
 

Biuletyn, sesja plenarna 25
28 marca 2019 (Strasburg)
 
Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w
internecie 
Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie praw autorskich w
przestrzeni cyfrowej zostanie poddane pod głosowanie plenarne we wtorek.
 
 
Parlament poprze zakaz stosowania tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku 
W środowym głosowaniu posłowie mają poprzeć zakaz stosowania, od 2021 roku,
jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, czy
plastikowe słomki.
 
 
Parlament zagłosuje nad ograniczeniem emisji CO2 z samochodów
osobowych 
Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych i
dostawczych do 2030, uzgodnione już nieformalnie z ministrami UE, zostaną poddane
pod głosowanie w środę.
 
 
Parlament zagłosuje nad zakończeniem zmiany czasu z letniego na
zimowy 
We wtorek posłowie będą głosować nad propozycją zakończenia praktyki
przestawiania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku.
 
 
Rynek energii elektrycznej w UE czystszy i skierowany na klienta 
We wtorek posłowie zagłosuj na przepisami, tworzącymi konkurencyjny unijny rynek
energii elektrycznej, lepiej przygotowany na ryzyko i dostarczający czystszą energię. 
 
 
Głosowanie nad głęboką reformą pozwalającą na walkę z
przestępstwami podatkowymi i finansowymi 
W związku z ostatnimi wielomiliardowymi skandalami, we wtorek ma zostać przyjęty
szczegółowy plan działania na rzecz reorganizacji opodatkowania i zwalczania
przestępstw finansowych.
 
 
Parlament przyjmie stanowisko w sprawie reformy sektora
transportu drogowego
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W środę posłowie zagłosują nad zmianą przepisów o delegowaniu kierowców, nad
zakończeniem nielegalnych praktyk w sektorze oraz nad zmianą przepisów
dotyczących czasu odpoczynku kierowców.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-03-25
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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
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
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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


Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi
praw autorskich w internecie
 
Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie
praw autorskich w przestrzeni cyfrowej zostanie poddane
pod głosowanie plenarne we wtorek.
 
W wyniku negocjacji prowadzonych przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i państw
członkowskich  przez  trzy  lata,  osiągnięto  tymczasowe  porozumienie,  które  ma  na  celu
zapewnienie, że prawa i obowiązki wynikające z prawa autorskiego będą miały zastosowanie
również w sieci.  Twórcy i  wydawcy wiadomości  otrzymali  możliwość negocjowania umów
licencyjnych z platformami internetowymi, takimi jak YouTube, oraz agregatorami wiadomości,
takimi jak Google News czy Facebook. Liczne zabezpieczenia mają na celu zapewnienie, że
internet pozostanie również przestrzenią wolności słowa.
 
Celem porozumienia jest również ułatwienie wykorzystania materiałów chronionych prawami
autorskimi do badań prowadzonych za pomocą eksploracji  tekstu i  danych, co pozwoli  na
usunięcie istotnej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, z którą borykają się obecnie europejscy
naukowcy. Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie będą miały zastosowania do treści
wykorzystywanych do nauczania lub ilustracji.
 
Debata: wtorek, 26 marca
 
Głosowanie: wtorek, 26 marca 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Konferencja prasowa: wtorek, 26 marca, o 15.00 
 
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Axel Voss (EPP, DE)
Dyrektywa o prawach autorskich w przestrzeni cyfrowej – pytania i odpowiedzi dot.
porozumienia z 13 lutego 2019
Repository of information products by the European Parliament on the copyright directive
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190111IPR23225/dyrektywa-o-prawach-autorskich-w-przestrzeni-cyfrowej-pytania-i-odpowiedzi
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190111IPR23225/dyrektywa-o-prawach-autorskich-w-przestrzeni-cyfrowej-pytania-i-odpowiedzi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Parlament poprze zakaz stosowania tworzyw
sztucznych jednorazowego użytku
 
W środowym głosowaniu posłowie mają poprzeć zakaz
stosowania, od 2021 roku, jednorazowych przedmiotów z
tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, czy
plastikowe słomki.
 
Przepisy te, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, ustanawiają docelowy 90% poziom
zbiórki  butelek  plastikowych  do  2029,  ponadto  25%  butelek  plastikowych  powinno  być
zrobionych  z  tworzyw  pochodzących  z  recyklingu  do  2025,  a  30  %,  do  2030  roku.
 
Ponadto wzmocniona została zasada "zanieczyszczający płaci", w szczególności w odniesieniu
do wyrobów tytoniowych, poprzez wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta
(EPR) oraz systemu EPR w odniesieniu do narzędzi  połowowych w celu zapewnienia,  że
producenci,  a nie rybacy, ponosić będą koszty zbierania sieci  utraconych w morzu.
 
Kontekst
 
Zgodnie z szacunkami Komisji  Europejskiej  plastik stanowi ponad 80% zanieczyszczeń w
morzu. Produkty, do których odnoszą się nowe przepisy, stanowią 70% z tych zanieczyszczeń.
Ze względu na powolne tempo rozkładu plastik gromadzi się w morzach, oceanach i na plażach
w UE i na całym świecie. Pozostałości tworzyw sztucznych znajdują się w ciałach zwierząt
morskich, takich jak żółwie morskie, foki, wieloryby i ptaki, ale także w rybach i skorupiakach, a
zatem są obecne w łańcuchu pokarmowym człowieka.
 
Debata: środa, 27 marca
 
Głosowanie: środa, 27 marca
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza 
 
Więcej informacji
Nieformalna umowa z Radą na temat plastiku jednorazowego użytku
Sprawozdawca: Frédérique Ries (ALDE, BE)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku i narzędzia połowowe:
Zmniejszenie ilości śmieci morskich
Tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym: Możliwości i wyzwania
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Parlament zagłosuje nad ograniczeniem emisji
CO2 z samochodów osobowych
 
Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z
samochodów osobowych i dostawczych do 2030,
uzgodnione już nieformalnie z ministrami UE, zostaną
poddane pod głosowanie w środę.
 
Posłowie oraz Rada uzgodnili  wyższy cel (37,5%) niż zaproponowała Komisja Europejska
(30%) zmniejszenia emisji nowych samochodów w UE, do 2030 roku. Uzgodniono również cel
redukcji CO2 dla nowych samochodów dostawczych na poziomie 31% do 2030 roku.
 
Skutki społeczne przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
 
Producenci,  których średnie  emisje  przekroczą limity,  będą musieli  uiścić  opłatę  z  tytułu
przekroczenia poziomu emisji. Do 2023 r. Komisja Europejska będzie musiała ocenić, czy kwoty
te powinny zostać wykorzystane na sfinansowanie zrównoważonego przejścia do mobilności
bezemisyjnej oraz na wsparcie rozwoju umiejętności pracowników w sektorze motoryzacyjnym.
 
Debata: wtorek, 26 marca
 
Głosowanie: środa, 27 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza 
 
Więcej informacji
Nieformalna umowa z Radą
Sprawozdawca: Miriam Dalli (S&D, MT)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych
Studium: Cele emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych po 2020 r.: odpowiedni
poziom ambicji?
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Parlament zagłosuje nad zakończeniem zmiany
czasu z letniego na zimowy
 
We wtorek posłowie będą głosować nad propozycją
zakończenia praktyki przestawiania zegarów o godzinę
wiosną i jesienią, od 2021 roku.
 
Kraje UE, które zdecydują się na trwałe zachowanie czasu letniego, powinny po raz ostatni
dostosować  zegary  w  ostatnią  niedzielę  marca  2021,  zgodnie  z  projektem  stanowiska
Parlamentu. Kraje, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą po raz ostatni
zmienić czas w ostatnią niedzielę października 2021 roku.
 
Posłowie chcą również, aby kraje UE koordynowały swoje działania, w celu nie dopuszczenia
do zakłóceń w funkcjonowaniu jednolitego rynku.
 
Kontekst
 
W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w lutym 2018 r. Parlament wezwał Komisję do oceny
dyrektywy w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego i, w razie potrzeby, do przedstawienia
wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy.
 
W następstwie oceny, która postała na podstawie 4,6 mln odpowiedzi, z których 84% było za
zakończeniem zmian czasu, Komisja przedłożyła wniosek, który teraz będzie musiał zostać
uzgodniony przez Parlament i ministrów UE.
 
Debata: poniedziałek, 25 marca
 
Głosowanie: wtorek 26 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza 
 
Więcej informacji
Projekt raportu o zaprzestaniu sezonowych zmian czasu
Sprawozdawca: Marita Ulvskog (S&D, SE)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE (listopad 2018) Zaprzestanie sezonowych zmian czasu
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne: Zaprzestanie sezonowych zmian
czasu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0043
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


Rynek energii elektrycznej w UE czystszy i
skierowany na klienta
 
We wtorek posłowie zagłosuj na przepisami, tworzącymi
konkurencyjny unijny rynek energii elektrycznej, lepiej
przygotowany na ryzyko i dostarczający czystszą energię. 
 
Oczekuje  się,  że  posłowie  przyjmą we wtorek  cztery  ustawy związane z  rynkiem energii
elektrycznej UE i tym samym zakończą prace nad pakietem Czysta Energia dla Wszystkich
Europejczyków.
 
Jednym z głównych celów nowych przepisów jest usunięcie barier w transgranicznym handlu
energią elektryczną, ułatwienie handlu energią odnawialną ponad granicami UE, a tym samym
wspieranie wysiłków na rzecz osiągnięcia wiążącego celu UE, jakim jest 32 % udział energii
odnawialnej do 2030 roku.
 
Wynikiem  przyjęcia  pakietu  będzie  także  położenie  kresu  państwowym  subsydiom  dla
najbardziej  zanieczyszczających  elektrowni  węglowych  w  Europie,  aby  pozostawały  w
gotowości na wypadek nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię, np.: podczas niezwykle
mroźnych zim.
 
Inteligentne liczniki, dynamiczne ceny oraz zmiany dostawców
 
Ponadto, celem nowych przepisów jest uczynienie unijnego rynku energii elektrycznej bardziej
konkurencyjnym i  zorientowanym na  konsumentów poprzez  zapewnienie  im  dostępu  do
inteligentnych liczników, dynamicznych cen oraz możliwości bezpłatnej zmiany dostawcy w
ciągu maksymalnie trzech tygodni (a do 2026 w ciągu 24 godzin).
 
Wreszcie, aby lepiej chronić obywateli UE przed nagłymi niedoborami w dostawach energii
elektrycznej, sektor będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z ryzykiem, a ACER, Agencja
ds.  Współpracy Organów Regulacji  Energetyki,  otrzyma więcej  zadań i  uprawnień w celu
lepszego uregulowania unijnego rynku energii  elektrycznej.
 
Debata: poniedziałek, 25 marca 
 
Głosowanie: wtorek, 26 marca 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza 
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Więcej informacji
Ścieżka proceduralna: Wewnętrzny rynek energii elektrycznej
Biuro Analiz PE: Wewnętrzny rynek energii elektrycznej
Ścieżka proceduralna: Wspólne przepisy dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej
Biuro Analiz PE: Wspólne przepisy dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej
Ścieżka proceduralna: Przygotowanie do radzenia sobie z ryzykiem w sektorze energii
elektrycznej
Biuro Analiz PE: Przygotowanie do radzenia sobie z ryzykiem w sektorze energii elektrycznej
Ścieżka proceduralna: European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(ACER)
EP Research Briefing: Agencja UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdawca: Jerzy Buzek (EPP, PL)
Sprawozdawca: Flavio Zanonato (S&D, IT)
Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (ALDE, DK)
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk


Głosowanie nad głęboką reformą pozwalającą na
walkę z przestępstwami podatkowymi i
finansowymi
 
W związku z ostatnimi wielomiliardowymi skandalami, we
wtorek ma zostać przyjęty szczegółowy plan działania na
rzecz reorganizacji opodatkowania i zwalczania
przestępstw finansowych.
 
Sprawozdanie,  będące  wynikiem  rocznej  pracy  specjalnej  komisji  parlamentarnej  ds.
przestępczości  finansowej,  uchylania  się  od  płacenia  podatków  i  unikania  zobowiązań
podatkowych,  wzywa  do  gruntownej  poprawy  współpracy  we  wszystkich  dziedzinach
związanych z  podatkami  i  finansami  między  władzami  krajowymi,  do  stworzenia  nowych
przepisów oraz nowych organów na szczeblu UE i na szczeblu globalnym, takich jak policja
finansowa UE oraz unijny organ nadzorujący zwalczanie prania pieniędzy.
 
W  sprawozdaniu  wskazano  również  siedem  państw  UE:  Belgię,  Cypr,  Węgry,  Irlandię,
Luksemburg,  Maltę,  Holandię  i  Węgry,  jako  potencjalnie  raje  podatkowe  i  wezwano  do
położenia  kresu  praktykom  takim  jak  sprzedawanie  wiz  (tzw.:  golden  visa  schemes).
 
Informacje pogłębione
 
Specjalna komisja parlamentarna została powołana w marcu 2018 roku, po tym jak w ciągu
ostatnich pięciu lat pojawiły się doniesienia na temat licznych afer finansowych i podatkowych
(Luxleaks, Panama Papers, Football  leaks i  Paradise papers).  Odbyło się 18 przesłuchań
dotyczących  konkretnych  tematów,  10  dyskusji  z  ministrami  finansów  i  komisarzami
europejskimi oraz cztery misje informacyjne - w USA, na wyspie Man, w Danii i Estonii oraz na
Łotwie.
 
Debata: poniedziałek, 25 marca
 
Głosowanie: wtorek, 26 marca
 
Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Konferencja prasowa: wtorek, 26 marca, o 15.30 (TBC)
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Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków
i unikania zobowiązań podatkowych
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (27.02.2019)
Sprawozdawca: Luděk Niedermayer (EPP, CZ)
Sprawozdawca: Jeppe Kofod (S&D, DK)
Ścieżka proceduralna
Cała dokumentacja związana z pracami komisji specjalnej
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Parlament przyjmie stanowisko w sprawie
reformy sektora transportu drogowego
 
W środę posłowie zagłosują nad zmianą przepisów o
delegowaniu kierowców, nad zakończeniem nielegalnych
praktyk w sektorze oraz nad zmianą przepisów
dotyczących czasu odpoczynku kierowców.
 
Propozycje reform mają na celu poprawę egzekwowania przepisów w sektorze transportu
drogowego, aby lepiej zwalczać nielegalne praktyki, takie jak korzystanie z fałszywych firm lub
działanie na rynkach krajowych ponad istniejące limity. Określiłyby one również, do jakich
operacji  transportowych  powinny  mieć  zastosowanie  przepisy  dotyczące  delegowania
pracowników, takie jak przepisy dotyczące płacy minimalnej, oraz zmieniłyby czas odpoczynku
kierowców.
 
Głosowanie: środa, 27 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, zamknięcie pierwszego czytania
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego
Projekt sprawozdania na temat wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i
tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i
tygodniowego czasu odpoczynku
Projekt sprawozdania w sprawie zmian w sektorze transportu drogowego
Pakiet mobilności: sprawozdawcy, ścieżka proceduralna, komunikaty prasowe
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk

