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                            Bruksela, dnia 26 czerwca 2016 r. 

 

 

 

      

 

            Sprawozdanie nr 44/2016 

 

 

 

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Strasburg, 22-23 czerwca 2016 r. 

 

 

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 22-23 czerwca br. w 

Brukseli, omawiane były następujące tematy i poczyniono poniższe ustalenia: 

 

1.  INSTYTUCJE - Otwarcie: Minuta ciszy dla Jo Cox oraz ofiar ataków w USA i Francji 

 

2. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Prezydent Izraela wezwał posłów do włączenia się w 

budowę zaufania na Bliskim Wschodzie 

 

3. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Palestyński prezydent broni w Parlamencie sprawy 

palestyńskiej 

 

4. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do przemocy 

ekstremizmu i terroryzmu  

 

5. PODATKI - Parlament wyznaczył członków komisji śledczej w sprawie „panamskich 

papierów” 

 

6. RYBOŁÓWSTWO - Plan dla Bałtyku: pierwszy długoterminowy plan nowej polityki 

rybołówstwa 

 

7. PRAWA OBYWATELSKIE / WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY 

WEWNĘTRZNE - Rozwody międzynarodowe: nowe zasady sadowego rozstrzygania 

sporów majątkowych 

 

8. ENERGIA - Więcej ambicji i orientacja na klienta: cele energetyczne do 2020 i później 
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1. INSTYTUCJE - Otwarcie: Minuta ciszy dla Jo Cox oraz ofiar ataków w USA i 

Francji 

  

Przewodniczący Martin Schulz otworzył sesję plenarną wzywając do minuty ciszy dla 

uczczenia Jo Cox, posłanki do brytyjskiego parlamentu, która zmarła w wyniku 

poważnych ran po ulicznym ataku na nią w Bristall (Wielka Brytania), 16 czerwca. 

Minutę ciszy dedykowano również ofiarom strzelaniny w nocnym klubie LGBTI oraz 

dwojgu oficerom policji, zabitym w Magnanville (Francja), wszyscy oni zginęli 13 

czerwca.  

 

Jo Cox była zamężna i była matką dwójki małych dzieci, 22 czerwca skończyłaby 42 lata. 

Wiele osób, które pamięta ją z czasów jej pracy w Parlamencie Europejskim znało ją, jako 

osobę o wzniosłych ideałach, gotową stawać w obronie innych. Jak powiedział jej mąż 

Brendan Cox, wierzyła ona w lepszy świat i każdego dnia starała się o niego walczyć. 

 

„Musimy się zjednoczyć w walce z nienawiścią, która zabiła Jo”, wezwał przewodniczący 

Martin Schulz, powtarzając wzruszający hołd, jaki Brendan Cox złożył swojej żonie. 

Przekazał najgłębsze kondolencje Parlamentu dla jej rodziny i przyjaciół. 

 

„Atak w nocnym klubie w Orlando, w którym zginęło 49 osób, a 53 zostały ranne, był 

zbrodnią z nienawiści, motywowaną brakiem tolerancji i homofobią. Był to atak na nas 

wszystkich, na wartości, które wyznajemy, wolność i równość”, powiedział Martin Schulz. 

 

„Oficerowie policji Jessica Schneider i Jean-Baptiste Salvaing, zabici nożem, w ich własnym 

mieszkaniu w Magnanville, podczas ataku, którzy osierocili ich trzyletniego synka, ciężko 

pracowali dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom”, zauważył Przewodniczący Schulz. 

Podziękował też pracownikom ochrony Parlamentu, dbającym o bezpieczeństwo Parlamentu 

i demokracji. 

  

 Zmiany w porządku obrad 

  

Debata o „Transferach danych osobowych do Chin i ochronie obywateli UE”, została 

przesunięta na sesję w lipcu. 

 

Oświadczenia Rady i Komisji na temat „Przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do, 

ekstremizmu i terroryzmu powodujących przemoc, zostanie dodana jako drugi punkt, po 

oświadczeniu Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel o "Masakrach we 

wschodnim Kongu”. 
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 Przychodzący/Odchodzący posłowie 

 

Elisa Ferreira (S&D, Portugalia) zrezygnowała ze swojego mandatu z dniem 20 czerwca 

 

 

2. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Prezydent Izraela wezwał posłów do włączenia się w 

budowę zaufania na Bliskim Wschodzie 

 

„Wyłonione w wyborach izraelskie władze popierały i popierają model dwóch państw 

dla dwóch narodów” - oświadczył w dniu 22 czerwca br. prezydent Państwa Izrael 

Re'uwen Riwlin podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie jednak 

zauważył, że „trwała umowa pokojowa między nami a Palestyńczykami nie jest obecnie 

osiągalna”. Izraelski prezydent zaapelował do Unii Europejskiej o pomoc w budowie 

zaufania między Izraelczykami i Palestyńczykami.  

 

Prezydent Riwlin oświadczył, że „nie udaje się obecnie spełnić” politycznych i regionalnych 

warunków niezbędnych do osiągniecia trwałego porozumienia między Izraelczykami i 

Palestyńczykami. Za jedną z przyczyn uznał całkowity brak zaufania między władzami i 

obywatelami Izraela i Palestyny. 

 

„Pomóżcie nam zrobić krok naprzód” w budowaniu zaufania angażując się we wspólne 

izraelsko-palestyńskie przedsięwzięcia, w rozwój palestyńskiej gospodarki i edukację, 

zaapelował do posłów Riwlin. Podziękował za dotychczasowe wysiłki Parlamentu 

Europejskiego na rzecz dialogu obu stron uznając zaproszenie na tę samą sesję plenarną 

prezydentów Izraela i Palestyny za działanie idące w tym właśnie kierunku. 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, zwracając uwagę na działania 

wojenne i terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, podkreślił, że położenie kresu przemocy jest 

pierwszym niezbędnym etapem na drodze ku stabilności. Przypomniał, że Parlament 

Europejski opowiedział się w zeszłym roku za rozwiązaniem dwupaństwowym, opartym na 

granicach z 1967 roku, z Jerozolimą, jako wspólną stolicą obu państw. Odniósł się również 

do smutnego zjawiska antysemityzmu w Europie i wezwał polityków do jego zwalczania. 

 

 

3. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Palestyński prezydent broni w Parlamencie sprawy 

palestyńskiej 

  

„Najwyższy czas, aby nasz naród mógł żyć w wolności, bez murów i punktów 

kontrolnych” - oświadczył w przemówieniu do posłów prezydent Palestyńskiej Władzy 
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Narodowej Mahmoud Abbas, który odwiedził w dniu 23 czerwca br. Parlament. 

Podziękował Parlamentowi Europejskiemu w imieniu Palestyńczyków za uznanie 

państwowości Palestyny i skrytykował Izrael za kontynuację polityki okupacji  

 

„Palestyński naród chce żyć w pełnej suwerenności [...], a UE, jako jedna z głównych sił, 

pomaga w utworzeniu zarodka palestyńskiej państwowości” - powiedział prezydent Abbas. 

Zwrócił się do posłów o pomoc w znalezieniu sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania, 

które doprowadzi do realizacji idei dwóch państw w granicach określonych w 1967 roku. 

Palestyński przywódca z satysfakcją odnotował niedawną francuską inicjatywę ożywienia 

rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie, ale opowiedział się za wyznaczeniem 

końcowego terminu takich rozmów. 

 

Prezydent Abbas potępił stosowanie przemocy i ataków terrorystycznych jako drogi do 

zbudowania państwa. Ostrzegł jednak, że terroryzm w regionie będzie mógł być 

wyeliminowany tylko wtedy, gdy Izrael zaprzestanie okupacji terytoriów palestyńskich. 

„Izrael przekształcił nasz kraj w otwarte więzienie” - powiedział. 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedział, że działanie na rzecz 

stabilności i właściwego funkcjonowania Palestyny jest moralnym obowiązkiem Unii 

Europejskiej. „Pańska obecność tu dzisiaj, dzień po wizycie prezydenta Riwlina, to silny 

sygnał, że wola osiągnięcia trwałego pokoju między Izraelem i Palestyną jest wciąż żywa” - 

powiedział. 

 

 

4. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do przemocy 

ekstremizmu i terroryzmu  

 

W dniu 23 czerwca 2016 roku, na sesji plenarnej PE, eurodeputowani omówili z Radą i 

Komisją temat zapobiegania radykalizacji, prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i 

terroryzmu. Minister Koenders podkreślił pełne zaangażowanie Rady na rzecz zapobiegania 

radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi, mowie nienawiści i dyskryminacji, powołując się 

na szereg działań już podjętych lub w trakcie realizacji. Zwalczanie i zapobieganie 

terroryzmowi to jeden z najważniejszych celów agendy europejskiej. W celu zwiększenia 

odporności naszych wspólnot konieczne jest prawdziwie holistyczne podejście.  

 

Komisarz Navracsics przedstawił główne elementy niedawno zaprezentowanego komunikatu 

w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu, 

umieszczając go w szerszym kontekście strategii na rzecz bezpieczeństwa.  
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Podczas debaty wielu posłów odniosło się do strzelaniny w Orlando i zabójstwa posłanki Jo 

Cox w Anglii i dwójki policjantów we Francji. Grupy polityczne zwracały uwagę na 

wielopłaszczyznowy charakter zjawiska radykalizacji i konieczność poradzenia sobie z nim i 

podejścia do niego w sposób całościowy. Uznając konieczność działań represyjnych, grupy 

EPP, S & D, Zieloni, EFDD / M5S i GUE nalegały na prewencję i podkreślały potrzebę 

zapewnienia sprawiedliwości społecznej, równości, niedyskryminacji i poszanowania praw 

podstawowych. Z drugiej strony, część posłów z grup EFDD i ECR, a w szczególności ENF 

zalecały przede wszystkim podejście represyjne. 

 

Występując w imieniu Rady minister Koenders na wstępie odniósł się do ataku w Orlando i 

zabiciu dwóch francuskich policjantów. Podkreślił pełne zaangażowanie Rady w 

zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zapobiegania radykalizacji, brutalnemu 

ekstremizmowi, mowie nienawiści i dyskryminacji. Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie są zaangażowane w rozwiązywanie tych problemów, równoważąc potrzebę 

stosowania środków represyjnych i prewencyjnych. Przedstawił różne przykłady inicjatyw 

realizowanych w celu zapobiegania radykalizacji, zwłaszcza Internet Referral Unit Europolu 

(jednostka Europolu odpowiedzialna za przeciwdziałanie cyberterroryzmowi i 

ekstremistycznej propagandzie w Internecie), EU Internet Forum (Forum internetowe UE), 

Radicalisation Awareness Network RAN (Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji 

postaw), a także Syria Strategic Communication Advisory Team (SSCAT doradza państwom 

UE, jak opracowywać skuteczne strategie komunikacji wymierzone w propagandę 

ekstremistów), jak również program zapobiegania radykalizacji w więzieniach i współpracę z 

sąsiednimi regionami takimi jak MENA. W celu zwiększenia odporności naszych wspólnot 

niezbędne jest prawdziwie holistyczne podejście, poprzez wspieranie od najmłodszych lat 

uniwersalnych wartości i wzajemnego szacunku, a także rozwój kompetencji obywatelskich, 

społecznych i kulturalnych. 

 

Komisarz Navracsics powiedział, że wyhodowana na własnym gruncie radykalizacja 

wyraźnie wskazuje na potrzebę wzmocnienia odporności naszych społeczeństw na to 

zjawisko. Przedstawił główne elementy przyjętego niedawno komunikatu w sprawie 

zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu, umieszczając go w 

szerszym kontekście strategii na rzecz bezpieczeństwa. Chociaż profilaktyka i prewencja jest 

priorytetem, podejście z punktu widzenia bezpieczeństwa musi zostać wzmocnione w celu 

przerwania działalności terrorystycznej. Przedstawił trwające prace i inicjatywy, takie jak 

zaproponowanie systematycznych kontroli na granicach zewnętrznych, przyszły przegląd 

SIS, a także różne projekty w dziedzinie wymiany edukacyjnej. Komisja przeznaczyła budżet 

w wysokości 25 mln EUR na prace RAN, który gromadzi lokalne środowiska. Podkreślił, że 

edukacja stanowi integralną część zaproponowanego podejścia, dając młodym ludziom 

solidne fundamenty, aby mogli być odporni na ekstremistyczne ideologie. Komisja 



6 

 

przygotowuje kompleksowe ramy polityki w formie zalecenia Rady w celu promowania 

integracji i podstawowych wartości w edukacji. 

 

 Wystąpienia w imieniu grup politycznych 

 

Występująca w imieniu EPP eurodeputowana Hohlmeier (Niemcy) powiedziała, że 

potrzebne są skuteczne środki do walki z radykalizacją, w szczególności w więzieniach. 

Szczególną uwagę również należy zwrócić na kwestię radykalizacji w Internecie oraz rozwój 

środków represyjnych, by przeciwdziałać takiej propagandzie. Eurodeputowana Jiménez-

Becerril (Hiszpania) wezwała do opracowania prawodawstwa UE na rzecz ofiar terroryzmu. 

Eurodeputowany Zdechovsky (Czechy) wezwał do współpracy z UE w zakresie 

przeciwdziałania radykalizacji, jak również szerszej współpracy międzynarodowej. 

 

Występująca w imieniu S&D eurodeputowana Gomes (Portugalia) stwierdziła, że nadszedł 

czas, aby przyznać, że polityka neoliberalna doprowadziła do zwiększenia wykluczenia 

społecznego i przyczyniła się do powstania różnych ekstremizmów, począwszy od Daesh do 

ugrupowań skrajnie prawicowych. Należy stawić czoła istniejącym wyzwaniom w naszych 

społeczeństwach za pośrednictwem inteligentnej kombinacji strategii, które włączają 

organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Eurodeputowana Fajon (Słowenia) 

powiedziała, że radykalizacja zagraża podstawowym prawom i wartościom europejskim. 

Ostrzegła również przed wieloma rodzajami radykalizacji w naszych społeczeństwach, w tym 

wobec grup LGBT, również Romów i uchodźców i wezwała Radę do przyjęcia dyrektywy 

antydyskryminacyjnej. 

 

Występująca w imieniu ECR eurodeputowana Stevens (Belgia) wyraziła swoje 

zaniepokojenie z powodu ciągle rosnącej liczby zradykalizowanych muzułmanów, którzy 

odwracają się od zachodnich wartości i zaapelowała o działania długoterminowe, mające na 

celu zapobieżenie rozwojowi takiego trendu, a także wskazała na wartość dodaną UE w tym 

zakresie. Eurodeputowany Nicholson (Wielka Brytania) wezwał do przedstawienia mocnych 

strategii prewencyjnych angażujących społeczności lokalne i społeczeństwo obywatelskie. 

 

Występująca w imieniu ALDE eurodeputowana Pagazaurtundua Ruiz (Hiszpania) 

powiedziała, że skuteczne prewencja, ściganie, penalizacja i prześladowanie jest równie 

ważne w celu zwalczania terroryzmu i brutalnego ekstremizmu. Z zadowoleniem przyjęła 

komunikat Komisji. Technologie ICT zmieniły postrzeganie rzeczywistości przez młode 

pokolenie. Wartości, takie jak godność człowieka i człowieczeństwo, powinny być 

podkreślane i potwierdzone. Praworządność i prawa podstawowe powinny dominować w 

naszych społeczeństwach. Eurodeputowany Jezek (Czechy) wezwał do skutecznej 

odpowiedzi na groźby zagranicznych bojowników. 
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Występująca w imieniu grupy GUE / NGL eurodeputowana Spinelli (Włochy) powiedziała, 

że wiele czynników przyczyniło się do radykalizacji, ale ostrzegła przed wzrostem nadzoru 

demokracji i przed islamofobią. Elity polityczne zaniedbywały podstawowe problemy 

społeczne przez zbyt długi okres. Eurodeputowany Couso Permuy (Hiszpania) wezwał do 

walki z wykluczeniem społecznym oraz do zaprzestania eksportu broni do Arabii 

Saudyjskiej. 

 

Występująca w imieniu grupy Zielonych/EFA eurodeputowana Lunacek (Austria) 

podkreśliła znaczenie edukacji i zatrudnienia w promowaniu akceptacji dla różnorodności w 

naszych społeczeństwach i przedstawiła kilka przykładów udanych inicjatyw lokalnych. 

 

Występująca w imieniu grupy EFDD eurodeputowana Winberg (Szwecja) była zdania, że 

źródłem problemu jest masowy napływ imigrantów do Europy od 2014 roku, w tym wielu 

dżihadystów. Opowiedziała się za podjęciem zdecydowanych działań w celu ochrony granic i 

ściganiem zagranicznych bojowników, włącznie z pozbawieniem ich obywatelstwa. Z drugiej 

strony eurodeputowana Agea (M5S, Włochy) powiedziała, że w celu znalezienia skutecznych 

rozwiązań, trzeba najpierw zrozumieć przyczyny, które doprowadziły do radykalizacji, tj. 

zwłaszcza nieudana integracja, wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezrobocie, a także 

wyobcowanie kulturowe. 

 

Występujący w imieniu grupy ENF eurodeputowany Briois (Francja) powiedział, że 

europejski model cywilizacyjny jest zagrożony przez islamistów i wezwał do przyjęcia 

stanowczych i surowych środków w celu przeciwdziałania temu zjawisku, w tym 

natychmiastowego zawieszenia funkcjonowania strefy Schengen, wzmocnienia zdolności w 

zakresie bezpieczeństwa i cofnięcia obywatelstwa dla obywateli o podwójnych 

narodowościach, którzy wysławiają terroryzmu. Eurodeputowany Borghezio (Włochy) 

wezwał do silnego represyjnego podejścia wobec powracających zagranicznych bojowników. 

Eurodeputowany De Graaf (Holandia) wezwał UE do zaprzestania finansowania Autonomii 

Palestyńskiej i radykalizacji postaw antyżydowskich. 

 

W swoich uwagach końcowych Minister Koenders zapewnił posłów o silnym 

zaangażowaniu Rady w walkę z terroryzmem oraz w obronie podstawowych wolności. Rada 

stale poświęca dużo uwagi potrzebie zrównoważenia bezpieczeństwa i praworządności w 

przyjmowanych środkach.  

 

 

5. PODATKI - Parlament wyznaczył członków komisji śledczej w sprawie 

„panamskich papierów” 
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Parlament Europejski wyznaczył 65 członków komisji śledczej badającej sprawę tzw. 

„panamskich papierów”, czyli prania pieniędzy i unikania opodatkowania, po tym jak, 

ósmego czerwca, przyjęte zostały ramy jej działania. „PANA” jest skrótową nazwą 

nowej komisji śledczej.  

 

Pełna lista członków komisji znajduje się tutaj. 

http://ow.ly/d/4VTw 

 

Komisja wybierze swojego przewodniczącego oraz czterech wiceprzewodniczących podczas 

pierwszego spotkania. 

 

Parlament Europejski podjął decyzje o powołaniu komisji śledczej badającej sprawę tzw. 

"panamskich papierów", 8 lipca. Komisja będzie zajmować się rzekomym niedopełnieniem 

przepisów oraz błędami administracyjnymi w stosowaniu prawa UE, przez Komisję 

Europejską oraz państwa członkowskie, w dziedzinie prania pieniędzy oraz unikania 

opodatkowania i będzie miała 12 miesięcy na przygotowanie sprawozdania końcowego. 

 

Mandat, na podstawie którego ma działać komisja śledcza, został przyjęty podczas 

głosowania plenarnego ósmego czerwca, zgodnie propozycją przygotowaną przez 

parlamentarną Konferencję Przewodniczących (Przewodniczącego PE i liderów grup 

politycznych). 

  

 Polscy członkowie: 

  

Dariusz Rosati (EPP, Polska) 

Ryszard Antoni Legutko (ECR, Polska) 

 

 

6. RYBOŁÓWSTWO - Plan dla Bałtyku: pierwszy długoterminowy plan nowej 

polityki rybołówstwa 

  

Wieloletni unijny plan zarządzania zasobami bałtyckiego dorsza, szprota i śledzia został 

przyjęty w glosowaniu w dniu 23 czerwca br. Jest to pierwszy plan regionalny w 

ramach nowej polityki rybołówstwa (WPRyb), który bierze pod uwagę interakcje 

między gatunkami. Ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i 

długoterminowej poprawy warunków działalności gospodarczej dla rybaków. 

Parlament i Rada osiągnęły w marcu nieformalne porozumienie w tej sprawie.  

 

http://ow.ly/d/4VTw
http://ow.ly/d/4VTw
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160602RES30047/20160602RES30047.pdf
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Zarządzanie zasobami biorące pod uwagę zależności międzygatunkowe jest skuteczniejsze 

niż zarządzanie pojedynczymi gatunkami. Bierze ono pod uwagę interakcje, takie jak, dorsz 

jedzący śledzie i szproty i szproty jedzące ikrę dorsza. Nowy plan, przyjęty 480 głosami za, 

przy 68 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się od głosu, ma zapewnić zbilansowaną i 

zrównoważona eksploatację zasobów oraz zapewnić stabilne możliwości połowów oraz 

utrzymanie dla rybaków. 

  

„Po miesiącach trudnych negocjacji z Radą i z Komisją Europejską, mamy plan który 

respektuje i wzmacnia założenia rozporządzeń bazowych. Plan ten zapewni, że działalność 

rybacka na Bałtyku będzie prowadzona w sposób zrównoważony, rozsądny oraz opłacalny 

gospodarczo, w sposób, który nie będzie nadwyrężał środowiska naturalnego”, powiedział 

Jarosław Wałęsa (EPP, Polska), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania. 

 

 Przedziały i działania ochronne 

 

Podstawową zasadą nowego planu zarządzania biorącego pod uwagę zależności 

międzygatunkowe jest ustanowienie przedziałów, zgodnie z którymi Rada może ustalić 

limity połowowe i kwoty połowów. Powinny być one ustawione w sposób, który zapewni 

zrównoważone korzystanie z zasobów oraz zapewni wystarczającą elastyczność, w celu 

progresywnego rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w sektorze rybołówstwa 

w kolejnych latach. 

 

Parlament zapewnił również uzupełnienie planu o skuteczne środki ochronne, których celem 

jest utrzymanie stad na zrównoważonym poziomie. Jeśli badania naukowe wskazywać będą 

na spadek biomasy stada tarłowego, któregokolwiek z tych stad poniżej minimalnego punktu 

odniesienia, określonego w załączniku do rozporządzenia, podejmowane będą środki 

zaradcze, w celu przywrócenia odpowiedniej liczebności stada. 

 

 Eliminacja odrzutów, środki techniczne oraz regionalizacja 

 

Plan zawiera także przepisy wzmacniające zasady WPRyb, takie jak zakaz wyrzucania 

złowionych już ryb oraz zarządzanie regionalne. Działania te będą prowadzone zgodnie ze 

wspólnymi rekomendacjami pochodzącymi z państw członkowskich, ponadto zgodnie z 

procedurą przeprowadzane będą konsultacje z doradcami w regionach. 

 

 Sprawozdawczość 
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Trzy lata po wejściu planu dla Bałtyku w życie, a następnie co pięć lat, Komisja europejska 

będzie składać Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie z jego wpływu na 

zasoby ryb oraz kondycje sektora rybołówstwa. 

 

Rozporządzenie dotyczące planu wejdzie w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym UE.  

 

 

7. PRAWA OBYWATELSKIE / WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY 

WEWNĘTRZNE - Rozwody międzynarodowe: nowe zasady sadowego 

rozstrzygania sporów majątkowych 

  

Nowe przepisy, przyjęte w czwartek przez Parlament, określą, który sąd krajowy ma 

rozstrzygać międzynarodowe spory majątkowe w przypadku rozwodu lub śmierci 

jednego z małżonków i położyć kres postępowaniom prowadzonym równolegle w 

różnych państwach członkowskich (ich koszt szacuje się na ponad miliard euro rocznie). 

Będą obowiązywały w 18 państwach, które zadeklarowały wolę podjęcia "wzmocnionej 

współpracy" w tej dziedzinie. Ale nie w Polsce.  

 

„To najwyższy czas, żebyśmy przyjęli europejskie przepisy regulujące stosunki majątkowe 

małżeństw i zarejestrowanych związków partnerskich. Od tej pory międzynarodowe pary we 

wszystkich formach małżeństw będą miały lepszą ochronę prawną, dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości i zharmonizowanych zasad, dostosowanych do niemal 16 milionów par 

międzynarodowych, którzy żyją w UE” - powiedział Jean-Marie Cavada (ALDE, Francja). 

 

Dwa rozporządzenia dotyczące praw majątkowych par międzynarodowych (o ustrojach 

majątkowych małżeństw i o skutkach majątkowych zarejestrowanych związków 

partnerskich) pozwolą zdecydować, w sadzie którego państwie i w oparciu o które prawo 

krajowe rozstrzygane będą spory majątkowe. Ułatwią też uznawanie i wykonywanie 

wydawanych w jednym państwie członkowskim orzeczeń w sprawach majątkowych przez 

inne państwo członkowskie UE. 

 

Rozporządzenie o ustrojach majątkowych małżeństw uzyskało poparcie 498 posłów, 58 było 

przeciwnych, 35 wstrzymało się od głosu. Rozporządzenie o skutkach majątkowych 

zarejestrowanych związków partnerskich przyjęto 490 głosami za, przy 68 przeciw i 34 

wstrzymujących się. 

 

Przyjęcie unijnych przepisów nie zmienia jednak zasady, wedle której instytucje małżeństwa 

i partnerstwa regulowane są przez prawo krajowe państw członkowskich. Oba 
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rozporządzenia zawierają szereg klauzul zapewniających poszanowanie krajowych systemów 

prawnych. Na przykład państwo, które nie uznaje instytucji związku partnerskiego w żaden 

sposób nie będzie zobowiązane na mocy unijnych przepisów do wprowadzenia do krajowego 

porządku prawnego regulacji dotyczących związków partnerskich ani uznawania orzeczeń 

sadowych innego państwa w tej sprawie. 

 

 Wzmocniona współpraca  

 

Według szacunków Komisji Europejskiej, w UE żyje 16 milionów par międzynarodowych. 

To do nich adresowane są nowe przepisy. Nie obejmują one jednak wszystkich państw 

członkowskich, a jedynie te, które przystąpiły do tak zwanej wzmocnionej współpracy. Jest 

ich na razie osiemnaście: Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, 

Francja, Chorwacja, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, 

Słowenia, Finlandia i Szwecja. Inne państwa członkowskie mogą dołączyć do tej grupy w 

dowolnym momencie. Na przykład Estonia ogłosił swój zamiar uczestniczenia we 

współpracy już po jej formalnym zatwierdzeniu. 

 

Decyzję o możliwości rozpoczęcia wzmocnionej współpracy, na wniosek, co najmniej 

dziewięciu państw, podejmuje Rada. Parlament jest w tej sprawie konsultowany. Posłowie 

poprali rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie 7 czerwca 2016 roku. 

 

  

8. ENERGIA - Więcej ambicji i orientacja na klienta: cele energetyczne do 2020 i 

później 

  

Cel UE dotyczący 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, do 

roku 2020, został osiągnięty w wielu państwach członkowskich, w czwartkowym 

głosowaniu w sprawie sprawozdania Komisji z „postępów energii odnawialnej” 

posłowie wzywają państwa pozostające w tyle do nadrobienia zaległości. Osiągnięcie 

celu 20% efektywności energetycznej do 2020 roku, wymaga od państw pełnego 

wdrożenia przepisów UE, według kolejnej rezolucji, przyjętej również w czwartek.  

 

 Zwiększenie udziału energii odnawialnej po roku 2020 

 

Dostęp do funduszy jest niezwykle ważny, dlatego wszystkie istniejące sposoby 

finansowania muszą być skutecznie wykorzystywane, żeby osiągnąć cel 20% udziału energii 

odnawialnej w zużyciu energii do 2020 roku, stwierdzili posłowie w rezolucji 

nielegislacyjnej. W tekście, Parlament wzywa też po raz kolejny do ustalenia wiążących 
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celów, które zapewnią, co najmniej, 30% udział energii odnawialnej w całkowitej 

konsumpcji energii do roku 2030. 

  

 Wdrażanie przepisów dotyczących efektywności energetycznej 

 

Z drugiej jednak strony, osiągnięcie nawet 20% jest zagrożone, jeśli państwa członkowskie 

nie wprowadzą wszystkich istniejących już przepisów UE, stwierdził Parlament w ocenie 

postępów państw UE, w kierunku efektywności energetycznej. 

 

Posłowie ponownie wezwali do wprowadzenia "wiążącego celu dla efektywności 

energetycznej w 2030 roku, wynoszącego 40%", uznając, że "wiążące wymogi są konieczne, 

w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ambicji i wysiłku", w państwach 

członkowskich. 

 

 Posłowie chcą korzystniejszych umów dla konsumentów 

  

Prawo do samodzielnego wytwarzania i konsumowania energii jest prawem podstawowym i 

zbliżająca się rewizja dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, powinna również 

służyć zachęcaniu do inwestycji w tym sektorze, stwierdzają posłowie, podkreślając też, że 

większa integracja rynku mogłaby przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej i redukcji 

kosztów. 

 

Posłowie wzywają do zwiększenia inwestycji UE w programy informacyjne i oferujące 

wsparcie na terenie państw członkowskich, które pomogłyby zwiększyć udział w obecnie 

obowiązujących lokalnych działaniach zwiększających efektywność energetyczną oraz 

promować nowe rozwiązania technologiczne dotyczące chłodzenia, oświetlenia lub izolacji. 

 

Konsumenci powinni odgrywać większą rolę w podejmowaniu decyzji na temat osiągania 

celów efektywności energetycznej, poprzez przebudowę budynków, zmiany w sposobie 

ogrzewania lub klimatyzacji, uważają posłowie, podkreślając, że renowacja istniejących 

budynków powinna być priorytetem, w celu udzielenia pomocy bardziej potrzebującym 

mieszkańcom. Proponują oni wyznaczenie specjalnych celów efektywności energetycznej dla 

budynków mieszkalnych. 

 

 Kolejne kroki 

  

Rekomendacje Parlamentu zostaną uwzględnione w nadchodzących propozycjach 

ustawodawczych dotyczących unii energetycznej UE. 
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Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska
1
  

                                                 
1
 Na podstawie informacji prasowych PE, rezolucji i debat w PE. 


