
 

Biuletyn, sesja plenarna 11
14 lutego 2019 (Strasburg)
 
Debata na temat przyszłości UE z premierem Włoch Giuseppe
Contim 
We wtorek o 17.00 posłowie będą dyskutować na temat przyszłości integracji
europejskiej z premierem Włoch Giuseppe Contim.
 
 
Obrona cywilna: połączmy zasoby by skuteczniej reagować na
katastrofy 
Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały mechanizm obrony cywilnej
UE trudnej próbie. We wtorek Parlament będzie głosował w sprawie unowocześnienia
systemu.
 
 
Umowa o wolnym handlu między UE i Singapurem 
W środę Parlament podejmie w środę decyzję, czy poprzeć umowy o wolnym handlu i
ochronie inwestycji między Unia Europejską a Singapurem.
 
 
 
Fundusze unijne: Parlament za utrzymaniem inwestycji we
wszystkich regionach  
Parlament wypowie się przeciw cięciom w funduszach regionalnych w latach 2021-
2027, bo spójność gospodarczą i społeczną UE trzeba wzmacniać, a nie osłabiać.
 
 
UE zbada bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strategicznych
sektorach  
Parlament wypowie się w czwartek w sprawie utworzenia pierwszego na szczeblu UE
narzędzia kontroli bezpieczeństwa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
strategicznych sektorach.
 
 
Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro: posłowie za
niższymi opłatami  
Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności
krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.
 
 
Poprawa warunków transportu zwierząt
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Parlament przeanalizuje w czwartek możliwości poprawy dobrostanu zwierząt.
Posłowie zajmą się sprawą w reakcji na doniesienia mediów na temat złego
traktowania zwierząt podczas transportu.
 
 
Lecznicza marihuana: potrzeba więcej badań  
Badania nad medyczną marihuaną są niedofinasowane i niepełne. Posłowie złożyli do
Komisji interpelację (debata we wtorek), a w środę  przyjmą rezolucję. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-02-11
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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
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@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


Debata na temat przyszłości UE z premierem
Włoch Giuseppe Contim
 
We wtorek o 17.00 posłowie będą dyskutować na temat
przyszłości integracji europejskiej z premierem Włoch
Giuseppe Contim.
 
Będzie to siedemnasta z serii debat w Parlamencie z szefami państw i rządów UE.
 
Więcej informacji na temat poprzednich debat można znaleźć tutaj.
 
Peter Pellegrini, premier Słowacji, zabierze głos podczas kolejnej sesji plenarnej w marcu w
Strasburgu.
 
Przewodniczący Tajani i premier Conte spotkają się z prasą po debacie.
 
Debata: wtorek, 12 lutego, godz. 17.00
 
Procedura: debata (bez rezolucji)
 
Więcej informacji
Biografia premiera Włoch
Nieodpłatne materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Obrona cywilna: połączmy zasoby by skuteczniej
reagować na katastrofy
 
Pożary lasów, burze i powodzie w 2017 i 2018 r poddały
mechanizm obrony cywilnej UE trudnej próbie. We wtorek
Parlament będzie głosował w sprawie unowocześnienia
systemu.
 
Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą w grudniu, pozwolą państwom członkowskim
szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.
Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.
 
Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty
do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa
medycznego do  wykorzystania  we wszelkiego  rodzaju  sytuacjach  kryzysowych.  RescEU
zostanie uruchomiony, gdy dane państwo członkowskie nie będzie miało wystarczających
zasobów, aby zareagować na klęskę żywiołową.
 
Kontekst
 
Unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji  działań i  zasobów dobrowolnie
przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju,  który  zwróci  się  o  pomoc.  W
ostatnich latach ekstremalne warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie
do wzajemnej pomocy, ale unaoczniły jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw
członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Zdolność wsparcia
potrzebujących przez Unię Europejką byłaby większa, gdyby istniała wspólna rezerwa zasobów
gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.
 
Kod procedury: 2017/0309(COD)
 
Głosowanie: wtorek, 12 lutego
 
Więcej informacji
Wstępne porozumienie między Parlamentem a Radą (po angielsku)
Komunikat prasowy w sprawie umowy z Radą (12.12.2018, (po angielsku i francusku)
Sylwetka sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (PPE, IT)
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Umowa o wolnym handlu między UE i
Singapurem
 
W środę Parlament podejmie w środę decyzję, czy poprzeć
umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między Unia
Europejską a Singapurem.
 
 
Umowa o wolnym handlu między UE i Singapurem
 
W środę Parlament podejmie w środę decyzję, czy poprzeć umowy o wolnym handlu i
ochronie inwestycji między Unia Europejską a Singapurem.
 
Umowa o wolnym handlu z Singapurem przedstawiana jest jako wzorzec przyszłych umów
handlowych między Unią a państwami Azji Południowo-Wschodnią. Pozwoli znieść w ciągu
pięciu lat praktycznie wszystkie cła między partnerami. Ustanawia wolny handel na rynku usług i
otwiera singapurski rynek zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z UE. Zawiera jednak
szereg  zabezpieczeń  mających  na  celu  ochronę  regionalnych  produktów  rolnych  z  Unii
Europejskiej.  Umowa gwarantuje wzmocnienie praw pracowniczych i  ochronę środowiska.
 
Parlament  będzie  również  głosował  nad  umową o  ochronie  inwestycji,  która  przewiduje
ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami; oraz
umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu.
 
Kontekst
 
Singapur to największy partner handlowy UE w regionie, odpowiadający za prawie jedną trzecią
handlu towarami i usługami między UE i ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-
Wschodniej), a także za około dwie trzecie inwestycji między tymi dwoma regionami. Ponad 10
000 europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze.
 
Debata: wtorek, 12 lutego
 
Głosowanie: Środa, 13 lutego (TBC)
 
Procedura: zgoda
 
Kod procedury: 2018/0093(NLE), 2018/0095(NLE)
 
Konferencja prasowa: środa, 13 lutego, godz. 14:30
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Więcej informacji
Projekt rezolucji w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem
Projekt zgody na umowę o wolnym handlu między UE a Singapurem
Projekt rezolucji w sprawie umowy o ochronie inwestycji między UE a Singapurem
Projekt zgody na umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem
EU-Singapore free trade deal gets green light in Trade Committee (komunikat prasowy
24.01.2019)
Sprawozdawca: David Martin (S&D, UK)
Ścieżka ustawodawcza: umowa o wolnym handlu
Ścieżka ustawodawcza:: umowa o ochronie inwestycji
Handel UE-Singapur (strona Komisja Europejska)
EPRS: EU-Singapore trade and investment agreements closer to conclusion (październik 2018
r.)
EU-Singapore relations: MEPs back new Partnership and Cooperation Agreement (komunikat)

Posiedzenie plenarne

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

6 I 15

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


Fundusze unijne: Parlament za utrzymaniem
inwestycji we wszystkich regionach 
 
Parlament wypowie się przeciw cięciom w funduszach
regionalnych w latach 2021-2027, bo spójność
gospodarczą i społeczną UE trzeba wzmacniać, a nie
osłabiać.
 
W środę rano odbędzie się debata na temat projektów wytycznych w zakresie wspierania
innowacji, cyfryzacji, transformacji energetycznej, edukacji i dostępu do opieki zdrowotnej we
wszystkich częściach Unii. Głosowanie odbędzie się w południe. Zmiany mają pozwolić na
uproszczenie procedur przy składaniu wniosków o finansowanie przez małe przedsiębiorstwa,
aby zachęcić je do realizowania projektów lokalnych.
 
Parlamentarna komisja rozwoju regionalnego proponuje utrzymanie w latach 2021-2027 stawek
finansowania i ogólnej kwoty na obecnym poziomie, z budżetem w wysokości 378,1 miliardów
euro w cenach z 2018 r. (to 14% więcej niż 330,6 miliardów euro proponowane przez Komisję).
 
Regiony słabiej rozwinięte powinny utrzymać prawo do korzystania ze wzmocnionego wsparcia
UE,  wynoszącego do 85 % współfinansowania,  a  dla  regionów najbardziej  geograficznie
oddalonych należy przeznaczyć dodatkowe środki finansowe - uważają posłowie. Chcą również
zwiększyć środki na projekty transgraniczne.
 
Kontekst
 
Aby  poprawić  synchronizację  funduszy,  nadrzędne  przepisy  rozporządzenia  w  sprawie
wspólnych przepisów będą miały zastosowanie nie tylko do Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Społecznego (EFS+), Funduszu Spójności, ale również do Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. Określą też zasady finansowe na lata 2021-2027 dotyczące Funduszu
Migracji  i  Azylu,  Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Zarządzania
Granicami i  Wizowego.  Parlamentarna komisja rozwoju regionalnego chce również objąć
nowymi przepisami Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie fundusze te stanowią
około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE.
 
Debata: środa, 13 lutego
 
Głosowanie: środa, 13 lutego
 
Kod procedury: 2018/2110(INI)
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie, mandat do negocjacji z Radą)
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Konferencja prasowa: środa, 13 lutego, 15:00
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji (22.01.2018, po francusku i angielsku)
Sylwetka współsprawozdawcy: Constanze Krehl (S&D, Niemcy)
Sylwetka współsprawozdawcy: Andreja Novakova (PPE, Bułgaria)
Ścieżka ustawodawcza
Dowiedz się więcej o projektach w Twoim regionie
Cohesion funds, values and economic and monetary union in the 2021-2027 MFF: European
Parliament position on Heading 2 – Cohesion and values (opracowanie EPRS)
Nieodpłatne materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/107212/ANDREY_NOVAKOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/pl/portal/1/0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


UE zbada bezpośrednie inwestycje zagraniczne w
strategicznych sektorach 
 
Parlament wypowie się w czwartek w sprawie utworzenia
pierwszego na szczeblu UE narzędzia kontroli
bezpieczeństwa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
strategicznych sektorach.
 
Unia Europejska pozostaje otwarta na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Niektóre
jednak wymagają głębszej analizy, bo dotyczą sektorów o znaczeniu strategicznym, w których
strategiczne interesy UE wymagają szczególnej ochrony. Projekt obejmuje kluczowe gałęzie
przemysłu,  takie  jak  gospodarka  wodna,  transport  i  łączność,  oraz  technologie,  w  tym
półprzewodniki,  sztuczną  inteligencję  i  robotykę.
 
Kontekst
 
W ciągu ostatnich 20 lat struktura i pochodzenie BIZ w UE zmieniły się drastycznie. Najwięcej
pochodziło z gospodarek wschodzących. Inwestycje z Chin wzrosły sześciokrotnie, z Brazylii
dziesięciokrotnie, a inwestycje z Rosji wzrosły ponad dwukrotnie, ostatnio koncentrując się na
sektorach zaawansowanych technologii i często poprzez przedsiębiorstwa będące własnością
państwa lub powiązane z rządami.
 
Obecnie tylko 14 krajów UE (Austria, Dania, Niemcy, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Węgry,
Włochy,  Holandia,  Polska,  Portugalia,  Hiszpania  i  Wielka Brytania)  posiada mechanizmy
kontroli  bezpośrednich inwestycji  zagranicznych, które znacznie różnią się pod względem
zakresu i konstrukcji. Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykraczają poza granice
państw członkowskich. Powinny one być monitorowane na całym terytorium UE.
 
Debata: środa, 12 lutego
 
Głosowanie: czwartek, 13 lutego
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Kod procedury: 2017/0224(COD) 
 
Konferencja prasowa: środa, 13 lutego, godz. 15.30 
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http://www.europarl.europa.eu/trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf


Więcej informacji
Projekt rezolucji w sprawie ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Komunikat prasowy w sprawie głosowania w komisji (10.12.2018, po angielsku)
Sprawozdawca: Franck Proust (PPE, Francja)
Opracowanie EPRS: EU framework for FDI screening (12.07.2018)
Foreign direct investment - an EU screening framework (strona Komisji Europejksiej,
13.09.2017)
Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro:
posłowie za niższymi opłatami 
 
Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności
zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć
przejrzystość opłat za wymianę walut.
 
W czwartkowym głosowaniu posłowie mają położyć kres dyskryminacji, której doświadczają
użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro
korzystają z jednolitego obszaru płatności w euro ("SEPA"), osoby mieszkające poza strefą
nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro.
 
Nowe  przepisy,  które  Parlament  wstępnie  uzgodnił  już  z  Radą,  będą  również  chronić
konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy
dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie
lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek.
 
Średnia opłata za transgraniczny przelew o równowartości 100 EUR w walucie lokalnej
 

Transgraniczne płatności kartą i wypłaty gotówki
 
Źródła: Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję, cytując badanie Deloitte z 2017 r. dla
KE, London Economics and PaySys z 2013 r. dla KE
 
Debata: środa, 13 lutego
 
Głosowanie: czwartek, 14 lutego
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 

Kraj 2012 2017
Bułgaria 18,68 € 19, 98 €
Chorwacja N/A 8,23 €
Czechy 9,50 € 8,71 €
Dania 2,17 € 2,69 €
Węgry 15,32 € 5,93 €
Polska 2,73 € 1,54 €
Rumunia 12,58 € 11,19 €
Szwecja 0 € 0 €
Wielka Brytania 15,63 € 9,26 €
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20120214IPR37986/simple-and-efficient-cross-border-payments
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN


Więcej informacji
Projekt rezolucji zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych
opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty
Sprawozdawca: Eva Maydell (EPP, BG)
Ścieżka proceduralna
Transgraniczne przelewy w euro i przeliczanie walut: Krok naprzód na rzecz jednolitego rynku
(opracowaie EPRS, 23.10.2018, po angielsku)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/98341/EVA_MAYDELL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291


Poprawa warunków transportu zwierząt
 
Parlament przeanalizuje w czwartek możliwości poprawy
dobrostanu zwierząt. Posłowie zajmą się sprawą w reakcji
na doniesienia mediów na temat złego traktowania zwierząt
podczas transportu.
 
Projekt  rezolucji  nieustawodawczej,  przedłożony  na  sesji  plenarnej  przez  parlamentarną
komisję rolnictwa, wzywa państwa członkowskie UE do właściwego stosowania przepisów UE
chroniących przewożone zwierzęta, stosowania surowych kar wobec sprawców wykroczeń i
poprawy warunków transportu.
 
 
 
Posłowie zalecają jak największe skrócenie czasu transportu, na przykład przez przyjęcie
zasady, że zwierzęta będą trafiać do ubojni  w pobliżu miejsc hodowli.
 
Debata: czwartek, 14 lutego
 
Głosowanie: czwartek, 14 lutego
 
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
 
Kod procedury: 2018/2110(INI)
 
 
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy w sprawie głosowania w komisji (24.01.2019 (po angielsku i po francusku)
Sylwetka sprawozdawcy: Jørn Dohrmann (EKR, Dania)
Ścieżka proceduralna
Ocena wdrożenia rozporządzenia nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i
związanych z tym działań (badanie EPRS)
Nieodpłatne materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124878/JORN_DOHRMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Lecznicza marihuana: potrzeba więcej badań 
 
Badania nad medyczną marihuaną są niedofinasowane i
niepełne. Posłowie złożyli do Komisji interpelację (debata
we wtorek), a w środę  przyjmą rezolucję. 
 
Pod interpelacją podpisało się siedmiu posłowi, którzy chcą wiedzieć jakie działania podjęła
dotychczas  Komisja  celem wsparcia  badań  nad  lekami  na  bazie  konopi  indyjskich  i  czy
zamierza  ustanowić  standardy  dotyczące  niefarmaceutycznej  leczniczej  marihuany,  aby
zagwarantować  bezpieczeństwo  konsumentów.
 
W projekcie rezolucji podkreślono potrzebę wyraźnego rozróżnienia przez Komisję i władze
krajowe  między  marihuaną  medyczną  a  innymi  zastosowaniami  konopi  indyjskich  (np.
rekreacyjnym lub  przemysłowym).  Parlament  wzywa Komisję  i  państwa członkowskie  do
przełamania  barierami  regulacyjnych,  finansowych kulturowych,  które  utrudniają  badania
naukowe, i promowania wśród pracowników służby zdrowia większej wiedzy na temat konopi
indyjskich.
 
Posłowie chcą, by Komisję współpracowała z państwami członkowskimi na rzecz wyrównania
dostępu  do  leków  na  bazie  marihuany.  Zalecają  też  objęcie  systemem  ubezpieczenia
zdrowotnego skutecznych i dopuszczonych do obrotu leków na bazie marihuany i zapewnienie
pacjentom bezpiecznego i równego dostępu do takich środków.
 
Kontekst
 
Posłowie  wskazują,  że  istnieją  „przekonujące  i  solidne”  dowody  na  to,  że  marihuana  i
kannabinoidy mają właściwości terapeutyczne: leczą przewlekły ból u osób dorosłych, działają
jako antyemetyki w leczeniu spowodowanych chemioterapią mdłości lub wymiotów i łagodzą
objawy spastyczności w stwardnieniu rozsianym.
 
W  grudniu  2017  r.  WHO  oficjalnie  zaleciła,  aby  kannabidiol  (CBD),  związek  chemiczny
występujący  w  marihuanie,  nie  był  uznawany  za  substancję  kontrolowaną  na  szczeblu
międzynarodowym. Otoczenie regulacyjne ulega szybkim przemianom zarówno w UE, jak i na
całym  świecie.  Ustawodawstwo  państw  członkowskich  znacznie  różni  się  w  kwestii
wykorzystywania  konopi  indyjskich  do  celów  leczniczych.
 
Interpelacje zlozyli poslowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa  Żywności:  Dubravka  Šuica,  Guillaume Balas,  Urszula  Krupa,  Catherine
Bearder,  Estefanía  Torres  Martínez,  Martin  Häusling,  Piernicola  Pedicini,
 
Debata: wtorek, 12 lutego
 

Posiedzenie plenarne

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

14 I 15



Głosowanie: Środa, 13 lutego
 
Procedura: Pytanie ustne do Komisji, z rezolucją
 
Kod procedury: 2018/2775(RSP)
 
Więcej informacji
Stosowanie marihuany w celach leczniczych - pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
Projekt rezolucji w sprawie stosowania marihuany w celach leczniczych
Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne materiały audiowizualne do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//PL
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

