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                             Bruksela, dnia 18 czerwca 2018 r. 

 

 

 

      

     

 

Sprawozdanie nr 37/2018 

 

Sprawozdanie z sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu  

w dniach 11-14 czerwca br. 

 

Strasburg, 11-14 czerwca 2018 r. 

 

 

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 11-14 czerwca br. w 

Strasburgu, omawiane były następujące tematy i poczyniono poniższe ustalenia: 

 

1. INSTYTUCJE - Otwarcie sesji: solidarność z ofiarami erupcji wulkanu Fuego w 

Gwatemali  

2. INSTYTUCJE - Liczba posłów do PE zmniejszy się po wyborach europejskich w 2019 r. 

3. INSTYTUCJE - Debata nt. przyszłości UE z premierem Holandii - Markiem Rutte 

4. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – Debata nt. praworządności w Polsce 

(sądownictwo) 

5. MIGRACJA – Eurodeputowani domagają się położenia kresu zgonom imigrantów na 

Morzu Śródziemnym 

6. TRANSPORT - Przegląd przepisów o transporcie drogowym: posłowie zagłosują w lipcu 

7. TRANSPORT - Parlament przyjął unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa dla dronów 

8.  SPRAWY ZAGRANICZNE - Parlament Europejski wzywa Rosję do zakończenia 

okupacji terytoriów gruzińskich  

9. SPRAWY ZAGRANICZNE - Parlament chce wzmocnienia obrony cybernetycznej w 

Unii Europejskiej i współpracy z NATO   

10. POMOC MIĘDZYNARODOWA - Parlament poparł udzielenie Ukrainie przez UE 

miliarda euro pomocy finansowej na lata 2018-2019  

11. PRAWA CZŁOWIEKA – Łamanie praw człowieka w Rosji, państwie Rakhine i 

Bahrajnie 

12. INNE - Parlament Europejski instytucją unijną cieszącą się największym zaufaniem 
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1. INSTYTUCJE - Otwarcie sesji: solidarność z ofiarami erupcji wulkanu Fuego w 

Gwatemali  

  

Otwierając sesję plenarną w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani 

wyraził solidarność z osobami dotkniętymi erupcją wulkanu Fuego w Gwatemali. 

 

Wulkan Fuego w Gwatemali pozostaje aktywny. Ponad 100 osób poniosło śmierć w wyniku 

wybuchu, 2 miliony, czyli ponad 10% mieszkańców zostało dotkniętych skutkami erupcji. 

Przewodniczący Tajani wyraził w imieniu Parlamentu Europejskiego solidarność z ludnością 

Gwatemali. 

 

21 maja Europejski Trybunał Sprawiedliwości uchylił dwie decyzje podjęte przez Prezydium 

Parlamentu Europejskiego (ciało polityczne, w którego skład wchodzą przewodniczący 

Parlamentu i 14 wiceprzewodniczących) w sprawie nałożenia sankcji na posła Janusza 

Korwina-Mikkego za obraźliwe uwagi pod adresem imigrantów i kobiet. Odnosząc się do 

decyzji Trybunału, przewodniczący Tajani powiedział: „Wszyscy, którzy twierdzą, że kobiety 

są gorsze od mężczyzn, powinni zostać ukarani”. Prezydium podejmie decyzje, czy 

Parlament, będzie się odwoływać się od decyzji unijnego Trybunału. 

 

 

2. INSTYTUCJE - Liczba posłów do PE zmniejszy się po wyborach europejskich w 

2019 r. 

 

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści 

UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia. 

 

Posłowie chcą zmniejszyć rozmiar Parlamentu Europejskiego po Brexicie : 

 Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka 

Brytania opuści UE 

 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie dostępne w przypadku kolejnych rozszerzeń 

UE 

 27 miejsc rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są 

niedoreprezentowane. 

 

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja 

miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca, umieściłaby 46 z 73 miejsc 

zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie. 
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Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym 

krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE. 

Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie 

są nieznacznie niedoreprezentowane. Polska otrzyma w nowym PE jedno miejsce więcej. 

Oznacza to, że w nowym PE znajdzie się 52 Polaków, a nie 51 jak obecnie. 

  

W tekście podkreślono również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko jeśli 

Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby 

bez zmian, do czasu prawomocnego zakończenia Brexitu. 

  

Projekt decyzji Rady Europejskiej został przyjęty 566 głosami za, przy 94 głosach przeciw 

oraz 31 wstrzymujących się od głosu. 

  

Odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania Danuta Hübner (EPP, Polsk) powiedziała: 

„Skład Parlamentu Europejskiego jest ostatecznym wyrazem woli europejskich obywateli. 

Dlatego ważne jest, aby reprezentacja obywateli była sprawiedliwa, obiektywna i zgodna z 

prawem UE. Po długich i trudnych negocjacjach cieszę się, że Parlament Europejski wyraził 

ostateczną zgodę na nasz wniosek. Zaangażowanie obywateli w proces demokratyczny jest 

sprawą najwyższej wagi i wierzymy, że nowy skład naszej Izby zmotywuje naszych 

obywateli do aktywniejszego w nim uczestnictwa”.  

  

Współsprawozdawca Pedro Silva Pereira (S&D, Portugalia) powiedział: „Ostateczne 

zatwierdzenie nowego składu Parlamentu Europejskiego to szczęśliwy koniec bardzo 

wymagającego procesu. Mamy powody do zadowolenia z ostatecznego wyniku: 

sprawiedliwszy podział miejsc, zgodny z traktatem lizbońskim i zasadą degresywnej 

proporcjonalności; żadne z państw miejsc nie traci i zmniejsza się wielkości Parlamentu, 

pozostawiając pewną liczbę miejsc do dyspozycji w celu dostosowania się do potencjalnych 

przyszłych rozszerzeń. Nowy Parlament Europejski zapewni bardziej sprawiedliwą refleksję 

nad sprawami obywateli, których reprezentuje”. 

  

 Kolejne kroki 

 

Nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim wymaga wciąż formalnego potwierdzenia 

przez głowy państw i rządów UE, podczas Szczytu w Brukseli, 28-29 czerwca. Decyzja 

wejdzie w życie dzień po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. 

  

 Informacje pogłębione 
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Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może 

przekroczyć 750 plus przewodniczący. Wymagane jest także, aby reprezentacja była 

"degresywnie proporcjonalna", przy minimalnym progu wynoszącym 6 członków na państwo 

członkowskie, oraz zasadzie, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać 

więcej niż 96 miejsc. 

 

W uproszczeniu „degresywna proporcjonalność” powinna spełniać dwa wymogi: 

a) żadne mniejsze państwo nie powinno otrzymać więcej miejsc niż większe; 

b) stosunek liczby ludności do liczby miejsc wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności, 

przed zaokrągleniem do liczby całkowitej. 

  

Oznacza to, że podział miejsc w Parlamencie Europejskim musi odzwierciedlać zmiany 

demograficzne w państwach członkowskich UE. 

 

 

3. INSTYTUCJE - Debata nt. przyszłości UE z premierem Holandii - Markiem Rutte 

(dokładnie omówiona w sprawozdaniu nr 36) 

 

Posiedzenie z udziałem premiera Holandii Marka Rutte to siódma z kolei debata posłów i 

europejskich liderów o przyszłości UE. Wcześniej w PE wystąpili premier Irlandii Leo 

Varadkar, premier Chorwacji Andrej Plenković, premier Portugalii António Costa, prezydent 

Francji Emmanuel Macron,  premier Belgii Charles Michel i premier Luksemburga Xavier 

Bettel. W kolejnych debatach o przyszłości UE wezmą udział premier Mateusz Morawiecki 

(lipiec), premier Grecji Alexis Tsipras (wrzesień), premier Estonii Jüri Ratas (I sesja 

październikowa), prezydent Rumunii Klaus Iohannis  (II sesja październikowa) oraz kanclerz 

Niemiec Angela Merkel (listopad). 

 

Premier Mark Rutte w swoim przemówieniu za największy dorobek UE uznał jedność 

europejską i wspólne wartości, które stają się jeszcze bardziej istotne w obliczu rosnących 

zagrożeń globalnych i naruszania porządku międzynarodowego (m.in. w wymianie 

handlowej). Jako przykład jedności przywołał silne poparcie UE dla Holandii w rozmowach z 

Rosja, która uparcie odrzucała jakąkolwiek odpowiedzialność za katastrofę samolotu MH17 

w 2014 r. Premier wyraził sprzeciw wobec wizji ciągłego pogłębiania integracji („ever closer 

union”), jedność i dalsza integracja to dwie różne kwestie. Opowiedział się za unią bardziej 

doskonałą („EU should underpromise and overdeliver”). UE powinna się skoncentrować na 

kilku obszarach, gdzie rzeczywiście działa skutecznie („less is more”) tj. zmiany klimatu, 

rozwój wspólnego rynku, migracje, polityka handlowa. Wezwał do zwiększenia celu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych do 55% do 2030, jednocześnie poprosił o wsparcie PE w 

urzeczywistnieniu tego wezwania (entuzjazm dużej części izby). Postulował dokończenie 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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budowy wspólnego rynku w odniesieniu do usług oraz rozwiązanie palącej kwestii migracji. 

Odrzucił osobny budżet strefy euro skierowany na finansowanie reform strukturalnych. 

Stwierdził, że pełne wdrożenie Paktu Stabilności i Wzrostu w każdym państwie 

członkowskim stosującym euro będzie wystarczającym mechanizmem stabilizacyjnym. 

Premier uznał, że po Brexicie budżet UE nie może być wyższy oraz określany przez stare 

priorytety (rolnictwo i spójność). Jako część legitymacji demokratycznej uznał 

praworządność, która nie jest kwestią krajową, ale całej UE. Zdecydowanie poparł działania 

wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i KE na tym polu. 

 

4. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – Debata nt. praworządności w Polsce 

(sądownictwo) (dokładnie omówiona w sprawozdaniu 35) 

 

W dniu 13 czerwca miała miejsce parlamentarna debata o zmianach w polskim sądownictwie 

z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Podczas 

debaty miała miejsce tylko jedna runda wypowiedzi w imieniu grup politycznych, w której 

wzięli udział w większości posłowie polscy. Prezydencja bułgarska zachowała bardzo 

umiarkowaną postawę, podkreślała rolę wartości i dialogu oraz informując, że sprawa będzie 

omawiana na Radzie ds. Ogólnych 26 czerwca. Debata skoncentrowała się na Sądzie 

Najwyższym. Grupy EPP, S&D, ALDE oraz Zieloni wprost zaapelowały do KE o zaskarżenie 

ustawy do Trybunału Sprawiedliwości przed 3 lipca br.  

 

5. IMIGRACJA – Eurodeputowani domagają się położenia kresu zgonom imigrantów 

na Morzu Śródziemnym 

 

Podczas debaty przed szczytem UE posłowie wezwali przywódców UE do uzgodnienia 

stanowiska w sprawie systemu dublińskiego. W ich opinii kluczowe znaczenie będzie miał 

kolejny szczyt UE w Brukseli w dniach 28-29 czerwca br. Posłowie stwierdzają, że 

europejskie ośrodki recepcyjne w krajach tranzytowych pomagają migrantom. 

 

Przed kolejnym szczytem UE w dniach 28-29 czerwca europosłowie wezwali przywódców 

UE, by wykazali prawdziwą wolę polityczną i opracowali autentyczne rozwiązania, aby 

ostatecznie zakończyć kryzys migracyjny. 

 

W debacie w dniu 12 czerwca br. z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem 

Timmermansem i wiceministrem bułgarskiej prezydencji w Radzie UE, Moniką Panayotową, 

europosłowie przedstawili swoje priorytety na kolejny ważny szczyt UE w Brukseli w dniach 

28-29 czerwca.  
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Niektóre grupy polityczne wezwały przywódców UE, aby położyły kres formalnym 

dyskusjom na temat migracji i rozpoczęły prace nad porozumieniem w sprawie tak zwanego 

"systemu dublińskiego". Odnieśli się do niedawnej decyzji nowego rządu włoskiego, by 

odmówić przewoźnikowi MS Aquarius, który przewozi migrantów, zacumowania w ich kraju 

i określili tę decyzję mianem hańby i skandalu. 

 

Przewodniczący PE Antonio Tajani wezwał także przywódców UE, by kontynuowali prace 

nad zmianami przepisów dublińskich, wskazując jednocześnie, że Parlament Europejski 

przyjął jasne stanowisko w tej sprawie, oparte na solidarności. 

  

Niektóre grupy podkreśliły również potrzebę budowy nowych europejskich ośrodków 

recepcyjnych, aby pomóc imigrantom przybywającym do krajów tranzytowych. Inni 

podkreślali, że rozwiązanie problemu kryzysów migracyjnych, oparte na kwotach i 

obowiązkowej realokacji uchodźców, po prostu nie działa, jak pokazało dotychczasowe 

doświadczenie i dlatego należy przedstawić inne opcje. 

 

Posłowie rozmawiali także o barierach handlowych USA i reformie strefy euro, wzywając 

Radę Europejską do podjęcia dalszych działań w celu zreformowania UGW. 

 

6. TRANSPORT - Przegląd przepisów o transporcie drogowym: posłowie zagłosują w 

lipcu  

 

Posłowie w dniu 14 czerwca postanowili, że nad okresami odpoczynku kierowców, 

delegowaniem kierowców oraz zwalczaniem nielegalnych praktyk w transporcie 

drogowym, zagłosują podczas sesji plenarnej w lipcu. 

 

Na lipcowej sesji plenarnej odbędzie się pełna debata oraz głosowanie nad wnioskami w 

sprawie delegowania pracowników do sektora transportu drogowego, poprawy warunków 

odpoczynku oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów w celu zwalczania nielegalnych 

praktyk, takich jak tworzenie firm przykrywek. 

  

Parlamentarna komisja ds. transportu (TRAN) przyjęła własne stanowisko dotyczące trzech 

wniosków oraz decyzję o przystąpieniu do negocjacji, podczas głosowania w dniu 4 czerwca 

br. 

  

Posłowie podczas sesji plenarnej nie poparli jednak decyzji komisji TRAN w sprawie 

rozpoczęcia negocjacji z Radą i zagłosowali nad przeprowadzeniem debaty oraz głosowaniem 

podczas sesji plenarnej w lipcu. 
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Trzy wnioski dotyczące delegowania kierowców, okresów odpoczynku kierowców i dostępu 

do zawodu przewoźnika drogowego oraz rynku przewozów drogowych w celu zwalczania 

nielegalnych praktyk, stanowią część pakietu mobilności przedstawionego przez Komisję w 

maju 2017 roku. 

 

 Szczegóły 

 

Parlament Europejski w głosowaniu na sesji plenarnej odrzucił mandaty na negocjacje z Radą 

(sprawozdania)  komisji TRAN dotyczące pakietu mobilności: 

 Czas pracy i odpoczynku kierowców, Wim van de Camp (EPP, Holandia): 185 głosów 

za sprawozdaniem, 428 przeciw, 9 wstrzymujących się) ;   

 Lex specialis - delegowanie kierowców w transporcie drogowym, Merja Kyllönen 

(GUE/NGL, Finlandia): 263 za, 343 przeciwko, 24 wstrzymujące się; 

 Kabotaż, Ismail Ertug (S&D, Niemcy): 251 głosów za, 371 przeciw, 16 

wstrzymujących się. 

Jest to pierwszy przypadek, w którym PE odrzucił w głosowaniu sprawozdania komisji. 

(Procedura z art. 69 c Regulaminu zaczęła obowiązywać w styczniu 2017 r.; przewiduje ona, 

że decyzje komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych mogą zostać 

poddane pod głosowanie na sesji plenarnej. W przypadku odrzucenia mandatu 

komisji  projekt zostaje włączony do porządku kolejnej sesji plenarnej z możliwością 

składania poprawek). 

  

Polska popierała sprawozdania przyjęte przez komisję TRAN, przewidywały one m.in. 

wyłączenie transportu międzynarodowego i tranzytu spod dyrektywy o pracownikach 

delegowanych. Wczoraj pismo do polskich posłów popierające sprawozdania TRAN 

wystosował Minister Infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk. 

  

Odrzucenie sprawozdań (mandatów na trilogi) oznacza, że zostaną one ponownie poddane 

pod głosowanie głosowaniu na kolejnej sesji PE, 2 – 5 lipca br. i będzie możliwość zgłaszania 

przez posłów do nich poprawek. Można się spodziewać, że korzystne z punktu widzenia 

Polski postanowienia dotyczące transportu zostaną zmienione. 

 

7. TRANSPORT - Parlament przyjął unijne przepisy bezpieczeństwa dla dronów 

 

Posłowie poparli przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz 

aktualizujące zasady bezpieczeństwa dla lotnictwa. 

Unijne przepisy dla dronów mają obejmować:  

 Jednakowy poziom bezpieczeństwa na terenie UE 

 Stymulację rozwoju rynku dzięki koordynacji przepisów 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
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 Modernizację zasad bezpieczeństwa w lotnictwie w odpowiedzi na nowe wyzwania 

 

W dniu 12 czerwca br. posłowie przyjęli projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z 

Radą, w listopadzie 2017 roku, dotyczących zasad UE dla dronów oraz ich operatorów, 

zapewniających bezpieczeństwo oraz przewidywalne przepisy, pozwalające na rozwój 

produktów i usług. Obecnie rozwój rynku zahamowany jest przez nieskoordynowane przepisy 

krajowe dla dronów. 

  

Zgodnie z nowymi przepisami drony będą musiały być projektowane w sposób wykluczający 

ryzyko dla ludzi. Zależnie od przewidywanego ryzyka, wagi lub obszaru użytkowania, drony 

będą musiały być wyposażone w takie urządzenia jak wysokościomierz, możliwość 

określenia zmiany strefy geograficznej oraz maksymalne dopuszczalne odległości operacyjne, 

funkcje unikania kolizji i automatycznego lądowania. 

  

Znajomość wszystkich przepisów dotyczących dronów oraz umiejętność ich bezpiecznego 

obsługiwania stanie się obowiązkiem operatorów samolotów bezzałogowych. Oznacza to, że 

niektórzy z nich będą musieli przejść szkolenie zanim wolno im będzie sterować dronem. 

  

W celu ułatwienia identyfikacji, w przypadku kolizji, operatorzy powinni być zarejestrowani 

a ich drony powinny mieć oznaczenie umożliwiające ich identyfikację. Z przepisów tych 

wyłączone będą najmniejsze jednostki. 

  

W oparciu o najistotniejsze zasady Komisja Europejska ma opracować bardziej szczegółowe 

przepisy obowiązujące w całej UE, takie jak maksymalne limity lotów i odległości dla lotów 

bezzałogowych oraz zasady certyfikacji operacji i samolotów bezzałogowych w zależności od 

stwarzanego przez nie zagrożenia. Przepisy określałyby również, którzy operatorzy 

potrzebują dodatkowego przeszkolenia i rejestracji oraz jakie rodzaje dronów powinny mieć 

dodatkowe zabezpieczenia. 

  

 Modernizacja przepisów bezpieczeństwa w lotnictwie 

  

Oprócz ustanowienia przepisów UE dotyczących samolotów bezzałogowych, zaktualizowane 

zostały także unijne przepisy bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa. Celem jest utrzymanie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu, że 

przepisy będą lepiej dostosowane, bardziej proporcjonalne i oparte na analizie ryzyka, tak aby 

sprostać spodziewanemu wzrostowi ruchu lotniczego w nadchodzących dziesięcioleciach. 

  

Dalsze zmiany przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między unijną agencją 

bezpieczeństwa lotniczego a organami krajowymi przy ocenie ryzyka związanego z lotami 
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nad obszarami objętymi konfliktem. Upoważniają one również Komisję Europejską do 

opracowania norm pobierania danych z rejestratorów parametrów lotu w czasie 

rzeczywistym, gdy samolot znajduje się w niebezpieczeństwie, w celu przyspieszenia reakcji 

w sytuacjach kryzysowych. 

  

 Kolejne kroki 

  

Nowe przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez unijnych ministrów 

  

 Informacje pogłębione 

  

Obecnie drony lżejsze niż 150 kg podlegają jurysdykcji organów krajowych, a zatem 

producenci i operatorzy podlegają różnym wymogom w zakresie ich projektowania oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa.  

  

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat technologie dronów dla lotnictwa cywilnego będą 

stanowić około 10 % unijnego rynku lotniczego (tj. około 15 mld EUR rocznie). Według 

Komisji do 2050 r. przemysł związany z samolotami bezzałogowymi mógłby stworzyć w UE 

około 150 000 miejsc pracy. 

 

 

8.  SPRAWY ZAGRANICZNE - Parlament Europejski wzywa Rosję do zakończenia 

okupacji terytoriów gruzińskich  

 

Parlament wezwał w dniu 14 czerwca br. Rosję do wycofania się z okupowanych 

terytoriów gruzińskich Abchazji i Osetii Południowej oraz do pełnego poszanowania 

integralności terytorialnej Gruzji. 

 Parlament popierają integralność terytorialną Gruzji 

 Wzywa Rosję do zaprzestania okupacji i wycofania sił zbrojnych 

 Potwierdza gotowość UE do udzielenia pomocy w rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-

gruzińskiego. 

W rezolucji podkreślono, że po 10 latach agresji wojskowej przeciwko Gruzji Rosja nadal 

bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria Abchazji i Regionu Cchinwali (Osetii Południowej). 

Posłowie przypominają też, że rosyjska inwazja z 2008 r. stanowiła pierwszy poważny 

otwarty atak na porządek europejski, po którym nastąpiły kolejne akty agresji, takie jak 

aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie. 

  

 Rosyjska agresja musi zostać zakończona 
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Parlament Europejski zauważa, że „Wspólna wizyta ad hoc wschodnio- i 

środkowoeuropejskich przywódców – prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, prezydenta 

Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, premiera Łotwy 

Ivarsa Godmanisa, prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki – w Gruzji w dniu 12 sierpnia 

2008 r. jest powszechnie postrzegana jako jeden z głównych czynników, które powstrzymały 

rosyjskie natarcie na Tbilisi, gdy oddziały znajdowały się zaledwie 50 km od gruzińskiej 

stolicy, i ułatwiły zawarcie zawieszenia broni przy pośrednictwie francuskiej prezydencji 

Rady UE” - czytamy w rezolucji. Parlament uznał też, iż  „rosyjska inwazja z 2008 r. 

stanowiła pierwszy poważny otwarty atak na porządek europejski; mając na uwadze, że 

później nastąpiły kolejne, w tym aneksja Krymu i działania wojenne we wschodniej 

Ukrainie”.  

 

Rosja, mówią posłowie, wciąż narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i odmawia 

pełnego wprowadzenia w życie wynegocjowanego wówczas porozumienia: na okupowanych 

terytoriach Gruzji nadal stacjonują rosyjskie wojska, sprowadzany jest sprzęt wojskowa i 

przeprowadzane ćwiczenia. 

  

Parlament Europejski popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji i żąda, aby Rosja 

zmieniła swoją decyzję o uznaniu tzw. niepodległości gruzińskich regionów Abchazji i Osetii 

Południowej. Wzywa Rosję do wycofania wszystkich sił zbrojnych z tych regionów, do 

zagwarantowania Misji Obserwacyjnej UE (EUMM) pełnego dostępu do okupowanych 

terytoriów oraz do zaprzestania instalowania wzdłuż wyznaczonej administracyjnie granicy 

zasieków z drutu kolczastego i innych sztucznych barier, które utrudniają bezpośredni kontakt 

i izolują ludność. 

 

Parlament Europejski wezwał także instytucje UE, by przyjęły podejście spójne z podejściem 

Parlamentu Europejskiego i polityką parlamentów narodowych państw członkowskich oraz 

stosowały jaśniejsze i bardziej precyzyjne słowa, określając rosyjską napaść na Gruzję jako 

okupację gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii Południowej przez 

Federację Rosyjską. 

  

 Zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz pokoju 

 

UE jest głęboko zaangażowana na rzecz osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu 

rosyjsko-gruzińskiego poprzez wyznaczenie specjalnego przedstawiciela UE ds. Kaukazu 

Południowego i kryzysu w Gruzji, współprzewodnictwo w międzynarodowych rozmowach 

genewskich i misję obserwacyjną UE. 

  

 Cytaty 
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Przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych David McAllister (EPP, 

Niemcy) powiedział: „To jest zamrożony konflikt, ale nie powinien stać się konfliktem 

zapomnianym. W celu rozwiązania konfliktu Rosja musi podjąć trzy działania: 

bezwarunkowo wypełnić wszystkie postanowienia porozumienia o zawieszeniu broni, 

zaprzestać stawiania zasieków z drutu kolczastego na granicy administracyjnej i powstrzymać 

się od dalszego wkraczania na terytorium Gruzji, a także umożliwić powrót wszystkich 

przesiedlonych obywateli Gruzji”. 

 

W imieniu delegacji ECR głos w debacie zabrała Anna Fotyga. „To bardzo ważny tekst, 

jeden z pierwszych oficjalnych dokumentów UE kompleksowo i klarownie opisujących 

rosyjską inwazję w 2008 roku i trudną i niebezpieczną sytuację w regionie. Już sam tytuł 

dokumentu jasno określa, kto był w 2008 agresorem, a dzisiaj jest okupantem” - mówi 

Anna  Fotyga, inicjatorka  i współautorka rezolucji.   

  

 „Cztery lata od rozpoczęcia nielegalnej aneksji Krymu Parlament Europejski wyraża 

solidarność z więźniami politycznymi w Rosji. Z cywilami, którzy byli prześladowani z 

powodu swojej lojalności i miłości do swojego kraju, do swojej ojczyzny. Dotyczy to Olega 

Sentsova, ale także wielu innych, m.in. przebywającego w więzieniu od dawna Bekira 

Deghermendziego” - mówiła podczas debaty. Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i 

Obrony PE (SEDE) podkreśliła, że na okupowanych terytoriach dochodzi do naruszenia 

konwencji genewskiej, która zakazuje prześladowania ludności cywilnej. „Konsekwentnie 

potępiamy nielegalną aneksję integralnych części terytorium Ukrainy i wzywamy unijnych 

polityków do podejmowania tej kwestii, szczególnie głośno w czasie, kiedy toczą się 

mistrzostwa świata” - powiedziała Fotyga. 

 

„Rezolucja, którą dzisiaj przyjęliśmy w Parlamencie Europejskim przypomina światowej 

opinii publicznej inwazję Rosji na Gruzję w sierpniu 2008 roku i okupację Osetii Południowej 

i Abchazji. Jestem szczęśliwa, że w jej tekście znalazło się uznanie dla wybitnej roli 

przywódców Europy Środkowej i Wschodniej, którzy pod kierownictwem śp. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego podjęli natychmiastową wyprawę do Tbilisi, co razem z 

zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych pozwoliło na zatrzymanie rosyjskiego marszu na 

stolicę Gruzji”  - podkreśla Fotyga. „Bardzo się cieszę, iż zaproponowany przeze mnie 

wspólny tekst rezolucji uzyskał tak szerokie poparcie”- tłumaczy Fotyga, która była główną 

negocjatorką wspólnego tekstu popartego przez pięć największych grup w PE. 

 

Europosłowie w dokumencie podkreślili, iż 10 lat po rosyjskiej agresji wojskowej na Gruzję 

w sierpniu 2008 r. Federacja Rosyjska nadal bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria 

Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii Południowej, naruszając prawo międzynarodowe i 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124806/DAVID_MCALLISTER_home.html
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oparty na zasadach system międzynarodowy. Zwrócili też uwagę, iż tzw. traktaty o integracji 

i sojuszu, podpisane przez Rosję z Abchazją i Osetią Południową w 2014 i 2015 r., były 

wyraźnym pogwałceniem prawa międzynarodowego, zasad OBWE i międzynarodowych 

zobowiązań Rosji, mając na uwadze, że Unia Europejska nie uznaje ram tzw. wyborów i 

referendum, które popierani przez Rosję separatyści przeprowadzili w 2016 i 2017 r. w 

gruzińskich regionach Abchazji i Osetii Południowej.  

 

W tekście rezolucji ujęte zostały wnioski z dwóch kierowanych przez Annę Fotygę misji do 

Gruzji w rejony granicy administracyjnej z Osetią Południową i Abchazją, w tym postępująca 

izolacja Abchazji i  Osetii Południowej od pozostałej części kraju przez zamykanie kolejnych 

przejść granicznych, tworzenie fizycznych barier wzdłuż granicy administracyjnej i 

prowadzenie kampanii, której celem jest wykorzenienie gruzińskiej kultury. Europosłowie 

zwrócili także uwagę na proces znany jako „borderyzacja”. Linia ta jest powoli, ale stale 

przesuwana w głąb terytorium kontrolowanego przez Tbilisi, a w niektórych miejscach 

bardzo zbliża się do infrastruktury krytycznej takiej jak autostrady i gazociągi.  

  

 

9. SPRAWY ZAGRANICZNE - Parlament chce wzmocnienia obrony cybernetycznej 

w Unii Europejskiej i współpracy z NATO   

 

W przyjętej w dniu 13 czerwca rezolucji na temat zagrożeń hybrydowych Parlament 

zaleca wzmocnienie unijnej obrony cybernetycznej, utworzenie zespołu szybkiego 

reagowania i współpracę z NATO. 

 Konieczność zdecydowanej reakcji UE na ataki cybernetyczne Rosji, Chin i Korei 

Północnej 

 Utworzenie europejskiego zespołu szybkiego reagowania w dziedzinie cybernetycznej. 

 Utrzymanie strategicznych więzi UE-NATO 

  

W rezolucji (476 głosów za, 151 przeciw, 36 wstrzymało się od głosu) posłowie zwracają 

uwagę na przypadki cyberataków na infrastrukturę krytyczną, szpiegostwo cybernetyczne i 

masowy nadzór nad obywatelami UE, kampanie dezinformacyjne, także ataki typu 

ransomware (zablokowanie dostępu do systemu w celu wymuszenia okupu, np. ataki 

Wannacry i NonPetya). Jako odpowiedzialne za te wymierzone w UE działania posłowie 

wymieniają Rosję, Chiny i Korę Północną oraz podmioty niepaństwowe. 

  

 Ściślejsza współpraca w dziedzinie obrony cybernetycznej 

  

Fragmentacja europejskich strategii i zdolności obronnych jest przyczyną podatności Unii 

Europejskiej na zagrożenia i ataki cybernetyczne - uważają posłowie. Aby zmienić ten stan 
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rzeczy wzywają państwa członkowskie do zwiększenia zdolności krajowych sił zbrojnych do 

współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w ramach UE jak i 

NATO i do zwiększenie wymiany informacji między UE a agencjami UE, takimi jak Europol, 

Eurojust, EDA i ENISA. Wiązałoby się to z większą liczbą wspólnych ćwiczeń w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa, szkoleniem i wymianą oficerów, rekrutacją ekspertów w dziedzinie 

kryminalistyki cybernetycznej, a także poprawą wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 

cyberbrony w misjach i operacjach UE. 

  

Posłowie z zadowoleniem przyjęli dwa projekty cybernetyczne, które mają zostać 

zainicjowane w ramach tzw. Stałej współpracy strukturalnej PESCO: platformę wymiany 

informacji na temat cyberzagrożeń oraz krajowe zespoły szybkiego reagowania. Mają 

nadzieję, że doprowadzi to do ustanowienia europejskiego zespołu szybkiego reagowania 

cybernetycznego, którego zadaniem byłoby koordynowanie i wykrywanie zbiorowych 

cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie im w celu wsparcia działań uczestniczących państw 

członkowskich. 

  

 Stosunki UE-NATO 

  

Parlament przyjął też rezolucję na temat stosunków UE-NATO (411 głosów za, 182 przeciw, 

57 wstrzymało się od głosu). . Posłowie podkreślają, że ani NATO ani UE nie dysponują 

pełnym wachlarzem narzędzi, które pozwalają stawić czoła nowym, coraz mniej 

konwencjonalnym i coraz bardziej hybrydowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.   

  

Posłowie domagają się nie tylko ogólnej poprawy współpracy między UE-NATO w zakresie 

obrony cybernetycznej, ale wskazują jej priorytetowe wymiary: komunikacja strategiczna, 

środków orientacji sytuacyjnej, wymianie informacji niejawnych, powstrzymywaniu 

nielegalnej migracji i usuwaniu przeszkód utrudniających szybkie i sprawne przemieszczanie 

personelu wojskowego i zasobów wojskowych w UE. 

  

Parlament wyraził zaniepokojenie coraz większa pewnością siebie charakteryzująca działania 

wojskowe Rosji. Z zadowoleniem odnotował zwiększoną obecność NATO w Estonii, na 

Łotwie, Litwie i w Polsce. Posłowie są przekonani, że bliższe stosunki UE-NATO mogłyby 

również pomóc w zapobieganiu i przeciwdziałaniu penetracji przez Rosję wschodnich krajów 

sąsiedzkich. 

  

 Cytaty 

  

Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie cyberbezpieczeństwa, 

Urmas Paet (ALDE, Estonia) powiedział: „Skuteczny atak cybernetyczny może zamienić 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
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elektrownię jądrową w bombę atomową lub spowodować chaos w szpitalu, zagrażając życiu 

pacjentów. Aby bronić się przed takimi zagrożeniami, musimy wzmocnić zdolności w 

zakresie obrony cybernetycznej poprzez zacieśnienie współpracy między państwami 

członkowskimi, UE i NATO.” 

 

W imieniu grupy ECR głos w debacie zabrała Anna Fotyga, która jest kontrsprawozdawcą 

przyjętego raportu nt. cyberbezpieczeństwa. „W szybko rozwijającej się rzeczywistości 

cyfrowej raport Urmasa Paeta pozwala nam lepiej zrozumieć złożoność cyberzagrożeń w 

czasie pokoju i wojny i zacierającej się granicy między nimi w dobie zagrożeń hybrydowych. 

Podobnie jest w przypadku rozróżnienia między tym co wojskowe i tym co cywilne, tym co 

prywatne i tym co publiczne” - wskazywała przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i 

Obrony PE (SEDE). Anna Fotyga podkreśliła, że wielokrotnie celami cyberataków są 

infrastruktura i instytucje cywilne. „Dlatego potrzebujemy międzynarodowego systemu 

prawnego jak i humanitarnego, który będzie odpowiedzią w dziedzinie cyberobrony zgodnie z 

definicją NATO” - powiedziała Anna Fotyga.  Przewodnicząca SEDE zaznaczyła, że biorąc 

pod uwagę złożoność problemu, konieczna jest współpraca między podobnie myślącymi 

państwami i społeczeństwami. „Popieram współpracę UE i NATO, gdzie  cyberobrona 

stanowi jedną z głównych osi, począwszy od deklaracji szczytu NATO w Warszawie”  - 

dodała Anna Fotyga. 

 

Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za projekt rezolucji w sprawie stosunków UE - NATO, 

Ioan Mircea Paşcu (S&D, Rumunia), powiedział: „Od czasu aneksji Krymu w 2014 r. 

nastąpiło zwiększenie tempa i intensywności współpracy między UE i NATO, co oznacza, że 

są obecnie realizowane co najmniej 74 wspólne przedsięwzięcia. Kontrolowanie zagrożeń 

hybrydowych, przeciwdziałanie atakom cybernetycznym, budowanie odporności systemu, 

zwalczanie terroryzmu, poprawa współpracy w zakresie misji i operacji oraz mobilność 

żołnierzy to konkretne dziedziny dalszej współpracy”. 

 

W imieniu delegacji ECR w dyskusji nt. stosunków UE- USA głos zabrała Anna Fotyga, 

przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE). „Mamy nadzieję, że 

współpraca UE i NATO przyniesie wartość dodaną. Istnieją jednak także wyzwania” - 

powiedziała przewodnicząca SEDE, wymieniając warunki, które pozwolą im sprostać. 

„Przede wszystkim należy uniknąć powielania zadań i działań i dlatego potrzebne jest dobre 

zdefiniowanie płaszczyzn współpracy” - mówiła Fotyga. Przewodnicząca SEDE zwróciła 

także  uwagę na kluczowe znaczenie współpracy transatlantyckiej „mimo napięć w innych 

dziedzinach” oraz na współpracę z Wielką Brytanią po Brexicie.  Anna Fotyga zaznaczyła, iż 

nie jesteśmy w stanie zapewnić strategicznej autonomii Unii Europejskiej. „Nie mamy 

wystarczającego potencjału do tego, by zapewnić większe bezpieczeństwo w regionie. 

Dlatego jestem bardzo ostrożna jeśli chodzi o podkreślanie strategicznej autonomii w tym 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
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raporcie. Oczekujemy jednak współpracy w takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, 

mobilność wojskowa czy walka z zagrożeniami hybrydowymi” - dodała europosłanka Fotyga. 

 

10. POMOC MIĘDZYNARODOWA - Parlament poparł udzielenie Ukrainie przez UE 

miliarda euro pomocy finansowej na lata 2018-2019  

 

W dniu 13 czerwca br. Parlament zatwierdził miliard euro pożyczki makrofinansowej 

dla Ukrainy, która pozwoli pokryć część potrzeb tego kraju w zakresie finansowania 

zewnętrznego w latach 2018-2019.  

 Miliard euro pożyczki na pokrycie luki w finansowaniu zewnętrznym w latach 2018-2019 

 Pomoc wypłacana w dwóch transzach przez 2,5 roku, pod warunkiem podjęcia przez 

Ukrainę określonych działań 

 Parlament oczekuje od Ukrainy zdecydowanej walki z korupcją, w tym powołania sądu 

antykorupcyjnego jeszcze przed wypłatą środków 

 

Posłowie poparli wniosek Komisji Europejskiej o udzielenie Ukrainie pomocy 

makrofinansowej. Zażądali jednak, aby Parlament, Rada i Komisja wydały wspólne 

oświadczenie w sprawie warunków politycznych, które Ukraina musi spełnić, aby otrzymać 

pożyczkę, bo mają zastrzeżenia co do tempa reform i walki z korupcją w tym kraju. 

  

W oświadczeniu, załączonym do decyzji, podkreśla się, że warunkiem wstępnym udzielenia 

pożyczki jest poszanowanie przez Ukrainę mechanizmów demokratycznych, w tym 

wielopartyjnego systemu parlamentarnego, oraz zasad państwa prawa i praw człowieka. 

Podkreśla również, że wykorzystanie pomocy UE musi pomóc w ograniczeniu ubóstwa i 

tworzeniu miejsc pracy na Ukrainie. 

  

Posłowie chcą również, aby pożyczki były uzależnione od postępów Ukrainy w walce z 

korupcją, w tym od powołania wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego, zgodnie z 

zaleceniami Komisji Weneckiej Rady Europy. (Werchowna Rada, czyli parlament Ukrainy, 

głosowała za ustanowieniem takiego sadu 7 czerwca). 

  

Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych będą sprawdzać, czy Ukraina są spełnia 

te warunki wstępne i publikować swoje ustalenia. Jeśli nie zostaną one spełnione, Komisja 

powinna tymczasowo zawiesić lub anulować wypłatę - uważają posłowie do PE. 

  

Uchwałę poparto głosami 527 do 124 przy 29 głosach wstrzymujących się. 

   

Sprawozdawca Jarosław Wałęsa (EPP, Polska) powiedział: „Celem tej pomocy jest 

uczynienie kraju bardziej stabilnym gospodarczo. Istnieją solidne podstawy, aby pieniądze 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0127/COM_COM(2018)0127_PL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_pl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_pl
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służyły temu celowi. Ukraina musi również podjąć radykalne działania w celu zwalczania 

korupcji, zanim środki zostaną przekazane. Z wielkim zadowoleniem odnotowuję 

zeszłotygodniowe przyjęcie ustawy o Wysokim Trybunale Antykorupcyjnym na Ukrainie: 

oznacza to, że Ukraińcy poważnie traktują swoje zobowiązanie”. 

  

 Dalsze kroki 

  

Po głosowaniu Parlamentu, propozycja będzie jeszcze musiała być zatwierdzona przez Radę. 

Stanie się to prawdopodobnie 26 czerwca. 

  

 Kontekst  

  

Unijna pomoc makrofinansowa to fundusz nadzwyczajny, który ma celu na szybkie 

rozwiązanie poważnych trudności finansowych w krajach nienależących do UE. Od początku 

kryzysu na Ukrainie w 2014 roku Unia udziela Ukrainie pomocy z tego funduszu już po raz 

czwarty. Unia dotychczas wypłaciła Ukrainie łącznie 2,8 mld EUR, ale w styczniu 2018 r. 

anulowano dodatkową transzę w wysokości 600 mln EUR z powodu niepodjęcia przez 

Ukrainę środków, od których uzależniona była pożyczka. Ukraina jest też beneficjentem 

innych rodzajów wsparcia finansowego UE. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 

szacuje, że w 2018 r. i na początku 2019 r. ukraińskie potrzeby finansowe pozostaną na 

poziomie 3,6 mld EUR. Unia Europejska to największy partner handlowy Ukrainy. Ukraina 

stanowi 0,8% unijnej wymiany handlowej. 

 

11. PRAWA CZŁOWIEKA – Łamanie praw człowieka w Rosji, państwie Rakhine i 

Bahrajnie 

 

 Rosja musi uwolnić Olega Sentsova i wszystkich innych nielegalnie 

przetrzymywanych obywateli Ukrainy 

  

W związku z tym, że w Rosji rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w FIFA, 

Parlament Europejski wzywa Rosję do przestrzegania krajowych i międzynarodowych 

zobowiązań dotyczących poszanowania praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi i 

wolności zgromadzeń. Krytykuje rosyjską ustawę o "agentach zagranicznych", zgodnie z 

którą organizacje pozarządowe i zagraniczne media otrzymujące fundusze zagraniczne 

podlegają wysokiej kontroli rządowej. 

  

Eurodeputowani żądają natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia przez władze 

rosyjskie ukraińskiego filmowca Olega Sentsova i ponad 70 ukraińskich obywateli nielegalnie 

przetrzymywanych w Rosji i na Półwyspie Krymskim. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_pl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_pl
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/1937/Ukraine%20and%20the%20EU
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Potępiają również naruszenia prawa międzynarodowego przez Rosję na okupowanym 

Krymie, w tym egzekwowanie rosyjskiego ustawodawstwa, ciężką militaryzację półwyspu 

oraz masowe i systematyczne łamanie praw człowieka. Posłowie przypominają Rosji, że jako 

okupant ma obowiązek chronić obywateli krymskich przed arbitralnymi środkami sądowymi 

lub administracyjnymi oraz zapewnić poszanowanie ich praw. 

  

Rezolucja wzywa również państwa członkowskie UE do zachowania zdecydowanej jedności 

w realizacji uzgodnionych sankcji wobec Rosji i przedłużania ich. 

  

Rezolucję przyjęto 485 głosami za, przy 76 głosach przeciw i 66 wstrzymujących się. 

 

 Bahrajn powinien wstrzymać procesy wojskowe osób cywilnych i ściganie obrońców 

praw człowieka 

 

Europosłowie wzywają władze Bahrajnu do natychmiastowego uwolnienia wszystkich 

obrońców praw człowieka uwięzionych za swoją działalność, w szczególności pana Nabeela 

Rajaba, skazanego na pięć lat więzienia za potępienie na Twitterze domniemanych tortur w 

więzieniu w Bahrajnie i nalotów w Jemenie koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. 

 

Zachęcają również władze Bahrajnu do przestrzegania prawa międzynarodowego i 

zagwarantowania praw człowieka dla więźniów, wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych 

zgromadzeń w perspektywie zbliżających się wyborów, zawieszenia procesów wojskowych 

dla ludności cywilnej i wprowadzenia oficjalnego moratorium na wykonywanie kary śmierci. 

  

Rezolucja została przyjęta 479 głosami za, przy 97 głosach przeciw i 58 wstrzymujących się. 

 

 Uchodźcy Rohingya w Birmie: PE wezwał do powstrzymania czystek etnicznych w 

stanie Arakan 

 

Europosłowie wzywają władze Birmy, by zaprzestały kampanii czystek etnicznych przeciwko 

Rohingyas, w tym systematycznego spalania domów uchodźców i przemocy seksualnej 

wobec kobiet i dziewcząt.  

  

Zachęcają także Birmę i Bangladesz do zapewnienia bezpieczeństwa uchodźców Rohingya na 

ich terytoriach oraz do zagwarantowania bezpiecznego, dobrowolnego i godnego powrotu 

tych, którzy chcą wrócić do swojego kraju, zgodnie z zasadą non-refoulement. 

  

W rezolucji wzywa się władze Birmy i Bangladeszu do walki z przymusową prostytucją, 
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handlem ludźmi, przemocą seksualną, małżeństwami dzieci, przemocą ze strony partnerów 

oraz wykorzystywaniem seksualnym i wykorzystywaniem w obozach dla uchodźców. 

Posłowie podkreślają również znaczenie zapewnienia odpowiedniego wykształcenia dzieciom 

mieszkającym w obozach, we własnym języku 

 

Rezolucja została przyjęta przez podniesienie rąk. 

 

12. INNE - Parlament Europejski instytucją unijną cieszącą się największym zaufaniem 

 

W danych opublikowanych 14 czerwca przez Komisję Europejską Parlament Europejski 

utrwala swoją pozycję najbardziej zaufanego ze wszystkich instytucji europejskich. 

 

 

 
                                                                                                               Wykres Eurobarometru 

 

Wyniki opublikowane przez Komisję Europejską, począwszy od wiosennego badania 

Eurobarometru na temat standardu Eurobarometru, przeprowadzonego w wiosennym badaniu 

świadomości publicznej na temat instytucji UE, pokazują, że 50% respondentów wskazało, że 

ufają Parlamentowi Europejskiemu. Oznacza to znaczny wzrost o 5 punktów w porównaniu 

do jesieni 2017 r., Podczas gdy poziom braku zaufania spadł o 3% w tym samym okresie. 

  

Od początku kadencji PE zaufanie do Parlamentu Europejskiego, zgodnie ze standardowymi 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180614PHT05807/20180614PHT05807_original.jpg
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ustaleniami Eurobarometru, wzrosło z 34% w maju 2014 r. do aktualnego rekordowego 

poziomu 50%. 

 

Badanie wykazało również, że 93% respondentów wie o Parlamencie Europejskim - znacznie 

więcej niż w przypadku innych instytucji. Stanowi to niewielki wzrost od czasu ostatniego 

badania Eurobarometru. 

  

Unia Europejska, jako całość, cieszy się również większym zaufaniem (42%) niż organy 

krajowe (34%). 

  

Przewodniczący Antonio Tajani skomentował: „Ten Parlament pracuje nad zmniejszeniem 

przepaści między instytucjami europejskimi a obywatelami i wykonuje swoją pracę dobrze, 

sami obywatele mówią nam o tym dzięki najnowszym wynikom Eurobarometru W ciągu 

ostatnich sześciu miesięcy zaufanie do Parlamentu Europejskiego wzrosło z 45% do 50%. 

Parlament jest zdecydowanie najbardziej cenioną instytucją UE.” 

 

„Chciałbym podziękować 751 posłom do Parlamentu, którzy tworzą to Zgromadzenie. 

Pokazaliśmy, że możemy odegrać wiodącą rolę, umieszczając Parlament w centrum debaty, 

aby zmienić Europę i uczynić ją bardziej skuteczną.” 

  

„W szczególności w kwestii imigracji, która, jak potwierdza Eurobarometr, jest 

najważniejszym problemem naszych obywateli, pomogliśmy w przygotowaniu europejskiej 

odpowiedzi na ten kryzys. W listopadzie przyjęliśmy tekst dotyczący reformy systemu 

azylowego, w tym rozporządzenia dublińskiego, które godzi zdecydowanie z solidarnością. 

Zaproponowaliśmy również krótko-, średnio- i długoterminową strategię powstrzymania 

wyjazdów z Afryki. Rada nie może dłużej odkładać reformy azylowej i musi mieć 

świadomość, że złe zarządzanie imigracją jest zagrożeniem dla przyszłości naszej Unii.” 

   

 

 

Opracowała: 

Dr Magdalena Skulimowska
1
 

                                                           
1
 Na podstawie informacji PE, debat i rezolucji PE. 


