
 

Biuletyn, sesja plenarna 23
26 listopada 2020
 
Konsumenci w UE wkrótce będą mogli zbiorowo bronić swoich praw 
Grupy konsumentów poszkodowanych przez nielegalne praktyki będą wkrótce mogły
razem składać pozwy i zbiorowo  występować o odszkodowania.
 
 
Wolność mediów: obawy związane z uciszaniem krytyki i atakami na
dziennikarzy 
Posłowie obawiają się, że pluralizm mediów jest zagrożony w kilku państwach
członkowskich UE i ostrzegają przed rosnącą presją i prześladowaniami dziennikarzy.
 
 
Posłowie za "prawem do reperacji" dla konsumentów w UE 
Parlament będzie debatował i głosował nad sposobami promowania napraw oraz
ponownemu użyciu produktów oraz zwalczania praktyk skracających okres
użytkowania produktów.
 
 
Parlament zamierza potępić rzeczywisty zakaz aborcji w Polsce 
Oczekuje się, że posłowie do PE potępią wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego,
który w rzeczywistosci oznacza faktyczny zakaz aborcji.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-11-23
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Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona centrum multimedialnego PE
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-11-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.epnewshub.eu
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Konsumenci w UE wkrótce będą mogli zbiorowo
bronić swoich praw
 
Grupy konsumentów poszkodowanych przez nielegalne
praktyki będą wkrótce mogły razem składać pozwy i
zbiorowo  występować o odszkodowania.
 
W następstwie porozumienia osiągniętego w czerwcu przez negocjatorów PE i ministrów UE,
Parlament ma zatwierdzić stanowisko Rady w sprawie roszczeń zbiorowych w środę.
 
Nowe  przepisy  będą  wymagały  od  państw  członkowskich  wprowadzenia  mechanizmów
powództw przedstawicielskich, które zagwarantują konsumentom odpowiednią ochronę przed
masowymi  szkodami,  a  jednocześnie  zapewnią  odpowiednie  zabezpieczenia  przed
nadużyciami związanymi z pozwami zbiorowymi. Zapewni to konsumentom nowe prawa do
zbiorowego  dochodzenia  wydania  nakazu  zaprzestania  szkodliwych  praktyk  lub  do
wykorzystania  środków  odwoławczych  za  pośrednictwem uprawnionych  podmiotów  (np.
organizacji  konsumenckich lub organów publicznych) oraz poprawi ich dostęp do wymiaru
sprawiedliwości.
 
W dyrektywie dokonano rozróżnienia między działaniami krajowymi i transgranicznymi, przy
pomocy  zharmonuzowanych  kryteriów wyznaczania  uprawnionych  podmiotów dla  spraw
transgranicznyh. Nowe przepisy będą miały zastosowanie w wypadku roszczeń zbiorowych
wnoszonych w dniu ich wejścia w życie lub po tej dacie.
 
Debata: wtorek, 24 listopada
 
Rezultatay głosowania: środa, 25 listopada
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06/11/2020)
Komunikat prasowy po głosowaniu plenarnym (26.03.2019)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Wolność mediów: obawy związane z uciszaniem
krytyki i atakami na dziennikarzy
 
Posłowie obawiają się, że pluralizm mediów jest zagrożony
w kilku państwach członkowskich UE i ostrzegają przed
rosnącą presją i prześladowaniami dziennikarzy.
 
W  poniedziałek  odbędzie  się  debata  plenarna  na  temat  stanu  wolności  mediów  w  UE.
Następnie posłowie będą głosować nad rezolucją, koncentrując się na ingerencji politycznej,
ochronie dziennikarzy, zagrożeniach takich jak szerzenie mowy nienawiści i dezinformacji oraz
roli platform internetowych.
 
Projekt tekstu przyjęty przez Komisję Wolności Obywatelskich podkreśla "próby podejmowane
przez rządy niektórych państw członkowskich w celu uciszenia krytycznych i niezależnych
mediów" i nalega, aby żadne fundusze UE nie były kierowane do placówek kontrolowanych
przez rząd ani na finansowanie propagandy.
 
Ingerencja Węgier w media w Słowenii i północnej Macedonii
 
W odrębnej debacie, w środę, posłowie omówią z przedstawicielami Rady i Komisji ingerencję
Węgier w media w Słowenii i północnej Macedonii.
 
Debata: poniedziałek, 23 listopada (wolność mediów w UE), środa, 25 listopada (Węgierskie
ingerencje)
 
Rezultatay głosowania: środa, 25 listopada
 
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Sprawozdawca: Magdalena Adamowicz (EPP, PL)
Ścieżka proceduralna
Ochrona wolności prasy podczas pandemii COVID-19
Rezolucja PE na temat pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej (3.05.2018)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Posłowie za "prawem do reperacji" dla
konsumentów w UE
 
Parlament będzie debatował i głosował nad sposobami
promowania napraw oraz ponownemu użyciu produktów
oraz zwalczania praktyk skracających okres użytkowania
produktów.
 
Debata odbędzie się w poniedziałek, a rezultaty głosowania ogloszone zostaną w środę.
 
W projekcie rezolucji w sprawie bardziej zrównoważonego jednolitego rynku posłowie wzywają
Komisję do przyznania konsumentom "prawa do reperacji" poprzez zwiększenie atrakcyjności,
systematyczności i efektywności kosztowej napraw, czy to poprzez gwarancje na wymienione
części, czy też lepszy dostęp do informacji na temat napraw i konserwacji.
 
Nalegają oni również na zwiększenie wsparcia dla rynków towarów używanych, zwracają się o
podjęcie  środków  mających  na  celu  zwalczanie  praktyk,  które  celowo  skracają  okres
użytkowania produktu, oraz popierają zrównoważoną produkcję. Posłowie powtórzyli wezwanie
do wprowadzenia ujednoliconej ładowarki w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych.
Rozważają oni również wprowadzenie oznakowania trwałości produktów (np. miernik zużycia i
jasna informacja o szacowanej długości życia produktu).
 
Debata: poniedziałek, 23 listopada
 
Rezultatay głosowania: środa, 25 listopada
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji “Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i
konsumentów”
Komunikat prasowy po głosowaniu kmosji parlamentarnej (26.10.2020)
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: David Cormand (Greens/EFA, FR)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197503/DAVID_CORMAND/home


Parlament zamierza potępić rzeczywisty zakaz
aborcji w Polsce
 
Oczekuje się, że posłowie do PE potępią wyrok polskiego
Trybunału Konstytucyjnego, który w rzeczywistosci
oznacza faktyczny zakaz aborcji.
 
Debata odbędzie się w środę, a głosowanie nad rezolucją w czwartek.
 
Po zakwestionowaniu  przez  posłów PiS  ustawy z  1993 roku,  zezwalającej  na  aborcję  w
przypadku  ciężkiej  niepełnosprawności  płodu,  w  październiku  ubiegłego  roku  Trybunał
Konstytucyjny  uznał  tę  ustawę  za  niezgodną  z  konstytucją.
 
Posłowie mają potępić  tę  decyzję,  dotyczącą kraju,  który miał  już jedne z najsurowszych
przepisów dotyczących  aborcyji  w  UE i  wezwać  polski  rząd  do  zagwarantowania  każdej
kobiecie  prawa do  osobistego  wyboru  w takich  przypadkach.
 
Debata: środa, 25 listopada
 
Rezultatay głosowania: czwartek, 26 listopada
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej, z rezolucją
 
Więcej informacji
Oświadczenie -  najważniejsi posłowie do PE przeciwko faktycznemu zakazowi aborcji
(22.10.2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

