństwa (zgodnie z ewaluacją z 2015 roku), a w statystykach wypadków wody UE
uznaje się za najbezpieczniejsze.
 
Obciążenie administracyjne właścicieli statków powinno się zmniejszyć, nachodzące na siebie
przepisy  mają  zostać  wyjaśnione  i  uproszczone,  a  zasady  dostosowane  do  postępu
technologicznego, zgodnie z aktualizacją przepisów zaproponowaną przez Komisję Europejską,
w 2016, która nie narusza jednak standardów bezpieczeństwa.
 
W czerwcu, Parlament i Rada zawarły porozumienie dotyczące modernizacji trzech dyrektyw o:
rejestracji  pasażerów,  standardach  technicznych  dla  statków oferujących  krajowe usługi
pasażerskie  oraz  o  inspekcjach  promów i  jednostek  szybkich.
 
Informacje dodatkowe
 
 
 
W 2014 roku, liczba pasażerów zaokrętowujących się i schodzących na ląd w portach w UE
oceniana jest na 400 milionów, z których 120 milionów to pasażerowie podróżujący pomiędzy
portami w tym samym kraju.
 
 
 
Przepisy  UE  dotyczące  bezpieczeństwa  statków  pasażerskich  w  UE,  zgodne  są  z
międzynarodowymi i krajowymi standardami bezpieczeństwa, ich rezultatem są bezpieczniejsze
statki oraz skuteczne radzenie sobie z wypadkami statków.
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https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_pl
http://emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170615IPR77522/ep-negotiators-welcome-provisional-deal-on-passenger-ship-safety-rules
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0171(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0172(COD)


 
 
Statki, wybierające się w rejs międzynarodowy, włączając w to podróże pomiędzy państwami
członkowskimi,  podlegają  międzynarodowym konwencjom oraz  niektórym przepisom UE,
podczas, gdy statki pływające pomiędzy portami w jednym państwie członkowskim, muszą
dostosować się do przepisów unijnych oraz krajowych.
 
 
 
 
 
Debata: wtorek, 3 października
 
Głosowanie: środa, 4 października
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w pierwszym  
 
#
 
Więcej informacji
Sprawozdawca (rejestracja pasażerów): Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, ES)
Sprawozdawca (inspekcje) Dominique Riquet (ALDE, FR)
Sprawozdawca (standardy bezpieczeństwa): Daniela Aiuto (EFDD, IT)
Biuro analiz PE: przepisy i standardy bezpieczeństwa statków
Biuro analiz PE: rejestracja pasażerów
Biuro analiz PE: Inspekcje
Materiały audiowizualne; Bezpieczeństwo na morzu

Posiedzenie plenarne

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

9 I 11

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595900/EPRS_BRI(2017)595900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595901/EPRS_BRI(2017)595901_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/maritime-safety


Najważniejsze tematy październikowego Szczytu
UE 
 
Poza Brexitem, również migracja oraz wspólna polityka
przyznawania azylu w UE, obronność oraz relacje UE-
Turcja, są najważniejszymi punktami porządku obrad
Szczytu UE, który odbędzie się 19-20 października, w
Brukseli. Posłowie przedstawią swoje oczekiwania podczas
debaty z przedstawicielami Estońskiej Prezydencji w
Radzie, w środę rano.
 
27 państw członkowskich UE weźmie udział w osobnej debacie dotyczącej Brexitu.
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wygłosi przemówienie adresowane
do głów państw i rządów w UE, dotyczące politycznych oczekiwań odnoszących się do tematów
Szczytu, 19 października.
 
Debata: środa, 4 października
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (bez rezolucji)
 
#EUCO
 
Więcej informacji
Projekt porządku obrad Rady Unii Europejskiej 19-20 października
Materiały audiowizualne w jakości emisyjnej
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017


Lepsze warunki w więzieniach sprzyjają
resocjalizacji i zapobiegają radykalizacji
 
Państwa członkowskie UE powinny poprawić warunki
panujące w więzieniach oraz zająć się ich przeludnieniem w
celu ochrony zdrowia więźniów, wspomagania
resocjalizacji oraz zapobiegania ryzyku radykalizacji.
Posłowie bronią rozwiązań innych niż więzienie dla osób
skazanych, niestanowiących zagrożenia dla
społeczeństwa, w projekcie rezolucji debatowanym w
środę, a głosowanym w czwartek.
 
Więcej informacji
 
W 2014 roku, w więzieniach na terenie UE przebywało ponad pół miliona osób, zarówno tych
odsiadujących wyrok, jak i  czekających na proces. Zgodnie z danymi Rady Europy, liczba
zatrzymanych przekracza ilość miejsc, w ponad jednej trzeciej zakładów karnych w UE.
 
Debata: środa, 4 października
 
Głosowanie: czwartek 5 października
 
Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji dotyczącej systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach
karnych
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (21.06.2017)
Sprawozdawca : Joëlle Bergeron (EFDD, FR)
Ekspertyza PE: Warunki z zakładach karnych w państwach członkowskich (January 2017)

Posiedzenie plenarne
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0251+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0251+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170621IPR78015/with-eu-prisons-overcrowded-ms-should-favour-alternatives-if-possible-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI%282017%29583113_EN.pdf

