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                          Bruksela, dnia 6 marca 2010 r.

Sprawozdanie nr 12/2010

JERZY BUZEK O PRIORYTETACH SWOJEJ 2,5-ROCZNEJ KADENCJI

PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Podczas spotkania Koła Polskiego w lutym w Strasburgu Przewodniczący Jerzy
Buzek przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz priorytety swojej
2,5-rocznej kadencji.

Przewodniczący Buzek przybliżył polskim eurodeputowanym dotychczasową
realizację i dalsze zamierzenia odnośnie priorytetów swojej 2,5-rocznej kadencji.
Przewodniczący skoncentrował się na następujących kwestiach:
 
• Promowanej przez siebie Europejskiej Wspólnocie Energetycznej (EWE), która

ma doprowadzić do sytuacji, w której Unia  Europejska - jako całość - będzie
partnerem przy zakupie  gazu i ropy od zagranicznych dostawców. EWE ma być
wzorowana na Wspólnocie Euratom. Przewodniczący wspomniał, że odbył już
wstępne rozmowy na ten temat z Przewodniczącym Komisji Europejskiej
Barroso. Podkreślił, że niedawne ukonstytuowanie się Komisji Europejskiej
niewątpliwie pozwoli zintensyfikować i przyśpieszyć prowadzone w tej kwestii
prace.

W opinii Przewodniczącego, idea takiej wspólnoty jest tak stara, jak idea Unii
Europejskiej. Prawie 60 lat temu, 9 maja 1950 r. została zaprezentowana
Deklaracja Schumana, którą uważa się za początek Wspólnoty. Dzisiaj do węgla
dołączyła ropa, gaz oraz dostawy energii elektrycznej, jako kluczowego towaru,
bez którego nie istnieje możliwość rozwoju. Przewodniczący podkreślił, że
konieczne jest stworzenie odpowiednich połączeń transgranicznych, dzięki
którym będzie można ratować każdy kraj, któremu zabraknie prądu, czy gazu.
Przewodniczący wyraził też zadowolenie, że budowa wspólnej polityki
energetycznej stała się jednym z głównych celów obecnej prezydencji
hiszpańskiej.
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• Swoich częstych, regularnych spotkaniach z Komisją Europejską oraz z Radą
Europejską (podczas szczytów), poświęconych m.in. implementacji Traktatu
Lizbońskiego oraz wypracowaniu nowych, skutecznych „potraktatowych”
mechanizmów współpracy w trójkącie Parlament Europejski - Rada Europejska -
Komisja Europejska;

• Zacieśnianiu codziennej współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami
narodowymi, których rola - po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - wzrosła. W
opinii Przewodniczącego, silne parlamenty to bardziej demokratyczna Europa.
Zacieśnianiu współpracy z parlamentami narodowymi miały służyć: udział
Przewodniczącego Buzka w spotkaniu wszystkich przewodniczących
parlamentów narodowych krajów członkowskich UE w Sztokholmie w połowie
grudnia 2009 r., dotychczasowe osobiste wizyty Przewodniczącego w ponad 10
parlamentach europejskich, jak również goszczenie w Parlamencie Europejskim
przewodniczących parlamentów narodowych.

Przy tej okazji warto wspomnieć o spotkaniu Przewodniczącego Buzka w Sejmie,
gdzie mówił: „Chcemy bezpośredniej współpracy na szczeblu komisji, a więc
tam, gdzie są eksperci - Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych,
używając internetu, wideokonferencji. Chcemy również, aby eksperci,
sprawozdawcy poszczególnych aktów, mogli się ze sobą porozumiewać”. Jest to
zgodne z zapisami w przyjętym przez Parlament Europejski sprawozdaniu Elmara
Broka (EPP, Niemcy) nt. relacji między PE a parlamentami narodowymi po
wejściu w życie Traktatu z Lizbony (opisywałam to w następujących
sprawozdaniach: http://www.senat.gov.pl/k7/ue/inne/2009/051.pdf oraz
http://www.senat.gov.pl/k7/ue/inne/2009/030.pdf .

O Traktacie Lizbońskim Przewodniczący Buzek powiedział, że jest „traktatem
parlamentów” – nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale także parlamentów
narodowych. Przewodniczący podkreślił też, że parlamenty krajowe stają się
współautorami prawa unijnego.

• Działaniach podejmowanych na rzecz budowy wielobiegunowego systemu w
polityce międzynarodowej, m.in. zaplanowanych na wiosnę 2010 r. oficjalnych
wizytach Przewodniczącego w USA, Rosji i Chinach. Według
Przewodniczącego, polityka zagraniczna Unii Europejskiej powinna mieć
podstawowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów obywateli.

• Zainicjowaniu procesu utworzenia Sieci Sacharowa - sieci powiązań pomiędzy
blisko trzydziestoma laureatami nagrody Parlamentu Europejskiego  im. Andreja
Sacharowa. Ideą sieci jest, aby nagrodzeni przez Parlament Europejski w
dziedzinie obrony praw człowieka obrońcy wolności słowa, wspólnie zabierali
głos na temat obrony praw człowieka na całym świecie.

• Zainaugurowanym w Oświęcimiu, przy okazji 65 rocznicy wyzwolenia obozu
koncentracyjnego KL Auschwitz, Europejskim Forum Pro Publico Bono -
obywatele dla solidarności europejskiej.  Będzie ono wykorzystywało
doświadczenie 12 byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego w
promowaniu i podejmowaniu działań na rzecz obrony praw człowieka. Pierwsza
przewodnicząca PE Simone Veil była gościem podczas tych uroczystości.
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Druga część spotkania poświęcona była pytaniom eurodeputowanych skierowanym
do Przewodniczącego Buzka.

Poseł Konrad Szymański (ECR) spytał o działania Przewodniczącego PE podjęte na
rzecz uwzględnienia przez Komisję Europejską tzw. Raportu Libickiego ws.
zagrożeń, wynikających z budowy Gazociągu Północnego.1 Przewodniczący
odpowiedział, że wysyłał do Komisji zapytanie w tej sprawie, a odpowiedź, którą
uzyskał, była niezadowalająca. Dalsze działania w tym kierunku utrudniał jednak
długi proces konstytuowania się nowej Komisji. Przewodniczący obiecał, że
ponownie postara się omówić tę kwestię na forum nowej Komisji. Przewodniczący
zaprosił również na rozmowę posła Konrada Szymańskiego na temat Nord Stream
podczas marcowej sesji PE w Strasburgu. Był też o to ponownie pytany przez posła
Ryszarda Legutkę, w trakcie kolejnego spotkania z Kołem Polskim, jakie miało
miejsce podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu.
 
Poseł Marek Migalski (ECR) spytał o możliwość jeszcze bardziej zdecydowanej
reakcji na podejmowane przez władze białoruskie represje wobec demokratycznej
opozycji i mniejszości polskiej. Pan Przewodniczący zapewnił, że są - i nadal będą -
podejmowane przez PE kroki w sprawie przeciwdziałania prześladowaniom
mniejszości polskiej oraz demokratycznej opozycji na Białorusi.
 
Poseł Janusz Wojciechowski (ECR) spytał o możliwość zdecydowanej reakcji na
krytykę litewskiej Głównej Komisji Etyki Służbowej (GKES) pod adresem europosła
mniejszości polskiej na Litwie, Waldemara Tomaszewskiego. Przewodniczący
obiecał interwencję. Spotkał się już z posłem Tomaszewskim osobiście, po
czym przekazał tę sprawę Komisji ds. Prawnych Parlamentu Europejskiego. Według
wstępnej opinii służb prawnych PE, którym Przewodniczący zlecił zbadanie tego
przypadku, krytyka litewskiej Głównej Komisji Etyki Służbowej jest niezgodna z
traktatami.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska2

                                                
1 Raport posła Libickiego:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=PL&term=6&author
=24087
2 Na podstawie informacji przekazanych przez Gabinet Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego


