Bruksela, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie nr 32/2014

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Bruksela, 2-3 kwietnia 2014 r.
Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 2-3 kwietnia br. w
Brukseli, omawiane były następujące tematy i poczyniono poniższe ustalenia:
1. INSTYTUCJE - Otwarcie sesji: naprawa belek stropowych i zmiany w porządku
obrad
2. ZDROWIE PUBLICZNE - Posłowie poparli prawo mające na celu ograniczenie
szkodliwego hałasu ulicznego
3. ZDROWIE PUBLICZNE - Wyroby medyczne: lepsza kontrola dla bezpieczeństwa
pacjentów
4. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - Posłowie chcą otwartego dostępu do usług
online i zniesienia opłat roamingowych
5. SPRAWY ZAGRANICZNE - Polityka zagraniczna musi wykorzystać wszystkie
dostępne narzędzia
6. SPRAWY ZAGRANICZNE - Lista Magnickiego
7. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Posłowie chcą mniejszych opłat za
karty bankowe i bezpiecznych płatności online
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8. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Poseł Pablo Zalba: „Konsumenci
zaoszczędzą miliony euro”
9. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE – Nieudzielenie absolutorium
budżetowego dla PE za 2012 r.
10. HANDEL ZEWNĘTRZNY / MIĘDZYNARODOWY - Posłowie obcinają cła na
import z Ukrainy
11. TRANSPORT - Emisje w sektorze lotniczym: “To najlepszy możliwy kompromis”
12. OCHRONA ŚRODOWISKA - Jak poradzić sobie z kosmicznymi odpadami?
13. INNE - 7 komisarzy UE kandyduje do PE; 6 bierze urlop na czas kampanii

1. INSTYTUCJE - Otwarcie sesji: naprawa belek stropowych i zmiany w porządku
obrad
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Gianni Pitella, otworzył sesję plenarną w
Brukseli, dziękując pracownikom administracyjnym Parlamentu za przeprowadzenie naprawy
sali plenarnej, która została ponownie otwarta po dwóch latach. Naprawy, które wymagały
umocowania potężnej wspierającej konstrukcji stalowej, w celu zdjęcia ciężaru ze
zniszczonych belek stropowych, są przedstawione na wystawie przed salą. Następnie
wiceprzewodniczący przedstawił zmiany w porządku obrad sesji plenarnej w dniach 2 i 3
kwietnia br.
2. ZDROWIE PUBLICZNE - Posłowie poparli prawo mające na celu ograniczenie
szkodliwego hałasu ulicznego
Limity hałasu dla samochodów zostaną zaostrzona w celu ochrony zdrowia publicznego,
zgodnie z nowymi przepisami nieformalnie uzgodnionymi z ministrami UE i zatwierdzonymi
przez Parlament Europejski w dniu 2 kwietnia br. Nowe prawo wymaga wprowadzenia
etykiet do informowania nabywców o poziomie hałasu nowych samochodów, jak również
dodanie dźwięku do hybrydowych i elektrycznych pojazdów w celu ostrzegania pieszych.
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Według badań przeprowadzonych przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, ciągła
ekspozycja na wysoki poziom hałasu komunikacyjnego może okazać się fizycznie
wykańczająca, zakłócić działanie organów i przyczynić się do chorób układu krążenia i
innych. Badanie to pokazuje również, że ruch uliczny powoduje narażenie połowy ludności
miejskiej w UE na poziom hałasu powyżej 55 decybeli (dB).
„Uważam ostateczny tekst, przyjęty w ramach negocjacji trójstronnych, jako optymalny
kompromis, który przyczyni się do ochrony zdrowia naszych obywateli. Z drugiej strony, nie
powinno to spowodować utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Cieszę, że wniosek znalazł szerokie poparcie wszystkich grup politycznych w Parlamencie
Europejskim”, powiedział sprawozdawca Miroslav Ouzký (ECR, Czechy), po tym, jak
Parlament zatwierdził umowę, którą on wynegocjował z ministrami UE bez głosowania.


Surowsze limity hałasu

Po wejściu w życie nowych przepisów, nowe limity hałasu będą wprowadzane stopniowo w
etapach do 1 lipca 2016 r., 2020 r. i 2024 r. Pierwszy etap dotyczy tylko nowych limitów
hałasu dla silników w nowych typach pojazdów. Druga i trzecia faza przyniesie niższe
wartości decybeli i obejmie wszystkie nowe pojazdy wyprodukowane po dwóch latach od ich
rozpoczęcia ( tj. od 2022 i 2026 roku).
Limit hałasu dla standardowych samochodów zostanie zredukowany do 68 dB w ciągu 12 lat,
z obecnego poziomu 74 dB. Bardziej wydajne pojazdy będą mogły być głośniejsze o 1 do 9
dodatkowych

decybeli.

Nowe

limity

hałasu

obniżają

dotychczasowy

limit

dla

najpotężniejszych ciężkich samochodów ciężarowych (powyżej 12 ton) do 79 dB z 81 dB.
Posłowie podkreślają, że na poziom hałasu pojazdu wpływa również rodzaj nawierzchni i
hałas opon.


Etykiety hałasu

W wyniku nacisków ze strony eurodeputowanych, nowe ustawodawstwo zaleca również, by
nowe samochody były oznakowane w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat
ich poziomu hałasu. Podobne systemy znakowania już istnieją dla zużycia paliwa, poziomu
hałasu opon i emisji CO2.


Ciche niebezpieczeństwo
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Posłowie wyrazili swoje zaniepokojenie, że ciche samochody elektryczne i hybrydowe
stanowią zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Dlatego stwierdzili, że producenci muszą
zainstalować akustyczny system ostrzegawczy dla pojazdu (AVAS) w nowych typach
pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym do 1 lipca 2019 roku. Posłowie stwierdzają,
ze Komisja Europejska powinna opracować wymagania dotyczące przyszłości systemu do
lipca 2017 r.
Procedura: współdecyzji (zwykła procedura ustawodawcza), porozumienie w drugim
czytaniu.

3. ZDROWIE PUBLICZNE - Wyroby medyczne: lepsza kontrola dla bezpieczeństwa
pacjentów
Zaostrzenie procedur monitoringu oraz certyfikacji wyrobów medycznych, takich jak,
implanty piersi lub bioder, aby spełniały one wymogi bezpieczeństwa oraz były łatwe do
identyfikacji jest głównym celem projektu przepisów przyjętego przez Parlament w dniu 2
kwietnia br. Posłowie wzmocnili także wymogi informacyjne oraz standardy etyczne
dotyczące wyrobów medycznych służących do testów ciążowych lub badań DNA.
Zaproponowane przepisy mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów oraz umożliwić
identyfikację wyrobów medycznych po wprowadzeniu ich na rynek. Nowe zasady nie mogą
być jednak dodatkowym obciążeniem dla małych, innowacyjnych przedsiębiorstw.
„Mówimy o produktach, które mają ulżyć pacjentom w ich cierpieniach i chorobie. Musimy
pomóc lekarzom, w upewnieniu się są to najbezpieczniejsze i najlepsze produkty, jakich
mogą użyć, aby pomóc pacjentom. Lekarze informowali nas, że tysiące protez biodrowych
miało poważne wady i musiało być usuniętych, powodując ogromne koszty w systemie opieki
zdrowotnej oraz cierpienia pacjentów. Potrzebujemy lepszego systemu”, powiedziała
Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Niemcy), odpowiedzialna za projekt.
 Nauka na błędach po skandalu z protezami biodrowymi i implantami piersi
Poprawki wprowadzone przez Parlament wzmocniłyby procedury wprowadzania nowych
produktów na rynek, pozwalając na zapewnienie, że niebezpieczne produkty, czyli takie,
które nie przeszły wymaganych testów i kontroli, nie będą mogły być używane.
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Posłowie uznali również, że w przyszłości, jednostki odpowiedzialne za ocenę wyrobów
medycznych powinny zatrudniać grupę ekspertów posiadających sprawdzone kwalifikacje
zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Oceną wyrobów wysokiego ryzyka, czyli np. tych, które
są wszczepiane do wnętrza ciała, powinny zajmować się nowe, specjalnie do tego powołane
instytucje.
W obliczu niedawnych skandali z implantami, posłowie uważają, że pacjenci powinni
otrzymywać "kartę implantu", a sami być zarejestrowani, co ułatwiłoby kontakt z nimi w
przypadku zaraportowanych problemów z podobnymi produktami.
 Wymogi bezpieczeństwa wobec diagnostycznych wyrobów pozaustrojowych
W osobnym projekcie parlamentarzyści przegłosowali zmiany dotyczące bezpieczeństwa
pacjentów używających wyrobów diagnostycznych, takich jak: testy ciążowe, testy dla
cukrzyków, testy DNA, czy na obecność wirusa HIV. Parlament wezwał także do utworzenia
komitetu etycznego oraz wprowadził zasady, które pozwolą na uzyskanie świadomej zgody
pacjentów, dotyczącej przeprowadzanych testów lub porad związanych z genetyką.
„Oczywiście, że jest wiele problemów dotyczących wyrobów medycznych oraz wyrobów
diagnostycznych, na rynku przez lata można było kupić test na obecność wirusa HIV, który
dawał fałszywe, negatywne wyniki, co wiązało się, że wszelkimi negatywnymi
konsekwencjami”, powiedział Peter Liese (EPP, Niemcy), odpowiedzialny za prace nad
projektem.
 Kolejne kroki
Parlament Europejski przegłosował projekt przepisów w pierwszym czytaniu w celu
podsumowania prac wykonanych do tej pory oraz przekazania skonsolidowanej wersji
uzgodnień Parlamentowi wybranemu na kolejna kadencję. Dzięki temu, posłowie wybrani w
maju, będą mogli zadecydować o podjęciu pracy wykonanej przez poprzedników, aby nie
zaczynać od początku.

4. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - Posłowie chcą otwartego dostępu do usług
online i zniesienia opłat roamingowych
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Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko dotyczące projektu
rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności
elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie.
Przegłosowane przez PE poprawki przewidują, że do 15 grudnia 2015 r. zniesione powinny
zostać opłaty roamingowe wewnątrz Unii za wykonywanie połączeń telefonicznych,
wysyłanie wiadomości tekstowych oraz używaniu mobilnego internetu.
Posłowie opowiedzieli się także za większym zrównaniem w dostępie do internetu.
Wprowadzone powinny zostać jasne zasady zabraniające dostawcom internetu promowania
jednych usług kosztem innych. Usługi wymagające wyższej jakości połączeń (tzw. usługi
specjalistyczne) będą mogły być oferowane pod warunkiem, że nie będą za bardzo obciążały
sieci i ograniczały dostępu lub jakości usług innych usługodawców. PE zaproponował
skrócenie listy wyjątków pozwalających na ograniczanie lub blokowanie dostępu do internetu
i dopuszczenie takich działań jedynie w przypadku wprowadzenia w życie orzeczenia sądu
lub zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci. W rozporządzeniu po raz pierwszy
została zawarta definicja neutralności sieci, która stwierdza, że neutralność sieci w otwartym
Internecie oznacza, że cały ruch internetowy powinien być traktowany na równi, niezależnie
od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, stosowanych urządzeń bądź aplikacji.
Dostawcy usług internetowych nie będą w stanie blokować lub spowalniać usług
internetowych

dostarczanych

jakichkolwiek

innych,

przez

zgodnie

z

konkurencję,
projektem

z

przyczyn

przepisów

ekonomicznych
dotyczących

lub

"pakietu

telekomunikacyjnego", przyjętym przez Parlament w dniu 3 kwietnia br. Posłowie
przegłosowali też zniesienie, od 15 grudnia 2015 roku, opłat roamingowych, naliczanych przy
połączeniach za granicę wewnątrz Unii Europejskiej.
Sprawozdanie przygotowane przez Pilar del Castillo Vera (EPP, Hiszpania), zostało przyjęte
534 głosami za, przy 25 głosach przeciw oraz 58 wstrzymujących się od głosu.
Wypracowanie wspólnego stanowiska z przedstawicielami Rady będzie zadaniem nowych
deputowanych, w drugiej połowie roku.
Przyjęto również projekt o wzajemnym uznawaniu e-identyfikacji (sprawozdawczyni Marita
Ulvskog – S&D). Aby wejść w życie, musi zostać zaaprobowane przez Radę.


Dostęp równy dla wszystkich
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Parlamentarzyści chcą jasnych zasad zabraniających dostawcom internetu promowania
jednych usług kosztem innych. Unijny regulator rynku telekomunikacyjnego BEREC ujawnił,
że kilku dostawców utrudniało użytkownikom dostęp do Skype'a (serwisu, który służy do
wykonywania połączeń telefonicznych przez internet).
Dostawcy internetu wciąż będą mogli oferować usługi wymagające wyższej jakości
połączenia, takie jak wideo na żądanie czy przechowywanie dużej ilości danych istotnych dla
przedsiębiorstw w chmurze, pod warunkiem, że usługi te nie będą zbytnio obciążały sieci i
ograniczały dostępu lub jakości usług innych usługodawców.
Posłowie znacznie skrócili także listę wyjątków zaproponowanych przez Komisję Europejską,
które zezwalałyby dostawcom na ograniczanie lub blokowanie dostępu do internetu. Ich
zdaniem takie praktyki mogą być dozwolone tylko w przypadku wprowadzenia w życie
orzeczenia sądu lub zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci. Jeśli "środki
zarządzania ruchem" zostają podjęte, muszą być "przejrzyste, niedyskryminacyjne,
proporcjonalne" oraz "stosowane tylko tak długo, jak jest to niezbędne".
Posłowie podkreślili także, że dostęp do internetu powinien opierać się na zasadzie
"neutralności sieci", co oznacza zasadę równego traktowania całego ruchu internetowego, bez
dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści,
urządzenia, usługi lub aplikacji.


Zniesienie opłat roamingowych od 2015 roku

Posłowie wprowadzili także poprawkę, która znosi opłaty roamingowe naliczane przy
wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu wiadomości tekstowych oraz używaniu
mobilnego internetu, za granicą, na terenie Unii Europejskiej, od 15 grudnia 2015 roku. Jeśli
usługi te zostaną jednak wykorzystane w sposób "nieodpowiedni lub stanowiący nadużycie",
posłowie pozostawiają firmom telekomunikacyjnym możliwości naliczania dodatkowych
opłat.


Kolejne kroki

Parlament Europejski przegłosował projekt przepisów w pierwszym czytaniu w celu
podsumowania prac wykonanych do tej pory oraz przekazania skonsolidowanej wersji
uzgodnień Parlamentowi wybranemu na kolejna kadencję. Dzięki temu, posłowie wybrani w
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maju, będą mogli zadecydować o podjęciu pracy wykonanej przez poprzedników, aby nie
zaczynać od początku.


O co chodzi?

W Europie działa ponad 200 operatorów telekomunikacyjnych, podporządkowanych
niejednolitym regulacjom.

Wynikiem tego

jest

obciążenie

ponad

510

milionów

użytkowników dodatkowymi kosztami i mocna fragmentaryzacja rynku.


Dlaczego powinniśmy się tym przejmować?

Bo to ogromne koszty. Szacuje się, że rozdrobnienie rynku telekomunikacji kosztuje Europę
nawet 0,9 proc. PKB. To ponad 110 miliardów euro rocznie!


W jaki sposób to dotyka mnie?

Na dwa sposoby: jakość i cena. Badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2014 r.
wykazało, że 94 proc. osób podróżujących za granicę nie korzysta w pełni z telekomunikacji
(w tym internetu mobilnego) ze względu na koszty roamingu.


A co z jakością?

Regulator unijnej telekomunikacji BEREC (Body of European Regulators for Electronic
Communications) wykazał, że niektórzy dostawcy internetu blokują lub spowalniają usługi
VoIP, takie jak np. Skype, służące do wykonywania połączeń telefonicznych (i wideo) przez
internet.


Co Parlament Europejski zamierza z tym zrobić?
-

Wyeliminować opłaty roamingowe: połączenie lub sms z innego kraju będzie
kosztował tyle samo, ile w ojczyźnie. Parlament chce, by ten przepis wszedł w życie
najpóźniej 15 grudnia 2015 r.

-

Zabezpieczyć neutralność sieci: dostawcy internetowi nie będą mogli blokować lub
spowalniać usług, dostarczanych przez konkurencję.

-

Poprawić

zarządzanie

częstotliwościami:

ułatwienie

sprzedaży

i

leasingu

częstotliwości radiowych, da szansę na płynniejsze działanie transmisji danych i
wprowadzenie systemów 4G i 5G.
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-

Wprowadzić konieczność wzajemnego uznawania identyfikacji elektronicznej: w
odrębnym głosowaniu, posłowie zadecydują nad nowymi przepisami, dającymi
możliwość łatwego podpisu i zatwierdzenia zgodności dokumentów przez firmy,
władze publiczne oraz obywateli.



Opinie posłów do PE

„Zanim to nastąpi, już w lipcu tego roku ceny detaliczne spadną po raz kolejny” - podkreśliła
europosłanka Róża Thun (EPP, Polska). Podała, że za połączenie wychodzące zapłacimy nie
1,22 zł, a 97 groszy, za połączenia przychodzące 26 groszy zamiast 36, a za transfer 1 MB
danych 1,02 zł zamiast 2,30. „To są oczywiście ceny maksymalne. Faktyczne ceny w ofertach
powinny być dużo niższe”- podkreśliła.
„Nie mogłabym być bardziej usatysfakcjonowana”- powiedziała po głosowaniu komisarz UE
ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. „Rozporządzenie zapewnia otwarty internet dla
wszystkich, my to nazywamy neutralnością sieci”- powiedziała i podkreśliła zgodność KE i
PE w tej kwestii.
„Głównym osiągnięciem tego rozporządzenia jest zapewnienie, że internet pozostaje otwarty.
Innymi słowy, że użytkownicy mają możliwość dostępu do informacji oraz ich
rozpowszechniania lub korzystania z dowolnych aplikacji do wyboru. Ponadto po raz
pierwszy w rozporządzeniu została zawarta definicja neutralności sieci, która stwierdza, że
neutralność sieci w otwartym internecie oznacza, że ruch powinien być traktowany na równi”
- skomentował europoseł Bogdan Marcinkiewicz (EPP, Polska).
Z popartych przez PE zapisów dotyczących otwartego internetu zadowolenie wyrazili
socjaldemokraci, którzy chcieli m.in. ostrych kryteriów dotyczących wyspecjalizowanych
usług premium w dostarczaniu internetu. „Udało nam się wprowadzić precyzyjną definicję
wyspecjalizowanych usług, żeby nie były mylone z usługami dostępu do internetu i wiążące
odniesienie do zasady neutralności w sieci" - podkreśliła w oświadczeniu europosłanka
socjaldemokratów Catherine Trautmann.

5. SPRAWY ZAGRANICZNE - Polityka zagraniczna musi wykorzystać wszystkie
dostępne narzędzia
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Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego
skutków dla spójności działań zewnętrznych UE. Przyjęcie rezolucji dotyczącej organizacji i
funkcjonowania polityki zagranicznej UE jest kolejnym przykładem próby zwiększenia roli
PE w tym obszarze. PE regularnie zarzuca Komisji i państwom członkowskim brak spójnej
odpowiedzi UE na wyzwania międzynarodowe (np. rezolucja ze stycznia ub. r. w sprawie
Mali czy z października ub. r. w sprawie Syrii) oraz opowiada się za wzmocnieniem pozycji
Wysokiego Przedstawiciela i jego funkcji koordynacyjnej (np. zalecenie z czerwca ubiegłego
roku w sprawie przeglądu organizacji i funkcjonowania ESDZ).
Zdaniem posłów wiarygodność UE, jako gracza globalnego i gwaranta bezpieczeństwa,
została nadszarpnięta przez brak spójnego podejścia do wielu ostatnich konfliktów. Polityka
zewnętrzna Unii potrzebuje świeżego podejścia, efektywnej koordynacji między instytucjami
unijnymi i państwami członkowskimi oraz spójnego stosowania narzędzi polityki
zagranicznej.
UE musi być w stanie mobilizować swoje środki (polityczne, obronne, handlowe) w
odpowiedzi na kluczowe wyzwania międzynarodowe. Posłowie opowiedzieli się za
wzmocnieniem pozycji Wysokiego Przedstawiciela, który powinien w większym stopniu
koordynować działania zewnętrzne z politykami wewnętrznymi. W stosunkach z krajami
trzecimi UE powinna mówić jednym głosem.
Posłowie wyrazili żal, że Unii często nie udaje się wdrożyć swoich strategii regionalnych i w
zamian zmuszona jest podejmować działania dorywcze (np. w rejonie Sahelu). UE powinna
bardziej skupiać się też na działaniach prewencyjnych. W rezolucji znalazła się również
krytyka kolejnego długoterminowego budżetu dla działań zewnętrznych.

6. SPRAWY ZAGRANICZNE - Lista Magnickiego
Parlament przyjął rezolucję zawierającą zalecenie dla Rady w sprawie ustanowienia
wspólnych ograniczeń wizowych oraz zamrożenia aktywów w UE rosyjskich
urzędników zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego. Posłowie przedstawili listę
trzydziestu dwóch osób odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnickiego, za
późniejsze sądowe tuszowanie faktów oraz za ciągłe i uporczywe nękanie jego matki i
wdowy po nim. Wezwali Radę do wprowadzenia zakazu wydawania wiz tym
urzędnikom oraz zamrożenia na terytorium Unii Europejskiej wszelkich aktywów
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finansowych należących do nich lub ich najbliższej rodziny. Zaproponowana lista
powinna podlegać regularnym przeglądom.
Posłowie zwrócili również uwagę na fakt, że Catherine Ashton - Wysokiej Przedstawiciel UE
ds. polityki zagranicznej nie udało się wprowadzić tej kwestii do porządku obrad Rady do
Spraw Zagranicznych, mimo wyraźnego wniosku Parlamentu Europejskiego z października
2012 roku nawołującego ją do tego, by ten punkt wprowadziła do agendy.
Eurodeputowani przyjęli rezolucję wzywającą UE do opracowania wspólnej listy rosyjskich
urzędników, którzy mogli być odpowiedzialni za torturowanie i śmierć Magnickiego,
zatuszowanie sprawy, a także prześladowanie jego matki i wdowy po nim. Osoby te powinny
zostać objęte zakazem podróżowania do krajów UE, a ich aktywa finansowe powinny zostać
zamrożone - uważa Parlament Europejski.
Taką listę rosyjskich funkcjonariuszy, objętych restrykcjami wizowymi i finansowymi,
nazywaną listą Magnickiego, ogłosiły w kwietniu zeszłego roku Stany Zjednoczone. Figurują
na niej nazwiska 18 rosyjskich funkcjonariuszy państwowych oskarżanych o łamanie praw
człowieka, w tym bezpośrednio zamieszanych w sprawę Magnickiego.
Zdaniem eurodeputowanych unijna lista powinna obejmować co najmniej 32 osoby, których
nazwiska wymieniono w rezolucji. Są to funkcjonariusze MSW Rosji, Prokuratury
Generalnej, Federalnej Służby Więziennej, Federalnej Służby Podatkowej i sędziowie
związani zarówno ze sprawą Magnickiego, jak i odpowiedzialni za jego pośmiertny proces.
„Lista Magnickiego uzyskała szerokie poparcie w Parlamencie Europejskim. To świadczy o
naszym mocnym i nieustępliwym stanowisku w sprawie ochrony praw człowieka i
demokratycznych wartości” - oświadczyła inicjatorka rezolucji, liberalna europosłanka z
Estonii Kristiina Ojuland. Dodała, że zapewne rosyjskie media będą przedstawiać decyzję
PE jako antyrosyjską. „Jest jednak odwrotnie. Trzeba pamiętać, że ci ludzie nadużyli władzy i
byli zamieszani w okradanie uczciwych rosyjskich podatników. Ponieważ nie wymierzono im
sprawiedliwości w Rosji, to my mamy obowiązek przynajmniej zakazać im wjazdu do UE i
zamrozić ich aktywa ulokowane w krajach członkowskich” - oceniła eurodeputowani
Ojuland.
Jej zdaniem oświadczenie prezydenta Rosji Władimira Putina o konieczności ochrony praw
człowieka Rosjan za granicą, w tym na Krymie, „brzmią tym bardziej pusto, gdy weźmie się
pod uwagę łamanie praw człowieka, jakiego doświadczają sami obywatele Rosji”.
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Polski europoseł Jacek Protasiewicz (EPP, Polska), który odpowiadał z ramienia frakcji
chadeków za prace nad rezolucją, podkreślił w oświadczeniu, że śmierć Siergieja
Magnickiego stanowi dobrze udokumentowany i istotny przykład łamania praw człowieka w
Rosji. „Rezolucja PE potwierdza, że w Unii Europejskiej nie akceptujemy takich praktyk.
Dlatego mówiąc jednym głosem z Kongresem Stanów Zjednoczonych, Parlament Europejski
po raz pierwszy zaproponował konkretną listę osób odpowiedzialnych za śmierć Magnickiego
i zalecił Radzie zakaz wydawania wiz do UE tym osobom oraz objęcie sankcjami ich
aktywów finansowych na terenie UE” - oświadczył Protasiewicz.
Dodał, że sporządzona przez PE lista zawiera nazwiska tych osób, które zostały objęte
zakazem wjazdu na teren USA, oraz dodatkowo nazwiska osób zaangażowanych w
utrudnianie rzetelnego procesu i odmowę umożliwienia adwokatowi dostępu do pomocy
medycznej.
Według rezolucji państwa UE powinny wezwać Rosję do zakończenia pośmiertnego procesu
przeciwko Magnickiemu, do zaprzestania wywierania presji na jego matkę i żonę, aby
uczestniczyły w tym procesie, oraz do wszczęcia wiarygodnego i niezależnego śledztwa w
sprawie jego śmierci.
Magnickiego, który był zaangażowany w walkę z korupcją w Rosji, zatrzymano w roku 2008
w ramach śledztwa przeciwko Hermitage Capital Management, kiedyś największemu
funduszowi

inwestycyjnemu

w

Rosji.

Zarzuty oszustw

podatkowych postawiono

Magnickiemu i dyrektorowi generalnemu HCM Williamowi Browderowi.
Magnickiego aresztowano, gdy podczas przesłuchania wskazał funkcjonariuszy MSW Rosji
zamieszanych w przejęcia różnych spółek. Prawnik oskarżył ich o zagarnięcie z budżetu
państwa równowartości 230 mln dolarów.
W ocenie ekspertów z zakresu medycyny sądowej 37-letniemu Magnickiemu podczas jego
pobytu w więzieniu nie udzielono należytej pomocy lekarskiej, co skutkowało tym, że nie
wykryto u niego we właściwym czasie chorób chronicznych, m.in. cukrzycy i żółtaczki, na
które cierpiał, a w konsekwencji nie podjęto leczenia. Pracodawcy prawnika i obrońcy praw
człowieka utrzymują, że w dniu śmierci został on ciężko pobity przez strażników
więziennych.
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19 marca 2013 roku rosyjski Komitet Śledczy poinformował o umorzeniu dochodzenia w
sprawie śmierci Magnickiego z powodu braku znamion przestępstwa.
Europosłowie wezwali do umieszczenia na liście między innymi następujących urzędników
rosyjskich:
ALISOV, Igor, urodzony 11 marca 1968;
DROGANOV, Aleksey (a.k.a. DROGANOV, Alexei), urodzony 11 października 1975;
EGOROVA, Olga, urodzona 29 czerwca 1955;
GAUS, Alexandra, urodzona 29 marca 1975;
GERASIMOVA, Anastasia, urodzona 22 stycznia 1982;
GRIN, Victor, urodzony 1 stycznia 1951;
KARPOV, Pavel, urodzony 27 sierpnia1977;
KHIMINA, Yelena (a.k.a. KHIMINA, Elena), urodzona 11 lutego 1953;
KLYUEV, Dmitry (a.k.a. KLYUEV, Dmitriy or KLYUEV, Dmitri), urodzony 10 sierpnia
1967;
KOMNOV, Dmitriy (a.k.a. KOMNOV, Dmitri), urodzony 17 maja 1977;
KRIVORUCHKO, Aleksey (a.k.a. KRIVORUCHKO, Alex or KRIVORUCHKO, Alexei),
urodzony 25 sierpnia 1977;
KUZNETSOV, Artem (a.k.a. KUZNETSOV, Artyom), urodzony 28 lutego 1975;
LOGUNOV, Oleg, urodzony 4 lutego 1962;
MAYOROVA, Yulya (a.k.a. MAYOROVA, Yulia), urodzona 23 kwietnia 1979;
PAVLOV, Andrey (a.k.a. Pavlov, Andrei), urodzony 7 sierpnia 1977;
PECHEGIN, Andrey (a.k.a. PECHEGIN, Andrei), urodzony 24 września 1965;
PODOPRIGOROV, Sergei, urodzony 8 stycznia 1974;
PONOMAREV, Konstantin, urodzony 14 sierpnia 1971;
PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, urodzony 28 września 1973;
REZNICHENKO, Mikhail, urodzony 20 lutego 1985;
SAPUNOVA, Marina, urodzona 19 czerwca 1971;
SHUPOLOVSKY, Mikhail, urodzony 28 września 1983;
SILCHENKO, Oleg, urodzony 25 czerwca 1977;
STASHINA, Yelena (a.k.a. STASHINA, Elena or STASHINA, Helen), urodzona 5
listopada1963;
STEPANOVA, Olga, urodzona 29 lipca 1962;
STROITELEV, Denis, urodzony 23 stycznia 1973;
TAGIEV, Fikhret, urodzony 3 kwietnia 1962;
TOLCHINSKIY, Dmitry (a.k.a. TOLCHINSKY, Dmitriy or TOLCHINSKIY, Dmitri),
urodzony 11 maja 1982;
UKHNALYOVA, Svetlana (a.k.a. UKHNALEV, Svetlana or UKHNALEVA, Svetlana V.),
urodzona 14 marca 1973;
URZHUMTSEV, Oleg, urodzony 22 października 1968;
VINOGRADOVA, Natalya, urodzona 16 czerwca 1973;
VORONIN, Victor, urodzony 11 lutego 1958.
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
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7. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Posłowie chcą mniejszych opłat za
karty bankowe i bezpiecznych płatności online
PE przyjął stanowisko w I czytaniu dotyczące rozporządzenia w sprawie opłat interchange w
odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. Poprawki PE
przewidują ograniczenie opłat za transakcje kartą, które są naliczane przez banki za
przetwarzanie transakcji operatorów kart płatniczych, do maksymalnej wysokości 0,3%
wartości transakcji, w przypadku karty kredytowej oraz do 0,2% lub 7 eurocentów (w
zależności od tego, która z tych opłat jest niższa) za transakcje kartą debetową. Nowe
wysokości opłat miałyby zastosowanie dla płatności krajowych oraz transgranicznych.
PE przyjął również stanowisko w I czytaniu w odniesieniu do projektu dyrektywy w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Zgodnie z przyjętymi poprawkami PE
opowiedział się za zwiększeniem bezpieczeństwa płatności online. Użytkownicy płatności
internetowych powinni otrzymywać ujednoliconą informację z podanymi wysokościami
wszystkich opłat, ewentualnymi kursami wymiany, danymi kontaktowymi usługodawcy oraz
wskazanym czasem realizacji. Płatności nieautoryzowane powinny być refundowane w ciągu
24 godzin od momentu ich wykrycia, jednak klienci mogą zostać zobligowani do przyjęcia
strat wynikających z posłużenia się ich kartą lub innym urządzeniem, które zostało zgubione
lub skradzione, do wysokości 50 euro.
 Opłaty: przejrzyste i ograniczone
Opłaty interchange, czyli opłaty za transakcje kartą, które są naliczane przez banki za
przetwarzanie transakcji operatorów kart płatniczych takich jak Visa lub MasterCard,
powinny być ograniczone do maksymalnej wysokości 0,3% wartości transakcji, w przypadku
karty kredytowej oraz do 0,2% lub 7 eurocentów (w zależności od tego, która z tych opłat jest
niższa) za transakcje kartą debetową.
Ograniczenia te obowiązywałyby w stosunku do transakcji na terenie danego kraju i
transakcji transgranicznych na terenie UE, rok po wejściu nowego prawa w życie. Z czasem,
obniżenie płatności powinno doprowadzić do spadu cen.
 Bezpieczniejsze płatności online
Zasady bezpieczeństwa dotyczące płatności online powinny zostać zmienione, zgodnie z
postępem technologicznym, rozwojem rynku oraz coraz większą liczbą transakcji
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dokonywanych przez internet. Użytkownicy płatności internetowych otrzymaliby również
ujednoliconą informację, w której jasno określone będą musiały być wszystkie opłaty, czas
realizacji, ewentualne kursy wymiany oraz dane kontaktowe usługodawcy.
Płatności nieautoryzowane powinny zostać zrefundowane w ciągu 24 godzin od momentu ich
wykrycia, jednak klienci mogą zostać zobligowani do przyjęcia strat wynikających z
posłużenia się ich kartą lub innym urządzeniem, które zostało zgubione lub skradzione, do
wysokości 50 euro.
 Niższe koszty i większy wybór
Kupujący przez internet powinni mieć również prawo wyboru systemu, urządzeń oraz do
korzystania z dowolnego autoryzowanego dostawcy usług płatniczych bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Dostarczyciele usług związanych z dokonywaniem płatności mobilnych, na prośbę
zainteresowanych, będą musieli ujawniać faktyczne koszty przetwarzania transakcji. Ponadto,
przyszłe przepisy dotyczących ograniczenia opłat interchange, za transakcje kartą płatniczą
powinny mieć zastosowanie bez względu na rodzaj urządzenia oraz sposób realizacji
transakcji.
 Kolejne kroki
Parlament Europejski przyjął własne poprawki do projektu, aby przekazać swoim następcom
uzgodnioną wersję przepisów. Dzięki temu posłowie, którzy zasiądą w Parlamencie po
majowych wyborach, nie będą musieli zaczynać pracy od początku, lecz będą mogli
kontynuować pracę obecnego Parlamentu.

8. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Poseł Pablo Zalba: „Konsumenci
zaoszczędzą miliony euro”
Parlamentarzyści przegłosowali nowe zasady dotyczące transakcji dokonywanych kartą
płatniczą. Opłaty interchange pobierane przez banki powinny być przycięte do maksymalnie
0,3 proc. wartości transakcji w przypadku kart kredytowych oraz 7 eurocentów dla kart
debetowych. Sprawozdawca Pablo Zalba (Europejska Partia Ludowa, EPP) zdradził nieco
więcej szczegółów.
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 Co się zmieni z punktu widzenia konsumenta?
Klienci banków, korzystający z kart kredytowych i debetowych skorzystają na zmianach na
dwa sposoby: nałożymy limit na opłaty interchange, dzięki czemu Europejczycy zaoszczędzą
setki milionów euro; wprowadzimy także więcej transparentności, dzięki czemu w każdym
przypadku będą dokładnie wiedzieć, ile zapłacą.
Nowe rozwiązania pomogą także w walce z nadużyciami finansowymi, bo oszustwo staje się
tym trudniejsze, im więcej osób korzysta z tego rozwiązania.
 Czy instytucje finansowe pobierają zbyt wysokie opłaty za korzystanie z kart,
podobnie jak operatorzy telefoniczni za roaming?
Nie mogę powiedzieć, by którekolwiek z tych opłat były sztucznie zawyżane. Problemem jest
brak konkurencji na rynku, a wiemy, co dzieje się w takim przypadku. Gdy przepisy wejdą w
życie, obywatele zapłacą znacznie mniej. Zwiększy się liczba transakcji dokonywanych kartą,
w związku z czym, instytucje finansowe będą mogły liczyć na większe obroty.
 Które z krajów UE mają najniższe, a które najwyższe opłaty?
Konsumenci pochodzący ze wschodniej części Europy zwykle płacą więcej, ze względu na
rzadkie korzystanie z tej formy płatności. Skandynawowie i Holendrzy należą do grupy nieco
bardziej uprzywilejowanej.

9. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE – Nieudzielenie absolutorium
budżetowego dla PE za 2012 r.
Rezolucja dotycząca absolutoriom budżetowego dla Parlamentu Europejskiego za 2012 r.
wzbudziła bardzo duże kontrowersje w trakcie debaty na sesji plenarnej.
W projekcie zawarto trzy akapity, krytykujące obecnego przewodniczącego PE za
wstrzymywanie prac komisji kontroli budżetowej PE ws. postępowania wobec komisarza
Dalli oraz urzędników KE oraz grupy zadaniowej ds. Grecji, wykorzystywanie pełnienia
funkcji Przewodniczącego PE na potrzeby kampanii wyborczej na przewodniczącego Komisji
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Europejskiej a także przeniesienie pracowników gabinetu politycznego przewodniczącego na
wyższe stanowiska w administracji PE.
Przewodniczący PE Martin Schulz uznał zapisy dotyczące wpływu na prace komisji kontroli
budżetowej za niedopuszczalne, co wywołało sprzeciw posłów. Ostatecznie głosowanie
rezolucji zostało przełożone na kwietniową sesję plenarną.

10. HANDEL ZEWNĘTRZNY / MIĘDZYNARODOWY - Posłowie obcinają cła na
import z Ukrainy
Posłowie zgodzili się na preferencyjne cła na import z Ukrainy, aby pomóc upadającej
gospodarce kraju. Około 98% ceł, które ukraińscy producenci żelaza, stali, produktów rolnych
oraz maszyn płacą obecnie na granicach UE, zostanie zlikwidowanych, zgodnie z propozycją,
której Parlament Europejski udzielił swojego poparcia w czwartek. Te jednostronne działanie,
ma pomóc podupadającej gospodarce Ukrainy, pozwalając ukraińskim producentom i
eksporterom na oszczędności w wysokości 487 milionów euro rocznie.
„Parlament Europejski poparł europejską drogę Ukrainy, która może trwać wiele lat. To nasza
pierwsza szansa, aby pokazać nasze poparcie w sposób materialny, pomagając Ukrainie
podczas trwającego tam kryzysu gospodarczego, wobec zmniejszających się rezerw
walutowych oraz wzrastającej presji ze strony Kremla”, powiedział Paweł Zalewski (EPP,
Polska). Parlament Europejski poparł przygotowaną przez niego propozycję 531 głosami za,
przy 88 głosach przeciw oraz 20 wstrzymujących się od głosu.
 Jakie cła zostaną obcięte?
To jednostronne działanie odnoszące się do handlu, które ma obowiązywać od maja 2014
roku, usunie 94,7% taryf celnych UE, nakładanych obecnie na towary przemysłowe
importowane z Ukrainy oraz zredukuje taryfy obowiązujące dla pozostałych z nich.
Zniesione zostanie również 82 proc. taryf celnych UE nakładanych na eksport produktów
rolnych.
Niemniej jednak, UE ograniczy ilości produktów "wrażliwych", takich jak zboża,
wieprzowina, wołowina i drób, które będą mogły być importowane bez cła, aby nie naruszyć
interesów ich producentów na terenie UE.
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Unijne preferencje handlowe obejmą też 83,4 proc. produktów ukraińskiego przetwórstwa
spożywczego.
 Działanie jednostronne i ograniczone w czasie
Działania preferencyjne ze strony UE, nie będą wymagały od Ukrainy działań wzajemnych,
polegających na usunięciu opłat celnych na towary importowane z UE, ale będzie wymagane
utrzymanie tych ceł na dotychczasowym poziomie.
Import z Ukrainy do UE, będzie podlegał unijnym zasadom dotyczącym oznakowania kraju
pochodzenia, a władze ukraińskie będą musiały zapewnić, że żadne towary z krajów trzecich,
nie przenikną do UE przez Ukrainę, jako towary tam wyprodukowane.
Zasady te, pozwolą także na przywrócenie opłat celnych, jeśli napływ towarów
importowanych z Ukrainy, mógłby zagrozić lub spowodować poważne trudności u
producentów tego typu towarów na terenie UE.
Nowe przepisy dotyczące opłat celnych miałyby obowiązywać od dnia, kiedy zostaną
ostatecznie przyjęte, do 1 listopada 2014 roku, lub do momentu, w którym umowa
stowarzyszeniowa między UE a Ukrainą, zawierająca wszechstronne porozumienie o
obustronnej liberalizacji handlu, wejdzie w życie.
Ukraina nie będzie zobowiązana do redukcji ceł dla Unii na zasadzie wzajemności. W trakcie
obowiązywania preferencji nie będzie mogła jednak wprowadzić nowych ceł, opłat czy
restrykcji ilościowych na towary z UE.
Zniesienie większości ceł dla Ukrainy muszą zaakceptować państwa UE, co może nastąpić
jeszcze w kwietniu.
Otwarcie unijnego rynku dla Ukrainy to część pakietu wsparcia UE dla tego kraju o wartości
ponad 11 mld euro. Już w najbliższych tygodniach Ukraina otrzymać ma też pierwsze 100
mln euro pomocy makroekonomicznej, zaś do końca czerwca może liczyć na 850 mln euro
wsparcia finansowego od UE.
 Kolejne kroki
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Propozycja przepisów musi zostać formalnie przyjęta przez Radę Unii Europejskiej.
Catherine Ashton, odpowiedzialna za politykę zagraniczną UE, ogłosiła już jednak, że nowe
zasady zaczną obowiązywać "w przeciągu kilku tygodni". W Radzie ostateczne przyjęcie
rozporządzenia planowane jest w połowie kwietnia br. Rozporządzenie ma być stosowane do
momentu wejścia w życie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, przestaje obowiązywać w dniu
1 listopada 2014 r.

11. TRANSPORT - Emisje w sektorze lotniczym: “To najlepszy możliwy kompromis”
Parlament przyjął wstępnie uzgodniony z Radą kompromis dotyczący projektu zmiany
dyrektywy ws. system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w
celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie
stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego
lotnictwa.
Zgodnie z nowymi przepisami do końca 2016 r. unijna legislacja dotycząca przydziałów
emisji z lotnictwa będzie miała zastosowanie tylko do lotów wewnątrz UE. Od 2017 r. będzie
obowiązkowa dla wszystkich lotów „do” i „z” Unii. Państwa członkowskie zostaną
zobowiązane do sprawozdawania w jaki sposób wydają środki pozyskane z aukcji
przydziałów. Dochody te powinny być przeznaczane m.in. na walkę ze zmianami klimatu lub
badania w zakresie transportu niskoemisyjnego.
Wysiłki, zmierzające ku uekologicznieniu sektora lotniczego w Europie okazują się być
mocno kontrowersyjne. Ujęcie lotów w ramy unijnego systemu handlu emisjami (ETS),
mające zachęcić linie do działań prośrodowiskowych, spotkało się z oporem nie tylko w
Europie, ale i poza nią. Posłowie przyjęli w dniu 3 kwietnia br. nieformalną ugodę z Radą,
decydującą o przyłączeniu europejskich lotów do ETS przed 2017 r. O szczegółach opowiadał
sprawozdawca - Peter Liese (EPP, Niemcy).


Co myśli pan o przyjętym właśnie porozumieniu?

Jeśli spojrzymy na okoliczności, to było to jedyne wyjście. Muszę przyznać, że szanuję
decyzję części członków komisji środowiska (ENVI), którzy zagłosowali przeciw.
Rozwiązanie mogłoby być lepsze.
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To jednak najlepszy możliwy kompromis w danym momencie, ale nie jestem zadowolony z
rozwoju spraw w ciągu ostatnich siedmiu lat. Myślę, że mamy zupełną słuszność w tworzeniu
i rozwijaniu ETS, ale nie udaje nam się do tego przekonać państw trzecich. Mam nadzieję, że
w ciągu najbliższych 2,5 lat to się zmieni.


Czego można się spodziewać po wprowadzeniu przegłosowanych rozwiązań?

Wciąż będzie funkcjonował ETS i to jest najważniejsze. Obejmie loty na terenie Europy, bez
znaczenia, czy będą one wykonywane przez British Airways czy Air China. Zasady będą
dotyczyć każdego.
Mamy także bardzo klarowną wiadomość dla całego świata - albo uda nam się wypracować
globalne porozumienie w 2016 r., albo w 2017 r. wrócimy do pełnego wymiaru ETS, dla
wszystkich połączeń, nie tylko europejskich.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA - Jak poradzić sobie z kosmicznymi odpadami?

Artystyczna wizja przedstawiająca zaśmiecenie orbity ©BELGAIMAGE/AFP/HO.ESA

Wzrastająca liczba odpadów pozostawionych na ziemskiej orbicie zaczyna stawać się
poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania satelitów oraz promów kosmicznych. Co zatem
zrobić z pozostałościami naszych kosmicznych podróży?
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Od wystrzelenia Sputnika w 1957 r., orbitę osiągnęło ponad 6 tysięcy satelitów. Wiele z nich
nie nadaje się już do niczego, ale wciąż tkwi nad naszymi głowami. Pozostałości
kosmicznych podbojów często wybuchają lub ulegają wzajemnym kolizjom, przez co liczba
orbitalnych odpadów stale rośnie, stając się poważnym zagrożeniem dla kolejnych projektów
kosmicznych.
Parlament przegłosował w dniu 2 kwietnia projekt stworzenia specjalnego programu, który
pomoże oczyścić niebo. Przyjęto ramy nowego programu, na mocy którego każde z państw
członkowskich będzie śledziło i starało się zmniejszać liczbę odpadów, za które są
odpowiedzialne. Na ten cel przewidziano 70 milionów euro.

13. INNE - 7 komisarzy UE kandyduje do PE; 6 bierze urlop na czas kampanii
Siedmioro z 28 komisarzy UE kandyduje w majowych wyborach do Parlamentu
Europejskiego - poinformowała w środę Komisja Europejska w Brukseli. Sześcioro z nich
weźmie bezpłatny urlop, aby móc aktywnie uczestniczyć w kampanii wyborczej.
Przez ponad miesiąc, począwszy od 19 kwietnia (tuż po zakończeniu ostatniej sesji PE w tej
kadencji) aż do 25 maja, czyli ostatniego dnia eurowyborów, urlopowani będą komisarze: ds.
sprawiedliwości

Viviane

Reding,

ds.

przemysłu

Antonio

Tajani,

ds.

relacji

międzyinstytucjonalnych i administracji Maroš Šefčovič, ds. gospodarczych i monetarnych
Olli Rehn (będzie nieobecny już od 7 kwietnia), ds. budżetu Janusz Lewandowski oraz ds.
polityki konsumenckiej Neven Mimica.
Ich obowiązki będą tymczasowo pełnić inni komisarze, wyznaczeni przez szefa KE Jose
Barroso. Polskiego komisarza Janusza Lewandowskiego zastępować będzie Łotysz
Andris Piebalgs, odpowiedzialny za politykę rozwojową.
Janusz Lewandowski otwiera listę kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego na Pomorzu.
Zgodnie z obowiązującym w KE kodeksem postępowania urlop na czas kampanii wyborczej
jest bezpłatny, a urlopowani komisarze nie mogą w tym czasie korzystać "z zasobów ludzkich
i materialnych Komisji".
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Powrócą oni do pracy w KE 26 maja, a jeśli uzyskają mandat europosła i zdecydują się go
przyjąć, będą musieli zrezygnować z pracy w Komisji do końca czerwca, czyli przed pierwszą
sesją nowego europarlamentu.
Kodeks postępowania KE przewiduje też wyjątkowe zasady dla komisarzy, którzy wprawdzie
startują w wyborach, ale nie zamierzają aktywnie prowadzić kampanii wyborczej. W takim
przypadku szef Komisji ma zdecydować, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności, czy
udział w wyborach nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków komisarza. Z tego wyjątku
skorzystał komisarz ds. handlu Karel De Gucht. Zobowiązał się on, że nie będzie aktywnie
uczestniczył w kampanii wyborczej - poinformowała rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde Hansen.
De Gucht zapowiedział także, że jeśli zostanie wybrany do PE, nie przyjmie mandatu
europosła.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska 1

1

Na podstawie debat w PE, informacji prasowych PE i PAP.
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