
 

Parlament Europejski w 2019 r.: intensywne prace
legislacyjne i nowa kadencja
 

Wybory europejskie w maju podzieliły rok Parlamentu na dwie części: w pierwszej,
posłowie skupili się na przyjmowaniu przepisów, a w drugiej na rozpoczęciu nowej
kadencji.
 
Ważne przepisy
 
W pierwszych miesiącach roku posłowie do PE intensywnie pracowali, aby przed majowymi
wyborami europejskimi zdążyć zatwierdzić wiele nowych przepisów, dotyczących m.in. tworzyw
sztucznych, bezpieczeństwa drogowego i praw autorskich.
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Parlament zatwierdził wymogi dotyczące dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych z nowych
samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarówek.
 
Posłowie poparli również zakaz sprzedaży od 2021 r. plastikowych produktów jednorazowego
użytku, takich jak sztućce, talerzyki i słomki, aby zmniejszć ilość plastikowych śmieci na plażach
i w morzach.
 
W kwietniu posłowie zagłosowali za zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach: od 2022 r. we
wszystkich nowych pojazdach będą musiały być zainstalowane systemy bezpieczeństwa
zapobiegające wypadkom drogowym, takie jak inteligentne dostosowanie prędkości.
 
Parlament przez cały rok uważnie śledził rozwój sytuacji wokół Brexitu i zatwierdził szereg
środków łagodzących skutki ewentualnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez
porozumienia.
 
Posłowie zadbali również o nasze granice, przegłosowując wzmocnienie Agencji Straży
Granicznej i Przybrzeżnej poprzez przyznanie jej 10 000 funkcjonariuszy do 2027 roku.
 

Nowa dyrektywa o prawach autorskich przyjęta przez Parlament ma na celu ochronę praw
twórców i wydawców wiadomości w internecie.
 
Parlament zajął się też sytuacją osób niepełnosprawnych i starszych - przyjęty europejski akt w
sprawie dostępności ułatwia im dostęp do różnych usług i produktów, takich jak bankomaty,
smartfony i automaty biletowe.
 

Wzmocnienie bezpieczeństwa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20181005STO15110/plastik-w-oceanach-fakty-skutki-oraz-nowe-przepisy-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190307STO30715/bezpieczniejsze-drogi-nowe-srodki-ue-na-rzecz-zmniejszenia-liczby-wypadkow
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190307STO30715/bezpieczniejsze-drogi-nowe-srodki-ue-na-rzecz-zmniejszenia-liczby-wypadkow
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190410STO36615/statystyki-smiertelnosci-na-drogach-w-ue-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/brexit/20190313STO31215/brexit-plan-dzialania-na-wypadek-braku-porozumienia
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20190404STO35073/wideo-10-000-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-wzmocni-granice-zewnetrzne-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20190404STO35073/wideo-10-000-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-wzmocni-granice-zewnetrzne-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190321IPR32110/parlament-przyjal-nowe-przepisy-dotyczace-praw-autorskich-w-internecie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190227STO28989/dostepnosc-ulatwienie-korzystania-z-produktow-i-uslug-w-ue


Posłowie zatwierdzili również przepisy gwarantujące ogólnounijną ochronę ‘sygnalistów’
ujawniających naruszenia prawa UE.
 

Parlament Europejski zablokował też projekt przepisów przygotowany przez KE dotyczący
ochrony pszczół przed pestycydami, bo został on osłabiony przez państwa członkowskie.
 
Nowy Parlament i nowa Komisja
 
W majowych wyborach europejskich odnotowano najwyższą frekwencję od 20 lat - więcej niż
połowa uprawnionych skorzystała ze swojego prawa do głosowania. Dzięki wyborom
europejskim mamy teraz nowy Parlament Europejski i nową Komisję Europejską.
 
W lipcu, posłowie wybrali Davida Sassoliego na Przewodniczącego Parlamentu i Ursulę von der
Leyen na następną Przewodniczącą Komisji Europejskiej.
 

Europejska ustawa o dostępności
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev

Ochrona 'sygnalistów'
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190404STO35069/ochrona-sygnalistow-gwarancje-ue-dla-osob-dzialajacych-w-interesie-publicznym
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191017IPR64573/parlament-zablokowal-nieskuteczny-projekt-ochrony-pszczol-przed-pestycydami
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/wybory-2019-najwyzsza-frekwencja-od-20-lat
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/20190620STO54901/nowy-parlament-i-nowa-komisja-europejska
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/david-sassoli-nowym-przewodniczacym-pe
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji


Podczas publicznych wysłuchań kandydatów na komisarzy jesienią, posłowie do PE mogli
ocenić, czy są to odpowiedni kandydaci na proponowane stanowiska w organie wykonawczym
UE. Troje kandydatów nie uzyskało poparcia posłów, więc zaproponowano inne kandydatury.
Cały zespół komisarzy został ostatecznie zatwierdzony podczas głosowania na posiedzeniu
plenarnym w listopadzie.
 
Nagrody
 
Parlament przyznał tegoroczną Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli Ilhamowi Tohtiemu,
uwięzionemu aktywiście walczącemu o prawa mniejszości ujgurskiej w Chinach.
 
Zwycięzca zeszłorocznej nagrody, ukraiński reżyser Ołeh Sencow, mógł ją wreszcie osobiście
odebrać w Parlamencie w listopadzie po tym, jak zwolniono go z rosyjskiego więzienia w
ramach umowy o wymianie więźniów.
 
Nagrodę Filmową LUX 2019 Parlamentu Europejskiego wygrał film „Bóg istnieje, a jej imię to
Petrunia” w reżyserii Teony Mitevskiej.
 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-
190717-ECPR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-lux-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-lux-2019/20191121STO67148/wywiad-ze-zwyciezczynia-nagrody-filmowej-lux-teona-mitevska-wideo
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-lux-2019/20191121STO67148/wywiad-ze-zwyciezczynia-nagrody-filmowej-lux-teona-mitevska-wideo

