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                    Bruksela, dnia 27 lipca 2012 r. 
 
 
 
 

  
                                                        
                                                                                              Sprawozdanie nr 58/2012 
 

 

Sprawozdanie z prezentacji priorytetów prezydencji przez ministrów rządu 
cypryjskiego podczas posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego 

Bruksela, lipiec 2012 

 
Priorytety prezydencji cypryjskiej w Radzie były prezentowane przez ministrów rządu 
cypryjskiego w Parlamencie Europejskim. Poniżej przedstawiam krótki opis głównych 
kwestii zaprezentowanych przez ministrów oraz poruszonych przez parlamentarzystów 
podczas posiedzeń różnych komisji Parlamentu Europejskiego w lipcu br. 
 
1. Sprawy zagraniczne 
 
Minister Spraw Zagranicznych, pani Erato Kozakou-Marcoullis, powiedziała Komisji 
Spraw Zagranicznych PE w dniu 10 lipca br., że priorytetem prezydencji w sprawach 
zagranicznych będzie rozszerzenie Unii Europejskiej. Minister podkreśliła, że proces 
rozszerzenia UE nie może się zakończyć na Chorwacji. Prezydencja pragnie wprowadzić 
więcej dynamiki do rozmów akcesyjnych, szczególnie jeśli chodzi o akcesję Islandii. Dodała, 
że chociaż Turcja nie chce utrzymywać kontaktów z prezydencją cypryjską nie uznając jej 
istnienia, to prezydencja będzie traktować Turcję w ten sam sposób, jak każdy inny kraj 
kandydujący do Unii Europejskiej. 
 
Wielu posłów do PE zwróciło się do pani minister z apelem o to, by w szczególności 
kontekście arabskiej wiosny wykorzystać bardzo dobre relacje Cypru z krajami arabskimi do 
zwiększenia zaangażowania się UE w demokratyczne przemiany zachodzące w tym regionie.  
 
Pani minister odpowiedziała, że prezydent Syrii Assad powinien ustąpić nim dojdzie do 
bezpośrednich starć i konfrontacji, co będzie miało skutki uboczne dla całym regionie, 
począwszy od Libanu. Odnosząc się do kwestii przesyłania rosyjskiej broni do Cypru drogą 
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morską i uzupełniania zasobów paliwa przez te statki na Cyprze, pani minister powiedziała, 
że Cypr rozpoczął postępowanie karne przeciwko kapitanom, armatorom i firmom 
zarządzającym. [Należy przy tym pamiętać, że Cypr jest największym inwestorem 
europejskim w Rosji i trzecim największym inwestorem zagranicznym w Rosji, z czego 
większość to tak naprawdę kapitał rosyjski, który z różnych powodów musiał opuścić 
macierzysty kraj. Nic więc dziwnego, że Rosja nie pozostaje obojętna na losy Cypru. Już w 
2011 r. udzieliła wsparcia opiewającego na około 2,5 mld euro. 28 czerwca 2012 r. agencja 
Bloomberg doniosła, że Cypr zwrócił się do władz Rosji o dodatkowe 5 mld euro]. 
 
 
2. Handel międzynarodowy 
 
Minister Przemysłu, Turystyki i Handlu, Neoklis Sylikiotis powiedział Komisji Handlu 
Międzynarodowego w dniu 11 lipca, że prezydencja cypryjska będzie starała się wykorzystać 
w jak najlepszy sposób swoje zalety, wynikające z położenia geograficznego i obszaru 
kulturowego, aby rozwinąć i pogłębić relacje handlowe z krajami leżącymi w 
południowej części Morza Śródziemnego. Obiecał skupić się na umowach sektorowych i 
wyraził nadzieję na szybkie rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umów o wolnym 
handlu z Jordanią, Marokiem i Tunezją. 
 
Posłowie chcieli wiedzieć więcej o przyjętej przez prezydencję strategii odnośnie relacji 
handlowych z Japonią i USA i pytali, w jakim stopniu żądania Parlamentu w tym zakresie 
będą respektowane. 
 
Minister Sylikiotis potwierdził, że negocjacje handlowe z tymi dwoma krajami są 
priorytetowe dla UE i powiedział, że dla prezydencji jest istotne, aby stanowisko Parlamentu 
zostało wzięte pod uwagę, zanim negocjacje w sprawie umów handlowych z Japonią i USA 
zostaną sfinalizowane. 
 
Jednym z największych problemów wymienionych zarówno przez ministra, jak i posłów, był 
aktualny stan stosunków handlowych z krajami Mercosuru. Wyzwania i problemy 
spowodowane przez wprowadzenie środków ochronnych przez Argentynę, postawa Brazylii 
oraz zmiany w Paragwaju sprawiły, że należy poświęcić tym krajom jak najwięcej uwagi w 
ciągu następnych sześciu miesięcy prezydencji cypryjskiej. 
 
 
3. Polityka rozwojowa 
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Minister Spraw Zagranicznych, pani Erato Kozakou-Marcoullis, powiedziała Komisji 
Rozwoju PE, że prezydencja będzie kontynuowała działania zmierzające w kierunku 
utworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (ang. European 
Voluntary Humanitarian Aid Corps) i wyraziła nadzieję na osiągnięcie przełomu w tym 
zakresie tej jesieni. 
 
Powiązanie elementów pomocy, odbudowy i rozwoju było postrzegane jako istotne  dla 
maksymalizacji synergii pomiędzy pomocą humanitarną, reagowaniem kryzysowym i 
pomocą rozwojową zarówno przez panią Erato Kozakou-Marcoullis, jak i 
eurodeputowanych. 
 
Posłowie zwracali uwagę na problemy, wynikające z różniących się między sobą procedur 
wydatkowania środków na pomoc humanitarną i rozwojową oraz podkreślali, że większą 
uwagę należy zwrócić na prewencję - zapobieganie zagrożeniom i klęskom żywiołowym, a 
nie tylko reagowanie w przypadku zaistnienia jakiejś katastrofy. 
 
Posłowie podkreślili, że UE i państwa członkowskie powinny współpracować ściślej w 
obszarze pomocy rozwojowej. Posłowie za najważniejszy i wymagający największej uwagi w 
omawianym obszarze priorytet uznali kryzys humanitarny w regionie Sahel, gdzie 18 
milionów ludzi jest zagrożonych głodem. 
 
 
4. Przemysł, badania naukowe i energia 
 
Minister ds. Komunikacji i Pracy, pan Efthemios Flourentzou, powiedział 
eurodeputowanym, że priorytetem dla cypryjskiej prezydencji jest Instrument "Łącząc 
Europę". Prezydencja zamierza osiągnąć kompromis w kwestii sieci transeuropejskich w 
grudniu 2012 roku. 
 
Inne priorytety w omawianym obszarze to: 
- znalezienie porozumienia na możliwie wczesnym etapie w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego;  
- zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych poprzez przygotowanie projektów 

legislacyjnych ws. elektronicznej identyfikacji i podpisu elektronicznego;  
- cyberbezpieczeństwo;  
- zapewnienie wiodącej roli UE w dziedzinie polityki kosmicznej  - postępy w realizacji 

projektów GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) oraz Galileo. 
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Minister Handlu, Przemysłu i Turystyki, Neoklis Sylikiotis, powiedział, że jego główne cele 
na najbliższe sześć miesięcy to: 
- promowanie przedsiębiorczości, w szczególności konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw; 
- prowadzenie polityki przemysłowej, która będzie tworzyła nowe miejsca pracy i 

zwiększała wydajność produkcji,  
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępności energii w UE, w tym 

poprzez przygotowanie wniosków ws. bezpieczeństwa morskiej energetyki wiatrowej i 
odnawialnych źródeł energii. 

 
Minister Zdrowia, odpowiedzialny za badania naukowe, pan Stavros Malas, powiedział, że 
dla jego resortu najważniejszy jest 8. Program ramowy na rzecz Badań i Innowacji - 
„Horyzont 2020”. Prezydencja cypryjska będzie również prowadzić działania dotyczące 
Europejskiego Instytutu Technologicznego (w ramach pakietu „Horyzont 2020”), promować 
europejską przestrzeń badawczą i współpracę międzynarodową w dziedzinie badań i 
innowacji, w szczególności z krajami basenu Morza Śródziemnego. 
 
Posłowie do PE wezwali prezydencję do zwiększenia budżetu na badania i innowacje, aby 
stworzyć warunki dla wzrostu gospodarczego.  
 
 
5. Sprawy konstytucyjne 
 
Cypryjski Minister ds. UE, pan Andreas D. Mavroyiannis, powiedział Komisji Spraw 
Konstytucyjnych PE w dniu 12 lipca, że trzema priorytetami prezydencji cypryjskiej w 
obszarze spraw konstytucyjnych są: 
- osiągnięcie kompromisu między posłami do PE i Radą w sprawie szczegółowych 

przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień 
śledczych: 

- rozpoczęcie dyskusji na temat europejskich partii politycznych z myślą o przyjęciu 
legislacji jeszcze przed europejskimi wyborami; 

- przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności. 

 
Członkowie komisji pytali o to, w jaki sposób prezydencja ma zamiar rozwiązań konflikt 
pomiędzy PE i Radą, który wystąpił po decyzji Rady o wyłączeniu PE z decyzji o przepisach w 
sprawie Schengen. Po tej decyzji Parlament Europejski zawiesił współpracę z reprezentowaną 
przez duńską prezydencję Radą UE w pracach nad pięcioma aktami prawnymi z zakresu 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. PE był oburzony na duńską prezydencję z powodu 
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decyzji w sprawie Schengen, jaką podjęli ministrowie spraw wewnętrznych państw UE, 
przyjmując kompromisową propozycję Duńczyków. Zakładała ona, że rozporządzenie o 
nowym mechanizmie oceny sytuacji na granicach Schengen (zakłada m.in. niezapowiedziane 
kontrole) będzie przyjmowane tylko kwalifikowaną większością głosów w Radzie UE 
(rządy), a nie - jak przewidywała Komisja Europejska - wspólnie z PE w ramach procedury 
tzw. kodecyzji. 
 
Minister Mavroyiannis odpowiedział: „Będziemy ciężko pracować, aby znaleźć rozwiązanie, 
mające na celu poszanowanie prerogatyw PE, chociaż będzie to trudne, bo państwa 
członkowskie są zdania, że te kompetencje nie zostały przeniesione na poziom UE”. 
 
 
6. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
 
Minister Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska, Sofoclis Aletraris, powiedział 
posłom Komisji Rolnictwa w dniu 10 lipca br., że priorytetem prezydencji cypryjskiej w tym 
obszarze będzie reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), prace nad którą są już znacznie 
zaawansowane zarówno w Parlamencie, jak i w Radzie. 
 
Minister powiedział, że nowa WPR musi reagować na „zmieniające się potrzeby, priorytety i 
oczekiwania europejskich rolników i obywateli” oraz zapewnić „zrównoważone, wydajne i 
konkurencyjne rolnictwo, które jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na żywność na 
poziomie europejskim i globalnym”.  
 
Prezydencja będzie także koncentrować się na dobrostanie zwierząt, w tym transporcie 
zwierząt, elektronicznej kontroli przemieszczania się bydła i dobrowolnym znakowaniu 
produktów pochodzenia wołowego, a także na dostosowaniu obowiązujących przepisów do 
traktatu lizbońskiego. 
 
Kilku eurodeputowanych podkreślało, że UE potrzebuje silnej, nowoczesnej WPR z 
mniejszą biurokracją, ale to wymaga zapewnienia tej polityce odpowiedniego poziomu 
finansowania. Posłowie podkreślali, że pakiet reform ws. WPR nie może być poddany 
pod głosowanie w PE do momentu, w którym nie będzie ostatecznych ustaleń w sprawie 
Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. 
 
Posłowie podkreślali również, że priorytetami prezydencji w obszarze polityki rolnej powinno 
być także znalezienie rozwiązania ws. deficytu białka w UE, rozwiązanie praktycznych 
problemów ze znakowaniem owiec oraz pomoc dla regionów mniej uprzywilejowanych i 
najbardziej oddalonych. 
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7. Rybołówstwo 
 
Minister Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Cypru, pan Sofoclis 
Aletraris, powiedział posłom z Komisji Rybołówstwa PE w dniu 11 lipca, że priorytetami 
prezydencji cypryjskiej w obszarze rybołówstwa są: Reforma Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa (WPRyb) i przezwyciężenie impasu w Radzie w sprawie wieloletniego 
planu zarządzania zasobami rybnymi, z poszanowaniem nowych uprawnień Parlamentu 
Europejskiego wynikających z traktatu lizbońskiego.  
 
Obywatele europejscy „oczekują od nas zapewnienia umiejętnego zarządzania rybołówstwem 
w dłuższej perspektywie oraz zapewnienia trwałego dochodu dla rybaków”, powiedział 
minister. 
 
Kilku eurodeputowanych podkreślało, że niezbędne jest odblokowanie w Radzie dyskusji 
nt. wieloletnich planów zarządzania zasobami rybnymi, w celu zapewnienia 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i zapewnienia długoterminowego dochodu i 
stabilności rybakom. Niektórzy posłowie wskazywali na zrównoważony rozwój, jako krok 
naprzód, stwierdzając, że przyszła WPRyb musi być odpowiednio skonstruowana. Inni 
eurodeputowani przypominali ministrowi, że Parlament jest współlegislatorem ws. 
ostatecznego kształtu reformy WPRyb i że nadszedł czas, by Rada zdała sobie z tego sprawę. 
 
 
8. Rozwój regionalny 
 
Cypryjski minister ds. UE, pan Andreas D. Mavroyiannis, powiedział Komisji Rozwoju 
Regionalnego w dniu 11 lipca br, że głównym priorytetem prezydencji w tym obszarze jest 
osiągnięcie szybkiego porozumienia w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego nowej 
polityki spójności. Posłowie podkreślili potrzebę szybkiego procedowania nad tym pakietem, 
przy równoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowaniu roli Parlamentu Europejskiego, jako 
współustawodawcy w kształtowaniu przyszłej struktury polityki regionalnej. 
 
Posłowie podkreślali, że nadal istnieją duże różnice między państwami członkowskimi, 
jeśli chodzi o pozostają limity górne płatności, regiony przejściowe oraz wykorzystanie 
instrumentu „Łącząc Europę”. Zwrócili się również do ministra o należyte uwzględnienie 
regionów śródziemnomorskich i słabo zaludnionych oraz podkreślali znaczenie 
zaangażowania władz regionalnych i lokalnych w podejmowanie decyzji. 
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9. Zatrudnienie i sprawy społeczne 
 
Pani Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w rządzie cypryjskim, Sotiroula 
Charalambous, powiedziała eurodeputowanym z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
w dniu 10 lipca, że kluczowe dla prezydencji cypryjskiej będą następujące propozycje 
legislacyjne: 
- dyrektywa dotycząca delegowania pracowników, mająca na celu poprawę mobilności 

pracowników przy zachowaniu przyzwoitych warunków pracy;  
- dyrektywa mająca na celu poprawę ochrony pracowników przed oddziaływaniem 

pól elektromagnetycznych; 
- programy społeczne wynikające z wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i 
nowy Program UE na rzecz Zmian Społecznych i Innowacji). 

 
Csaba Ory (EPP, Węgry) powiedział, że najważniejszym priorytetem prezydencji powinno 
być stworzenie nowych miejsc pracy. 
 
Alejandro Cercas (S & D, Hiszpania) wyraził obawy o przyszłość Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, który zgodnie z wnioskiem legislacyjnym wesprze rolników 
ponoszących straty z powodu międzynarodowych umów handlowych, co odbędzie się 
kosztem zwalnianych pracowników. 
 
Posłowie wezwali również do zapewnienia odpowiedniego finansowania dla unijnych 
programów społecznych. 
 
 
10. Ochrona środowiska i zdrowie publiczne 
 
Minister Zdrowia w rządzie cypryjskim, pan Stavros Malas, powiedział Komisji Środowiska 
i Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego, że sposób, w jaki UE działała w przypadku 
niedawnej epidemii wirusa H1N1 pokazał jej niemoc. Z tego względu państwa członkowskie 
UE muszą efektywniej ze sobą współpracować w celu zapewnienia lepszego zarządzania na 
poziomie Unii Europejskiej w przypadku zaistnienia transgranicznych zagrożeń dla 
zdrowia człowieka. 
 
Kilku posłów z zadowoleniem przyjęło ambitne propozycje przedstawione przez prezydencję 
w zakresie ochrony zdrowia, które obejmują m.in. określenie priorytetów zdrowego 
starzenia się i wprowadzenie innowacji.  
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Minister i posłowie do PE wyrazili swój optymizm, w związku ze zbliżającym się przeglądem 
prawodawstwa regulującego kwestie wyrobów medycznych, takich jak implanty piersi i 
protezy stawu biodrowego. 
 
Minister Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska, pan Sofoclis Aletraris, podkreślił 
zaangażowanie Cypru w rozwój programu zrównoważonego rozwoju, mimo dość 
ograniczonych rezultatów szczytu Rio +20.  
 
Kwestie wody, klimatu i bioróżnorodności były również omawiane podczas spotkania z 
ministrami prezydencji cypryjskiej, w kontekście kolejnych szczytów ONZ, które odbędą się 
w Hyderabad i Doha. 
 
Posłowie zwracali również uwagę na propozycje, które powinny być w polu zainteresowania 
prezydencji, dotyczące rewizji celu redukcji emisji CO2 do 2020 r., czy też reformy 
handlu emisjami. 
 
 
11. Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 
 
Minister Spraw Wewnętrznych Cypru, pani Eleni Mavrou, powiedziała Komisji Wolności 
Obywatelskich Parlamentu Europejskiego w dniu 10 lipca, że priorytetami prezydencji 
cypryjskiej w obszarze spraw wewnętrznych będzie przyjęcie pakietu azylowego i 
wzmocnienie solidarności między państwami członkowskimi w rozpatrywaniu wniosków 
o azyl.  
 
Powiedziała także, że prezydencja będzie ściśle współpracować z Parlamentem w celu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie dyrektywy dotyczącej pracowników sezonowych i 
regulacji wizowych.  
 
Minister Sprawiedliwości i Spraw Publicznych, pan Loucas Louca, powiedział, że zawarcie 
porozumienia z Kanadą ws. danych pasażerów lotniczych (tzw. dane PNR) oraz 
ustanowienie unijnego systemu gromadzenia i wykorzystywania danych przelotu 
pasażera (PNR) mają kluczowe znaczenie dla prezydencji cypryjskiej.  
 
Kolejnym priorytetem będzie reforma zarządzania strefą Schengen, na temat której 
utrzymują się duże różnice zdań pomiędzy posłami do PE i ministrami UE. „Mamy nadzieję, 
że porozumienie w tej sprawie zostanie osiągnięte tak szybko, jak to możliwe”, powiedział. 
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Cypr będzie również dążyć do powiększenia obszaru Schengen o Bułgarię i Rumunię, 
dodał. 
 
Simon Busuttil (EPP, Malta) z zadowoleniem przyjął podkreślanie przez ministrów potrzeby 
zwiększenia solidarności w obszarze migracji i azylu i wyraził przekonanie, że prezydencja 
będzie "uczciwym pośrednikiem" w rozmowach na temat Schengen.  
 
Sylvie Guillaume (S & D, Francja) również pozytywnie oceniła stanowisko prezydencji ws. 
pakietu azylowego. 
 
Timothy Kirkhope (ECR, Wielka Brytania), podkreślił potrzebę zwalczania przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu. 
 
Judith Sargentini (Zieloni / EFA, Holandia) przekonywała, że Europejski Nakaz 
Aresztowania musi zostać zweryfikowany, ponieważ nie można już polegać na wzajemnym 
zaufaniu między państwami członkowskimi. 
 
 
12. Prawa kobiet i równouprawnienie 
 
Minister Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, pan Loucas Louca powiedział Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego w dniu 10 lipca br., że 
priorytetem prezydencji cypryjskiej będzie przyjęcie skoordynowanej strategii UE ws. 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. „Będziemy starali się promować pomysł 
uczynienia roku 2015 rokiem walki z przemocą wobec kobiet”, dodał. 
 
Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pani Sotiroula Charalambous, skoncentrowała 
się na skutkach obecnej recesji finansowej dla kobiet. „Będziemy inwestować w równość i 
równouprawnienie między kobietami i mężczyznami, co jest kluczowe dla osiągnięcia 
stabilności finansowej i sprawienie, by UE była bardziej konkurencyjna i innowacyjna”, 
powiedziała. 
 
Inne priorytety prezydencji obejmować będą zwiększenie obecności kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych, w celu podniesienia jej poziomu do 40% do roku 2020 oraz ochronę ofiar 
przemocy w rodzinie. 
 
 
13. Rynek wewnętrzny 
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Minister Przemysłu, Turystyki i Handlu, Neoklis Sylikiotis powiedział Komisji Rynku 
Wewnętrznego w dniu 10 lipca, że „Małe kraje, takie jak mój, mają potrzebę ściślejszej 
integracji wyrażonej hasłem "więcej Europy″, a to oznacza konieczność przyjęcia bieżących 
oraz nowych środków w celu stworzenia jednolitego rynku”. 
 
Posłowie poparli ministra Sylikiotisa odnośnie potrzeby wdrożenia Aktu o Jednolitym 
Rynku (ang. Single Market Act), ale także naciskali na osiągnięcie większych postępów w 
zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych, modernizacji procesu zamówień 
publicznych i poprawy dostępu konsumentów do alternatywnych sposobów 
rozwiązywania sporów.  
 
Biorąc pod uwagę złożoność obecnie obowiązujących przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, posłowie poradzili ministrowi, by nie rezygnował z zapewnienia wysokiej 
jakości dyskusji tylko w celu uzyskania szybkiego porozumienia w sprawie wprowadzenia 
nowych zasad. 
 
 
14. Transport 
 
Prezydencja cypryjska ma na celu osiągnięcie kompromisu w sprawie przyszłości sieci 
transeuropejskich, w tym odpowiedniego finansowania przy pomocy instrumentu 
"Łącząc Europę". W opiniiMministra Komunikacji i Pracy, Efthemiosa Flourentzou, 
„zarówno sieci transeuropejskie, jak i instrument "Łącząc Europę" przyczynią się do podjęcia 
nowych wyzwań i realizacji celów strategii UE 2020”. 
 
Mathieu Grosch (EPP, Belgia) wyraził silne poparcie dla ustanowienia w dniu 25 lipca Dnia 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który zachęcałby młodych ludzi do dyskusji nad 
przyszłymi środkami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
 
Michael Cramer (Zieloni, Niemcy) wezwał do wprowadzenia maksymalnej dopuszczalnej 
prędkości na terenach mieszkalnych 30 km / h.  
 
Gesine Meissner (ALDE, Niemcy) z zadowoleniem przyjęła plany wznowienia 
zintegrowanej polityki morskiej podczas konferencji ministerialnej w dniu 8 października br. 
 
 
15. Kultura i edukacja 
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W dniu 10 lipca podczas swojego posiedzenia posłowie z Komisji Kultury i Edukacji PE 
pogratulowali ministrowi George Demosthenousowi przyjęcia ambitnych priorytetów w tej 
dziedzinie przez prezydencję cypryjską. Pytali, czy zostanie utrzymany odpowiedni poziom 
finansowania dla przyszłych programów UE, w szczególności dla tych, których 
beneficjentami są obywatele UE. 
 
Posłowie wezwali również ministra do poczynienia postępów w negocjacjach w Radzie 
dotyczących osiągnięcia kompromisu ws. zachowania "znaków towarowych" programów UE, 
takich jak Media, Grundtvig, itd. W dziedzinie sportu, posłowie wezwali do wprowadzenia w 
życie inicjatyw karania za ustawianie meczów i doping, a także do bardziej 
skoordynowanych działań w celu wdrożenia obowiązującej w całej UE listy osób objętych 
zakazem wstępu na stadiony, gdzie odbywają się imprezy sportowe. 
 
 
16. Kwestie prawne 
 
Minister Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, pan Loucas Louca powiedział Komisji 
Prawnej Parlamentu Europejskiego, że priorytetem prezydencji w tym obszarze jest 
zapewnienie szkolenia sędziów. Szkolenie, które powinno objąć wszystkich prawników, 
zwiększy wzajemne zaufanie w całej UE. 
 
Podobnie jak w okresie duńskiej prezydencji, prezydencja cypryjska skupi się również na 
tworzeniu lepszej Europy poprzez skuteczne wdrażanie programu sztokholmskiego. 
 
Inne ważne cele, wskazane przez pana Louca, obejmują zakończenie negocjacji ws. 
rozporządzenia Bruksela 1 (ws. jurysdykcji, uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych) oraz wniosku dotyczącego wzajemnego 
uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, który ma na celu ochronę ofiar 
przemocy transgranicznej w Unii Europejskiej. 
 
 
17. Patent UE 
 
Prawie wszyscy członkowie Komisji Spraw Prawnych PE, którzy zabrali głos, pytali się 
cypryjskiego Ministra Handlu i Przemysłu, pana Neoclisa Sylikiotisa o decyzję Rady 
Europejskiej ws. modyfikacji ustaleń dotyczących patentu UE i wzywali do znalezienia 
szybkiego rozwiązania.  
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Minister Sylikiotis odpowiedział: „Cieszę się, że Parlament Europejski zdecydował w 
ubiegłym tygodniu o odroczeniu głosowania nad patentem UE na posiedzeniu plenarnym, 
więc służby prawne będą miały wystarczająco czasu, aby przyjrzeć się tej kwestii i po 
przerwie wakacyjnej zaprezentować możliwe rozwiązania”. 
 
Minister wymienił również jako priorytety prezydencji w omawianym obszarze następujące 
kwestie: 
- dalsze egzekwowanie praw własności intelektualnej; 
- osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu w sprawie nowych zasad 

przejrzystości dla dużych firm wydobywczych - Inicjatywa Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych (EITI); 

- postępy w sprawie nowego rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji 
europejskiej (FE). 

 
18. Sprawy gospodarcze i monetarne 
 
Minister Finansów Cypru, pan Vassos Shiarly, przedstawiając priorytety prezydencji podczas 
posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczej i Monetarnych, powiedział, że porozumienia 
międzyrządowe nie są właściwą drogą do pogłębienia zarządzania gospodarczego w Unii 
Europejskiej.  
 
Posłowie koncentrowali się na ostatnim szczycie UE, przepisach dotyczących usług 
finansowych i szczególnych trudności, przed którymi stoi gospodarka Cypru, który zwrócił 
się o pomoc finansową do UE. 
 
Posłowie przestrzegali ministra Shiarly, że prezydencja będzie musiała naprawdę bardzo 
ciężko pracować, by faktycznie doprowadzić do zakończenia negocjacji nt. projektów 
legislacyjnych ws. usług finansowych, jako że niektóre państwa członkowskie są 
nieprzejednane, jeśli chodzi o zajmowane przez nie stanowiska w tej sprawie. Wyrazili 
również obawy co do tego, że niektóre państwa członkowskie (Holandia i Finlandia) 
wycofują się z przyjętych podczas szczytu UE w Brukseli zobowiązań. 
 
Wyjaśniając sytuację gospodarczą Cypru, minister Shiarly powiedział, że obciążenia 
nałożone na greckich wierzycieli obligacji naraziły gospodarkę Cypru na poważne straty, co z 
kolei doprowadziło do złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla Cypru przez 
UE. 

 
Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska 


