
1 
 

              Sesja Parlamentu Europejskiego w dniach 23-26 października 2017 r.   
 
Wyniki październikowej Rady Europejskiej i Agenda Przywódców ........................................... 1 
Program Prac Komisji na 2018 r. ................................................................................................ 4 
Decyzja o debacie nt. praworządności w Polsce ....................................................................... 6 
Glifosat ....................................................................................................................................... 6 
Poziom kadmu w nawozach ....................................................................................................... 7 
Pracownicy delegowani ............................................................................................................. 8 
Nowy system wjazdu/wyjazdu................................................................................................... 8 
Mandat ws. e-privacy ................................................................................................................. 9 
Nagroda Sacharowa ................................................................................................................... 9 
Nowelizacja przepisów dot. nowych substancji psychoaktywnych ........................................... 9 
Walka z nowotworami pochodzenia zawodowego ................................................................. 10 
Nowa wiceprzewodnicząca Parlamentu .................................................................................. 10 
Debata ws. napastowanie seksualnego ................................................................................... 10 
Morderstwo maltańskiej dziennikarki ..................................................................................... 11 
Przyjęte teksty .......................................................................................................................... 11 
 

Wyniki październikowej Rady Europejskiej i Agenda Przywódców 

Donald TUSK, przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, że podczas Rady Europejskiej 

wszyscy przywódcy zgodzili się, że priorytetem dla Unii jest zachowanie jedności i poparli 

Agendę Przywódców, która jest programem prac Rady do końca kadencji w czerwcu 2019 r. 

Zwrócił uwagę na trzy kwestie, które pozostają sporne: migrację, Brexit oraz Europejską 

Unię Monetarną.  Mówiąc o migracji zaznaczył, że w sprawie relokacji i obowiązkowych 

kwot imigrantów osiągnięcie konsensusu wydaje się równie mało prawdopodobne jak kilka 

miesięcy temu. Wyraził jednak nadzieję na osiągnięcie trwałego porozumienia co do 

ochrony zewnętrznych granic do czerwca przyszłego roku, które obejmie reformę 

rozporządzenia dublińskiego i ureguluje wspólnotowe zarządzanie polityką powrotów i 

readmisji. Nowy system wesprze państwa najbardziej narażone na napływ imigrantów, takie 

jak Bułgaria, Grecja, Hiszpania oraz Włochy. Porozumienie będzie obejmowało również 

strategię dla Afryki oraz wsparcie dla międzynarodowych organizacji pomagających 

uchodźcom, takich jak Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji czy Światowy Program Żywnościowy.   

Zwrócił uwagę na sprzeczne interesy państw członkowskich odnośnie Europejskiej Unii 

Monetarnej i dodał, że zgodnie z Agendą Przywódców do czerwca przyszłego roku podejmie 

http://www.consilium.europa.eu/media/21584/leadersagenda_pl03.pdf
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działania pod kątem ustanowienia Europejskiego Funduszu Monetarnego i wzmocnienia 

stabilności Unii Bankowej.  

Podkreślił, że ws. Brexitu 27 pozostałych państw członkowskich UE udało się zachować 

jedność, która zostanie jednak wystawiona na test wytrzymałościowy podczas 

najtrudniejszych faz negocjacji.  Zwrócił uwagę, że Unia jest gotowa na każdy wynik 

negocjacji i dodał, że to od Wielkiej Brytanii zależy, czy zakończą się one dobrą umową 

regulującą wyjście z UE, brakiem umowy czy „brakiem” Brexitu. 

Tusk poparł rozpoczęcie do końca 2017 r. stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie 

obrony i zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania modelu finansowania ochrony granic w 

kontekście dyskusji nt. przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych. Podkreślił wagę 

przestrzegania przez państwa członkowskie art. 2 TUE mówiącego o wartościach 

poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz praw 

człowieka. Dodał, że państwa, które wyraźnie je odrzucają, muszą ponieść wszystkie tego 

konsekwencje.  

Tusk odniósł się do przyszłego składu Parlamentu Europejskiego, któremu będzie 

poświęcona specjalna Rada Europejska w lutym 2018 r. Jego zdaniem przy rozstrzyganiu tej 

sprawy należy się kierować zasadą „mniej państw członkowskich, mniej mandatów” i dodał, 

że tego oczekuje opinia publiczna. Nie przesądził jednak losu list ponadnarodowych i 

zaznaczył, że decyzja  

o składzie Parlamentu będzie wspólną decyzją Rady i Parlamentu.  

Jean - Claude JUNCKER, przewodniczący Komisji Europejskiej, poparł wszystkie tezy 

wystąpienia D. Tuska i dodał, że w listopadzie w Göteborgu odbędzie się szczyt nt. 

społecznego wymiaru Europy. Ponadto wyraził zadowolenie z decyzji Rady ws. pracowników 

delegowanych i poinformował, że 6 grudnia br. Komisja przedstawi dalsze propozycje ws. 

Unii Gospodarczo Walutowej.  

Manfred WEBER, w imieniu Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że UE musi być 

przygotowana na ewentualność niepodpisania umowy regulującej Brexit. Dodał, że EPL jest 

gotowa na zaakceptowanie okresu przejściowego, ale zastrzegł, że Wlk. Brytania nie może 

liczyć na zachowanie jakichkolwiek przywilejów państwa członkowskiego.  

Mówiąc o Turcji poparł zmniejszenie programów pomocy przedakcesyjnej z uwagi na rozwój 

sytuacji w tym kraju. Zaapelował też o spójność działań państw członkowskich wobec tego 

kraju. W tym kontekście zarzucił Polsce brak konsekwencji, mówiąc że podczas wizyty 
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tureckiego prezydenta w Warszawie polski rząd, który wcześniej głośno protestował 

przeciwko napływowi i przyjmowaniu muzułmanów w Europie, poparł tureckie starania  

o członkostwo w UE, co oznaczałoby możliwość swobodnego przemieszczania się po UE 80 

mln tureckich obywateli, którzy w większości są muzułmanami.  

Gianni PITELLA, w imieniu Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 

Europejskim, poparł działania Komisji ws. Brexitu i dodał, że ewentualne fiasko negocjacji 

będzie obciążać jedynie rząd brytyjski. Mówiąc o dalszych podziałach przestrzegł przed 

egoizmem bogatych regionów, takich jak Katalonia czy północne Włochy, które cierpią na 

„syndrom Robin Hooda dla bogatych” i nie chcą się dzielić swoim bogactwem z 

biedniejszymi regionami. Zwrócił też uwagę na zapomniane grupy społeczne, które straciły 

na globalizacji  

i obecnie podważają ustalony porządek społeczny głosując na populistycznych miliarderów. 

W kontekście wyników czeskich wyborów przestrzegł przed „trumpizacją” europejskiej 

polityki. Wyraził poparcie dla reformy rozporządzenia dublińskiego, nowelizacji dyrektywy  

o robotnikach delegowanych oraz Filaru Praw Socjalnych. Zaapelował do Rady o mniejsze 

zainteresowanie przyszłym składem Parlamentu Europejskiego.   

Syed KAMALL, w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zarzucił 

unijnym liderom idealizm w rozwiązywaniu problemów. W imieniu grupy poparł obecną 

strategię Rady ws. migracji ukierunkowaną na zamknięcie tras przerzutowych przez Morze 

Śródziemne, wzmocnienie Frontexu, odsyłanie imigrantów, którzy nie otrzymali azylu  

i wzmocnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Dodał, że grupa EKR 

postulowała takie działania już dwa lata temu. Skrytykował przyjętą przez Parlament 

reformę rozporządzenia dublińskiego, w której powraca się do relokacji. Przewiduje ona też, 

że ani wnioski ubiegających się o azyl, ani ich dopuszczalność nie będą rozpatrywane w kraju 

przyjazdu. Dodał, że te propozycje nie zwiększą solidarności, lecz tylko frustrację obywateli. 

Zasugerował, żeby EU była pragmatyczniejsza w negocjacjach dot. Brexitu. Dodał, że gdyby 

UE położyła większy nacisk na ważne dla Wlk. Brytanii kwestie polityki handlowej, 

uzyskałaby więcej ustępstw w interesujących ją kwestiach.  

Guy VERHOFSTADT, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz 

Europy, zwrócił uwagę na strukturalne wady Unii Europejskiej, do których zaliczył system 

głosowanie w Radzie blokujący decyzyjność. Powiedział, że Amerykanom wystarczyło 

dziewięć miesięcy na rozwiązanie kryzysu finansowego, podczas gdy UE wciąż się boryka z 
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jego skutkami do tej pory. W tym kontekście poparł głosowanie i przyjęcie stanowiska w 

Radzie ws. przeglądu dyrektywy o pracownikach delegowanych. Powiedział też, że UE cierpi 

na „syndrom Potiomkina” tworząc piękne plany, nie zapewniając jednocześnie 

instrumentów ich realizacji, czego przykładem jest strefa Schengen bez straży granicznej, czy 

wspólna waluta bez ministerstwa finansów. Zaapelował o zwiększenie unijnego budżetu w 

kontekście dyskusji nad przyszłymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Mówiąc o przyszłym 

składzie Parlamentu zwrócił się do Rady o poparcie propozycji Parlamentu, która będzie 

obejmować listy ponadnarodowe i tzw. Spitzenkandidaten. 

Ryszard LEGUTKO, z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zwrócił uwagę, że 

Rada w końcu zajęła się kwestiami migracji w rozsądniejszy sposób niż dotychczas,  

a przewodniczący Rady przyznał, że przymusowe relokacje nie były dobrym pomysłem. 

Ocenił, że Rada nie zajęła wystarczająco jasnego i mocnego stanowiska ws. Nord Stream 2. 

Odnośnie uwag posła Webera dot. Polski stwierdził, że trudno znaleźć konsekwencję  

w działaniach partii rządzącej w Niemczech, która w Parlamencie krytykuje Nord Stream 2,  

a w rzeczywistości go popiera.  

Program Prac Komisji na 2018 r. 

Frans TIMMERMANS, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawił 

Program Prac Komisji na 2018 r., który odzwierciedla treść „Orędzia o stanie Unii” J-C 

Junckera. Komisja przedstawia w nim ograniczoną liczbę 26 nowych propozycji, które 

zostaną przedstawione do 2018 r., tak aby prace w Parlamencie i Radzie mogły się zakończyć 

przed wyborami. Wnioski Komisji mają skupić się na działaniach tworzących nowe miejsca 

pracy, promowanie wzrostu gospodarczego, gospodarkę o obiegu zamkniętym, ukończeniu 

jednolitego rynku cyfrowego, Unii energetycznej, Unii rynków kapitałowych oraz Unii 

bankowej. Komisja zaproponuje stworzenie linii budżetowej dla strefy euro oraz inne środki 

mające na celu dokończenie Unii gospodarczo walutowej łącznie z przekształceniem 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Monetarny. Przedstawi 

również wniosek legislacyjny ws. uczciwego opodatkowania sektora cyfrowego oraz 

ulepszenia łańcucha żywnościowego. W obszarze polityki społecznej Komisja przedstawi 

propozycję obejmującą stworzenie europejskiego urzędu pracy zajmującego się mobilnością 

pracowników i ubezpieczeniem społecznym.  Komisja chce również dokończyć budowę Unii 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-650-final-complet_en.pdf
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bezpieczeństwa, szczególnie pod kątem walki z terroryzmem i zapewnienia 

interoperacyjności baz danych w obszarze zarządzania migracją i granicami. Innymi celami są 

wzmocnienie Unijnego mechanizmu ochrony ludności, ochrona granic, readmisja 

imigrantów, reforma rozporządzenia dublińskiego i Niebieskiej Karty. Timmermans 

opowiedział się za objęciem systemem Schengen Bułgarii i Rumunii, a gdy spełni jego 

kryteria również Chorwacji.  

Komisja przedstawi również propozycję przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych 

obejmującą środki własne.  

Inne propozycje to stworzenie stanowiska Europejskiego Ministra Gospodarki  

i Finansów oraz inicjatywy zwiększającej pomocniczość, proporcjonalność oraz lepsze 

działanie Unii Europejskiej. Komisja zaproponuje również mechanizm ws. egzekwowania 

przestrzegania praworządności.  W programie prac jest 15 wniosków opartych na 

przeglądzie obecnych przepisów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej 

(REFIT),  

z uwzględnieniem opinii platformy REFIT. Komisja zamierza również wycofać 15 

oczekujących na przyjęcie wniosków, co do których nie można oczekiwać się osiągnięcia 

porozumienia lub które się zdezaktualizowały.  

W czasie debaty przedstawiciele grup politycznych pozytywnie ocenili Program Prac Komisji, 

a w szczególności ograniczoną liczbę nowych propozycji.  

Anneleen van BOSSUYT, w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, 

apelowała o zwiększenie w przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych inwestycji  

w badania i rozwój argumentując, że każde euro zainwestowane w badania i rozwój przynosi 

11 euro zysku.   

Sophia in`t VELD, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, 

poparła mechanizm egzekwowania praworządności, który jak powiedziała będzie przydatny 

w przypadku Polski. Zadała pytanie, co się stanie ze współpracą w dziedzinie sądownictwa, 

jeśli Komisja stwierdzi, że sądownictwo w Polsce nie jest już niezależne. Pytała, czy dalej 

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i system 

informacyjny Schengen będą korzystały z informacji ze strony polskiej.  

Ska KELLER, w imieniu Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, położyła nacisk na 

kwestie praworządności i dodała, że w Parlamencie toczą się prace nad wnioskiem o 

wszczęcie art. 7.1 wobec Węgier i dodała, że Komisja powinna zrobić to samo wobec Polski. 
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Andrzej GRZYB, z Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że kontrowersyjną sprawą jest 

specjalna linia budżetowa dla strefy euro i wymaga ona dyskusji. Kontrowersyjny jest 

również pakiet „mobilność a zmiany klimatyczne”, bo przyszłe regulacje dotyczące emisji 

powinny być skorelowane z długoterminową wizją transformacji sektora samochodowego w 

kierunku bezemisyjnym.  Zwrócił również uwagę na dyrektywę Parlamentu i Rady z 2001 r. 

ws. czasu letniego w kontekście toczącej się w Polsce dyskusji nt. odejścia od zmiany czasu.  

Debata nt. praworządności w Polsce  

Program kolejnej sesji Parlamentu przewiduje w godzinach porannych 15 listopada 2017 r. 

punkt porządku obrad poświęcony stanowi demokracji i praworządności w Polsce, podczas 

którego przewidziane są wystąpienie przedstawicieli Rady, Komisji, debata oraz ewentualnie 

przyjęcie rezolucji. Na dzień 6 listopada 2017 r. przewidziane jest spotkanie Fransa 

Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, z członkami Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Ostatnie takie spotkanie  

z Komisją odbyło się w dniu 31 sierpnia br. 

Glifosat 

Parlament w dniu 24 października 2017 r. przyjął rezolucję, w której odrzuca projekt 

rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej pozwalającej na używanie środków 

chwastobójczych na bazie glifosatu przez kolejne 10 lat. Wzywa w niej Komisję do 

natychmiastowego ograniczenia stosowania substancji na terytorium UE, przy czym 

całkowity zakaz obowiązywałby od 15 grudnia 2022 r. Zdaniem posłów substancja powinna 

być zakazana całkowicie w gospodarstwach domowych oraz rolnictwie, jeśli istnieją inne 

rozwiązania. Parlament w rezolucji zwraca uwagę, że w ujawnionych przez amerykański sąd 

wewnętrznych dokumentach firmy Monsanto, - producenta herbicydu „Roundup” 

wykorzystującego glifosat jako substancję czynną, - podaje się w wątpliwość wiarygodność 

badań sponsorowanych przez Monsanto oraz innych, które znalazły się wśród dowodów 

wykorzystanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejską 

Agencję Chemikaliów (ECHA) do dokonania własnej oceny bezpieczeństwa glifosatu. Z tego 

powodu Parlament wskazuje, że „ocena naukowa pestycydów do zatwierdzenia przez 

organy regulacyjne UE powinna opierać się wyłącznie na opublikowanych, poddanych 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0567&language=PL
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wzajemnej ocenie i niezależnych badaniach zleconych przez właściwe organy publiczne”. 

Wcześniej europejska inicjatywa obywatelska, dążąca do zakazania glifosatu, zebrała ponad 

milion podpisów w ciągu roku. Za rezolucją głosowało 355 posłów, przeciw 204, a 111 

wstrzymało się od głosu. Za rezolucją głosowały w zdecydowanej większości grupy 

socjalistów, zielonych i Europy Narodów i Wolności (eurosceptycy, z których połowa to 

posłowie francuskiego Frontu Narodowego), natomiast przeciw byli posłowie z Grupy 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy 

Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (skrajna lewica) oraz Grupy Europa Wolności i 

Demokracji Bezpośredniej (eurosceptycy z brytyjskiej Partii Niepodległości Zjednoczonego 

Królestwa oraz włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd). Głosy posłów Europejskiej Partii Ludowej 

rozbiły się po równo.  

Poziom kadmu w nawozach  

W dniu 25 października 2017 r. Parlament przegłosował ograniczenie poziomu kadmu  

w nawozach. Obecnie państwa UE importują ponad 6 milionów ton fosforytów w celu 

produkcji nawozów sztucznych, podczas gdy w całej UE można odzyskać w ramach 

recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym do 2 mln ton fosforu ze ścieków, nawozu 

naturalnego, mączki mięsno-kostnej oraz wytworzonych odpadów ulegających 

biodegradacji. Nowe przepisy pozwalają na używanie w nawozach materiału z odzysku i 

ułatwiają innowacyjnym nawozom dostęp do rynku poprzez ustanowienie unijnych zasad 

jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska dla nawozów z oznaczeniem "CE". Zgodnie 

z nowymi przepisami określone będą górne pułapy obecności kadmu w nawozach 

oznakowanych CE. Kadm jest obecny w związkach fosforu, z których produkowane są 

nawozy sztuczne, i może odkładać się w glebie. Limit zanieczyszczeń kadmem w nawozach 

ma spaść do 60 mg na kilogram pięciotlenku fosforu w 2018 r., do 40 mg do w sześć lat po 

wejściu w życie rozporządzenia  

i do 20 mg po szesnastu latach od wejściu w życie rozporządzenia, podczas gdy Komisja 

Europejska proponowała, aby najniższy limit zaczął obowiązywać 12 lat po wejściu w życie 

propozycji. Parlament wprowadził również klauzulę rewizyjną, która zobowiązuje Komisję do 

oceny skuteczności ograniczeń poziomów zanieczyszczeń oraz monitorowania zmian  

w technologiach redukujących kadm. Ocena miałaby nastąpić po 42 miesiącach od wejścia 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0270&language=PL
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rozporządzenia w życie i obejmowałaby wpływ przepisów na rynek surowców i nawozów. 

Obecnie na terenie Unii Europejskiej nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie, a nowe 

regulacje byłyby ostrzejsze od obowiązujących w Japonii i Australii. Nowe przepisy są 

niekorzystne dla polskich producentów, którzy produkują nawozy z fosforytów silnie 

zanieczyszczonych kadmem. 

Pracownicy delegowani 

W dniu 25 października 2017 r. Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym nie wniósł 

zastrzeżeń do stanowiska Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego 

ws. pracowników delegowanych, co pozwala na rozpoczęcie rozmów nad ostatecznym 

kształtem przepisów z ministrami zasiadającymi w Radzie ds. Zatrudnienia, Polityki 

Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów.  

W dniu 16 października 2017 r. Komisja Zatrudnienia przyjęła 32 głosami za, przy 8 przeciw 

(Krasnodębski, Złotowski) i 13 wstrzymujących się (Jazłowiecka, Łukacijewska, Pitera) 

sprawozdanie ws. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (jęz. ang).  

Zgodnie z przyjętymi poprawkami maksymalny łączny czas delegowania w to samo miejsce 

do tego samego rodzaju pracy ma wynosić 24 miesiące. Parlament poparł propozycję 

Komisji Europejskiej, która proponowała zasadę: ta sama płaca za tę samą pracę w tym 

samym miejscu. Pracownik delegowany otrzymywałby wszelkie elementy wynagrodzenia, 

które otrzymuje pracownika miejscowy w kraju przyjmującym. Inna przyjęta poprawka 

zakłada stosowanie wszystkich układów zbiorowych pracy w odniesieniu do pracowników 

delegowanych.  

Nowy system wjazdu/wyjazdu 

Parlament przyjął 477 głosami za przy 139 przeciw i 50 wstrzymujących się rezolucję ws. 

wspólnego elektronicznego systemu kontroli zewnętrznych granic strefy Schengen oraz 

rejestracji podróżnych spoza Unii. Celem nowego systemu, który ma zacząć obowiązywać od 

2020 r., jest ograniczenie nielegalnej imigracji, przeciwdziałanie przedłużaniu pobytu oraz 

walka z przestępczością zorganizowaną. Nowy system będzie zbierał i przetwarzał takie 

informacje jak: dane identyfikacyjne, rodzaj dokumentu podróży, data i miejsce wjazdu, 

odmowy wjazdu i wyjazdu na obszar Schengen, odciski palców oraz obraz twarzy. Dane będą 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0319%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0411+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL


9 
 

przechowywane od trzech do pięciu lat. Rejestracji będą podlegać obywatele państw 

zarówno zobowiązanych do posiadania wizy wjazdowej do UE jak i z tego obowiązku 

zwolnieni. System EES (entry/exit system) pozwoli zweryfikować, czy nie przekroczono 

dozwolonego czasu pobytu oraz zastąpi pieczątki w paszportach. Pozwoli na wykrycie 

sfałszowanych dokumentów, skrócenie czasu przekraczania granicy oraz wykrycie osób 

przekraczających dopuszczalny czas pobytu. Z systemu będą mogły korzystać narodowe 

organy odpowiedzialne za wydawanie wiz i politykę azylową oraz Europol.  

Mandat ws. e-privacy  

Parlament przyjął 318 głosami za, przy 280 przeciwko i 20 wstrzymujących się mandat dot. 

negocjacji z Radą ws. rozporządzenia o e-privacy, w którym przewiduje się zakazanie 

stronom internetowym odmawiania dostępu do bezpłatnych treści użytkownikom 

nieakceptujących tzw. ciasteczek. Nowe obejmują pocztę elektroniczną, komunikatory 

internetowe, serwisy telefoniczne i  dotyczą danych ujawniających lokalizację oraz czas 

trwania komunikacji.  

Nagroda Sacharowa 

Parlament Europejski, decyzją przewodniczącego Antonio Tajaniego i liderów grup 

politycznych, przyznał wenezuelskiej opozycji demokratycznej Nagrodę Sacharowa na rzecz 

Wolności Myśli. Laureatami są Zgromadzenie Narodowe i więźniowie polityczni wymienieni 

przez Wenezuelskie Forum Karne - organizację świadczącą nieodpłatną pomoc prawną 

osobom represjonowanym. Tajani powiedział, że „przyznając Nagrodę im. Sacharowa na 

rzecz Wolności Myśli Demokratycznej Opozycji w Wenezueli, potwierdzamy nasze 

niezachwiane poparcie dla demokratycznie wybranego Zgromadzenia Narodowego 

Wenezueli. Apelujemy również o pokojową demokratyzację, do której desperacko wzywają 

Wenezuelczycy”. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 13 grudnia br. w Strasburgu. 

Nowelizacja przepisów dot. nowych substancji psychoaktywnych 

Parlament w dniu 24 października 2017 r. przyjął dwie rezolucje dot. nowelizacji przepisów 

ws. kar za nielegalny handel narkotykami i środkami psychoaktywnymi oraz walki  

z dopalaczami.  Przewidują one szybsze wycofywanie z rynku dopalaczy, których około sto 
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nowych wersji pojawia się co roku na rynku i umożliwiają państwom członkowskim szybsze 

umieszczanie takich substancji na krajowych listach substancji nielegalnych. Dzięki 

nowelizacji poprawi się wymiana informacji przez Europejskie Centrum Monitorowania 

Narkotyków  

i Narkomanii oraz wzmocniona zostanie rola Europolu w walce z nowymi substancjami 

psychoaktywnymi.  

Walka z nowotworami pochodzenia zawodowego 

Parlament przyjął stanowisko ws. nowelizacji Dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony 

pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia podczas pracy na działanie 

czynników rakotwórczych lub chemikaliów zmieniających materiał genetyczny. Jej celem jest 

zaostrzenie przepisów pod kątem wzmocnienia ochrony przed czynnikami rakotwórczymi i 

zastąpienie,  

o ile jest to technicznie możliwe, czynnika rakotwórczego lub mutagenu substancją lub 

procesem, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika.  

W rezolucji Parlament zaostrza dopuszczalne dawki narażenia dla jedenastu substancji 

chemicznych, które zgodnie z danymi Komisji Europejskiej są obecne  

w środowisku pracy ok. 11 milionów pracowników w UE. Najbardziej narażone sektory to 

budownictwo, przemysł chemiczny, motoryzacyjny, meblarski, drzewny, włókiennictwo oraz 

ochrona zdrowia.  

Nowa wiceprzewodnicząca Parlamentu 

Heidi HAUTALA, fińska poseł z Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, została nową 

wiceprzewodniczącą Parlamentu w miejsce Ulrike LUNACEK.   

Debata ws. napastowanie seksualnego  

W następstwie doniesień o napastowaniu seksualnym kobiet w amerykańskim środowisku 

filmowym Parlament w dniu 26 października 2017 r. przyjął stanowisko ws. przeciwdziałania 

napastowaniu seksualnemu w UE. W rezolucji posłowie odnoszą się do sytuacji w samym 

Parlamencie w kontekście doniesień o molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnym osób 

zwłaszcza na stanowiskach asystentów posłów, stażystów oraz pracowników 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0410+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0417+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0417+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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kontraktowych.  Wnioskują również o polepszenie działania właściwych, już istniejących 

organów administracji Parlamentu i wzywają Komisję Europejską oraz państwa członkowskie 

do właściwego monitorowania dyrektyw UE zakazujących nękania fizycznego, psychicznego i 

ze względu na płeć.  

W czasie debaty w większości zabierały głos kobiety, które podkreślały konieczność 

wspierania psychologicznego ofiar, które nie radzą sobie ze strachem wobec sprawcy  

i obawiają się stygmatyzacji społecznej w razie zgłoszenia sprawy na policję. Jak powiedziała 

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, w imieniu Europejskiej Partii Ludowej, większość 

przypadków, nigdy i nigdzie nie została zgłoszona w obawie przed wstydem i utratą pracy,  

a jeśli sytuacja miała miejsce w ważnej instytucji, jak na przykład parlament, dochodzą inne 

bariery: obawa przed posądzeniem o nielojalność, szkodzenie firmie i obniżanie jej prestiżu. 

Jadwiga WIŚNIEWSKA, w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, 

powiedziała, że przypadki molestowania w Parlamencie Europejskim są dowodem na 

niewydolność tej instytucji i dodała, że sprawa ta powinna przedmiotem audytu.  Gerard 

BATTEN, z Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, powiedział, że administracja 

parlamentarna nie powinna blokować takich przypadków ani ich wyciszać.  

Morderstwo maltańskiej dziennikarki  

Parlament w dniu 24 października 2017 r. w obecności członków rodziny uczcił minutą ciszy 

pamięć Daphne Caruany Galizii, maltańskiej dziennikarki i blogerki, która zginęła w zamachu 

bombowym. Antonio TAJANI, przewodniczący Parlamentu, wezwał władze maltańskie, które 

były przedmiotem ostrej krytyki zmarłej dziennikarki, do pełnego wyjaśnienia okoliczności 

zabójstwa i wykrycia sprawców. W konsekwencji zamachu kierownictwo postanowiło 

wprowadzić do porządku obrad kolejnego posiedzenia w dniu 14 listopada 2017 r. punkt 

poświęcony praworządności na Malcie.  

Przyjęte teksty 

Parlament przyjął m.in. następujące rezolucje: 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy  
Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla 
młodzieży  
Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE 
Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0388+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0390+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0390+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0401+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa   
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje 
Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów 
Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu 
obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE 
Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu 
Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE  
Polityka gospodarcza w strefie euro 
 
 
         Oprac. W .Kuźma  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0403+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0410+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0410+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0411+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0411+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0417+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0418+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

