
 

Biuletyn, sesja plenarna 10
13 lutego 2020, Strasburg
 
Debata o budżecie UE przed kluczowym szczytem w sprawie
wieloletnich ram finansowych 
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, 20 lutego, posłowie omówią z
przedstawicielami Rady i Komisją priorytety kolejnego długoterminowego budżetu UE.
 
 
Parlament ma głosować nad umową o wolnym handlu UE- Wietnam 
Przyjęcie przez Parlament umowy o wolnym handlu i inwestycjach między UE a
Wietnamem będzie przedmiotem debaty we wtorek, głosowania w środę.
 
 
Przyszłe relacje UE - Wielka Brytania: Parlament określi swoje
stanowisko na nadchodzące rozmowy 
We wtorek odbędzie się debata plenarna, a w środę głosownie nad rezolucją
określającą stanowisko posłów w sprawie nowego, ambitnego partnerstwa między UE
a Wielką Brytanią.
 
 
Sztuczna inteligencja: Jak zapewnić, jej bezpieczne i bezstronne
użytkowanie 
Wyzwania, niesione przez sztuczną inteligencję oraz działania, które powinna podjąć
UE, będą przedmiotem debaty w poniedziałek oraz rezolucji, która zostanie poddana
pod głosowanie w środę.
 
 
Debata na temat sposobów osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn
w UE 
W środę posłowie przedyskutują z przedstawicielem Komisji Europejskiej  priorytety,
które chcieliby widzieć w strategii na rzecz równości płci, na lata 2020-2024.
 
 
Jak walczyć antysemityzmem, rasizmem i szerzeniem nienawiści w
UE 
Posłowie ocenią reakcję UE na rosnący antysemityzm, rasizm i szerzenie nienawiści w
UE, podczas wtorkowej debaty plenarnej z przedstawicielami Rady i Komisji.
 
 
Praworządność w Polsce zagrożona: posłowie podkreślają
nieuchronną potrzebę działań
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We wtorek odbędzie się debata posłów z przedstawicielami Rady i Komisji o
sposobach przeciwdziałania trwającemu zagrożeniu dla rządów prawa w Polsce.
 
 
Powstrzymać nielegalny handel kotami i psami 
Aby chronić zwierzęta domowe, ich właścicieli oraz zdrowie publiczne, posłowie
zaapelowali o opracowanie unijnego planu działania, kładącego kres nielegalnemu
handlowi zwierzętami domowymi.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-02-10
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Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona centrum multimedialnego PE
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-02-10
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.epnewshub.eu


Debata o budżecie UE przed kluczowym szczytem
w sprawie wieloletnich ram finansowych
 
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, 20 lutego, posłowie
omówią z przedstawicielami Rady i Komisją priorytety
kolejnego długoterminowego budżetu UE.
 
Posłowie powtórzą swój apel o ambitne wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027,
które zapewnią ciągłość głównych polityk UE, takich jak polityka regionalna i rolna. Priorytetowe
obszary, takie jak działania w dziedzinie klimatu, badania naukowe, digitalizacja, wsparcie dla
młodych ludzi (Erasmus+, zatrudnienie młodzieży) oraz dla MŚP powinny zostać wzmocnione.
Niedawne działania, takie jak likwidacja luki inwestycyjnej w następstwie kryzysu finansowego i
gospodarczego,  zarządzanie  migracją  oraz  bezpieczeństwo,  powinny być finansowane z
nowych środków,  tj.  nie  kosztem innych programów.
 
Szefowie państw i rządów UE będą dyskutować o długoterminowym budżecie UE na lata 2021-
2027 podczas specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, 20 lutego 2020 roku, nadal nie
uzgodnili oni bowiem wspólnego stanowiska. Parlament przyjął swoje stanowisko w listopadzie
2018 roku, w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej z maja 2018 roku.
 
W celu uzyskania pełnych i aktualnych informacji sprawdź WRF Q&A oraz uporządkowaną listę
z najważniejszymi linkami.
 
Dziennikarze zaproszeni są na rozmowy przy okrągłym stole z parlamentarnymi negocjatorami
budżetu, we wtorek po południu, w godzinach od 16.00 do 19.00 w budynku WEISS, sala S2.2.
 
Na środę, o 15.00, zaplanowano konferencję prasową sprawozdawców PE zaangażowanych w
negocjacje z Radą o częściach wieloletnich ram finansowych dotyczących programu Erasmus,
"Kreatywnej Europy" i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
Debata: środa, 12 lutego
 
Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Wszystko, co musisz wiedzieć o długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181106IPR18317/wieloletni-budzet-ue-priorytety-budzetowe-parlamentu-na-okres-po-2020-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181106IPR18317/wieloletni-budzet-ue-priorytety-budzetowe-parlamentu-na-okres-po-2020-r
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlament ma głosować nad umową o wolnym
handlu UE- Wietnam
 
Przyjęcie przez Parlament umowy o wolnym handlu i
inwestycjach między UE a Wietnamem będzie przedmiotem
debaty we wtorek, głosowania w środę.
 
Umowa o wolnym handlu zniesie praktycznie wszystkie taryfy celne między Wietnamem a UE w
ciągu  dziesięciu  lat,  chroniąc  jednocześnie  niektóre  z  charakterystycznych  europejskich
produktów  oraz  dając  przedsiębiorstwom  europejskim  dostęp  do  wietnamskiego  rynku
zamówień publicznych. Umowa ta ma być również instrumentem wspierającym ekologiczny i
społeczny postęp w Wietnamie.
 
Parlament  będzie  oddzielnie  głosował  nad porozumieniem w sprawie  ochrony  inwestycji
poprzez system sądowy złożony z  niezależnych sędziów,  którzy  będą odpowiedzialni  za
rozstrzyganie  sporów między inwestorami  a  państwem.
 
Niezwłocznie po głosowaniu sprawozdawca Geert Bourgeois (ECR, BE) oraz przewodniczący
komisji handlu Bernd Lange (S&D, DE) wezmą udział w konferencji prasowej.
 
Informacje dodatkowe
 
Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN) po Singapurze, z obrotem towarowym wartym €47,6 mld
rocznie i €3,6 mld w zakresie usług. Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7 % rocznie, jednak
deficyt handlowy UE z Wietnamem w 2018 roku wyniósł €27 mld.
 
UE importuje  z  Wietnamu przede wszystkim sprzęt  telekomunikacyjny,  odzież  i  produkty
żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu głównie takie towary, jak maszyny i urządzenia
transportowe, chemikalia i produkty rolne.
 
Debata: wtorek, 11 lutego
 
Głosowanie: środa, 12 lutego 
 
 
Procedura: zgoda
 
Konferencja  prasowa:  środa,  12  lutego  o  15:30  z  Geertem  Bourgeois  (ECR,  BE)  -
sprawozdawcą oraz Berndem Lange (S&D, DE) - przewodniczącym parlamentarnej komisji ds.
handlu.
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Więcej informacji
Projekt zgody - umowa handlowa
Projekt rezolucji - umowa handlowa
Projekt zgody - umowa o ochronie inwestycji
Projekt rezolucji - umowa o ochronie inwestycji
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji parlamentarnej (21.01.2020)
Sprawozdawca: Geert Bourgeois (ECR, BE)
Ścieżka proceduralna - przyjęcie umowy handlowej
Ścieżka proceduralna - przyjęcie umowy chroniącej inwestycje
Biuro Analiz PE: Umowa UE-Wietnam o wolnym handlu oraz ochronie inwestycji (14.11.2019)
Informacje pogłębione na temat umowy handlowej
Biuro Analiz PE: Umowa UE-Wietnam o wolnym handlu i (luty 2020)
Korzyści płynące z umowy UE-Wietnam o wolnym handlu: wywiad ze sprawozdawcą
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-trade-deal-what-are-the-benefits
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Przyszłe relacje UE - Wielka Brytania: Parlament
określi swoje stanowisko na nadchodzące
rozmowy
 
We wtorek odbędzie się debata plenarna, a w środę
głosownie nad rezolucją określającą stanowisko posłów w
sprawie nowego, ambitnego partnerstwa między UE a
Wielką Brytanią.
 
W oparciu o projekt wytycznych negocjacyjnych Komisji Europejskiej, przedstawiony przez
głównego negocjatora UE Michela Barniera w poniedziałek 3 lutego, rezolucja stanowić będzie
wstępny wkład Parlamentu w nadchodzące negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie nowego
partnerstwa po Brexicie.
 
Wytyczne negocjacyjne stanowią ramy, które określają założenia, zakres i cel rozmów. Muszą
one również zostać podpisane przez przedstawicieli 27 państw członkowskich UE w Radzie.
 
Każde przyszłe porozumienie będzie wymagało ostatecznego zatwierdzenia przez Parlament
Europejski zanim wejdzie w życie. W Parlamencie utworzona zostanie specjalna grupa, która
będzie uważnie śledzić negocjacje prowadzone przez Komisję i koordynować wkład Parlamentu
podczas ich trwania.
 
Oczekuje się, że Rada przyjmie swoje wytyczne i zatwierdzi wytyczne negocjacyjne Komisji 25
lutego, co pozwoli na rozpoczęcie pierwszej rundy rozmów na początku marca.
 
Background
 
Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską 31 stycznia. Ograniczony czasowo okres
przejściowy, który został uzgodniony w ramach Umowy o Wystąpieniu, rozpoczął się 1 lutego i
kończy 31 grudnia bieżącego roku.
 
Debata: wtorek, 11 lutego
 
Głosowanie: środa, 12 lutego 
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en


Więcej informacji
Komunikat prasowy: Umowa o Brexicie zatwierdzona przez Parlament Europejski (29.01.2020)
Biuro Analiz PE: Parlament Europejski po Brexicie (14.01.2020)
Biuro Analiz PE: “Zmiany w umowie o Brexicie. Co się zmieniło i jakie są kolejne kroki?” (22-
10-2019)
Biuro Analiz PE “Brexit: Ostatnia prosta (24-01-2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

7 I 13

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71204/umowa-o-brexicie-zatwierdzona-przez-parlament-europejski
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Sztuczna inteligencja: Jak zapewnić, jej
bezpieczne i bezstronne użytkowanie
 
Wyzwania, niesione przez sztuczną inteligencję oraz
działania, które powinna podjąć UE, będą przedmiotem
debaty w poniedziałek oraz rezolucji, która zostanie
poddana pod głosowanie w środę.
 
Debata plenarna oraz głosowanie poprzedzają białą księgę Komisji Europejskiej w sprawie
podejścia UE do sztucznej inteligencji (AI), która ma zostać przedstawiona 19 lutego 2020 roku.
 
Podczas  interakcji  ze  zautomatyzowanymi  systemami  decyzyjnymi  należy  "odpowiednio
informować o tym, jak one funkcjonują, jak dotrzeć do człowieka z uprawnieniami decyzyjnymi
oraz jak można sprawdzić i skorygować decyzje systemu", stwierdzono w projekcie rezolucji
przygotowanym przez parlamentarną komisję ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.
 
Posłowie do PE chcą również, aby Komisja Europejska przygotowała aktualizacje przepisów
dotyczących bezpieczeństwa w UE (np. maszyn oraz zabawek) oraz odpowiedzialności prawnej
związanej z produktami wykorzystującymi systemy AI.
 
Debata: poniedziałek, 10 lutego
 
Głosowanie: środa, 12 lutego 
 
Procedura: Pytania do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej oraz rezolucja 
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji parlamentarnej (23.01.2020)
Projekt rezolucji przygotowanej przez parlamentarną komisję ds. rynku wewnętrznego i
ochrony konsumentów (IMCO)
Pytanie do Komisji Europejskiej
Materiały multimedialne: Oświadczenie Przewodniczącej komisji IMCO Petry De Sutter
(Greens/EFA, BE)
Biuro Analiz PE: Zrozumienie algorytmicznego podejmowania decyzji: Możliwości i wyzwania
Biuro Analiz PE: Odpowiedzialność i przejrzystość podczas podejmowania decyzji przez
algorytm
Biuro Analiz PE: Globalny Trendometr - Audyt algorytmów w celu uniknięcia błędów
systematycznych
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Debata na temat sposobów osiągnięcia równości
kobiet i mężczyzn w UE
 
W środę posłowie przedyskutują z przedstawicielem
Komisji Europejskiej  priorytety, które chcieliby widzieć w
strategii na rzecz równości płci, na lata 2020-2024.
 
Posłowie uzupełnią przyszłą strategię na rzecz równości płci, którą Komisja Europejska ma
przedstawić w terminie zbliżonym do Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca).
 
Podczas wysłuchania  w Parlamencie  w październiku komisarz  ds.  równości  Helena Dalli
zobowiązała się do przedstawienia nowej strategii na rzecz równości płci (2020-2024) w ciągu
pierwszych 100 dni swojego urzędowania. Strategia ta powinna określać nowe ramy polityki i
zawierać wytyczne oraz konkretne działania dotyczące takich kwestii,  jak przemoc wobec
kobiet, przejrzystość wynagrodzeń i różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, równowaga
płci  w  zarządach  przedsiębiorstw,  równowaga  między  pracą  a  życiem  prywatnym  oraz
powiązania  kwestii  płci  ze  zmianą  klimatu  oraz  sztuczną  inteligencją.
 
Debata: środa, 12 lutego
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej bez rezolucji 
 
Więcej informacji
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Jak walczyć antysemityzmem, rasizmem i
szerzeniem nienawiści w UE
 
Posłowie ocenią reakcję UE na rosnący antysemityzm,
rasizm i szerzenie nienawiści w UE, podczas wtorkowej
debaty plenarnej z przedstawicielami Rady i Komisji.
 
Wielu  posłów  jest  szczególnie  zaniepokojonych  nasileniem się  ataków antysemickich  w
niektórych państwach członkowskich UE, takich jak atak prawicowego ekstremisty na synagogę
w Halle (Niemcy) w październiku 2019 roku, w którym zginęły dwie osoby. Inni wskazują na
rosnącą liczbę przestępstw związanych z szerzeniem nienawiści zarówno w Internecie, jak i
poza nim, ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną.
 
Debata: wtorek, 11 lutego
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej bez rezolucji 
 
Więcej informacji
Specjalne badanie Eurobarometru na temat antysemityzmu w Europie (Komisja Europejska
22.01.2019)
Parlament upamiętnia 75 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz (komunikat
prasowy PE, 29.01.2020)
Biuro Analiz PE: Społeczności Żydowskie w UE (styczeń 2020)
Rezolucja PE dotycząca walki z antysemityzmem (1.06.2017)
Karta praw podstawowych UE. Artykuł 21 - Brak dyskryminacji
Zakończyć rasistowską dyskryminację ludności afroeuropejskiej w UE (komunikat prasowy PE
26.03.2019)
Rezolucja PE w sprawie zwalczania dyskryminacji obywateli UE należących do mniejszości w
państwach członkowskich UE (7.02.2018)
Zagrożone prawa podstawowe UE w kilku państwach członkowskich (komunikat prasowy PE,
16.01.2019)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_19_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71206/parlament-upamietnienia-75-rocznice-wyzwolenia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200128IPR71206/parlament-upamietnienia-75-rocznice-wyzwolenia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_EN.html?redirect
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/21-non-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23026/eu-fundamental-rights-under-threat-in-several-member-states
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23026/eu-fundamental-rights-under-threat-in-several-member-states
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Praworządność w Polsce zagrożona: posłowie
podkreślają nieuchronną potrzebę działań
 
We wtorek odbędzie się debata posłów z przedstawicielami
Rady i Komisji o sposobach przeciwdziałania trwającemu
zagrożeniu dla rządów prawa w Polsce.
 
Dyskusja, poprzedzona niedawną rezolucją Parlamentu w sprawie dalszego pogarszania się
stanu rządów prawa w Polsce i na Węgrzech, obracać się będzie wokół niewykorzystywania
skutecznie przez Radę procedur zawartych w art. 7 TUE, jak również ostatnich wydarzeń w
Polsce  w  zakresie  reformy  sądownictwa.  Posłowie  mogą  także  podkreślić  „nieuchronną
potrzebę"  ustanowienia  mechanizmu  UE  na  rzecz  demokracji,  praworządności  i  praw
podstawowych,  zgodnie  z  propozycją  Parlamentu.
 
Kontekst
 
We wrześniu 2108, Parlament zwrócił się do Rady o rozpoczęcie działań uniemożliwiających
władzom Węgier naruszanie wartości założycielskich UE. Obawy Posłów dotyczące Węgier
obejmują niezawisłość sądów, wolność słowa, korupcję,  prawa mniejszości  oraz sytuację
migrantów i  uchodźców.
 
W przypadku Polski, Komisja Europejska wezwała UE do podjęcia działań, w grudniu 2017 roku
, w związku z zagrożeniem niezawisłości sądów. W rezolucji  przyjętej w marcu 2018 roku,
Parlament Europejski poparł obawy Komisji  dotyczące rządów prawa w Polsce.
 
Zgodnie z artykułem 7 Traktatu UE w następstwie tych wniosków Rada może stwierdzić, że
istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE w zainteresowanych krajach. Przed
dokonaniem tego ministrowie wysłuchują opinii władz krajowych.
 
Ministrowie UE przeprowadzili dwa wysłuchania z rządem węgierskim, we wrześniu i grudniu
2019 roku. Posłowie wielokrotnie skarżyli się, że nie zostali formalnie włączeni do tych rozmów.
Polskie władze trzykrotnie przemawiały we własnej obronie przed Radą w okresie od czerwca
do grudnia 2018 roku.
 
Debata: wtorek, 11 lutego
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180906IPR12104/panstwo-prawa-na-wegrzech-parlament-wzywa-unie-europejska-do-dzialania
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180226IPR98615/parlament-wspiera-podjecie-przez-ue-dzialan-w-obronie-panstwa-prawa-w-polsce
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180226IPR98615/parlament-wspiera-podjecie-przez-ue-dzialan-w-obronie-panstwa-prawa-w-polsce
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Ochrona praworządności w UE: Istniejące mechanizmy i możliwe ulepszenia
(6.11.2019)
Praworządność w Polsce i na Węgrzech, posłowie wzywają do skuteczniejszej ochrony
wartości UE
Infografika: Rządy prawa w państwach członkowskich - Jak może zareagować UE
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/praworzadnosc-w-panstwach-czlonkowskich-jak-moze-zareagowac-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Powstrzymać nielegalny handel kotami i psami
 
Aby chronić zwierzęta domowe, ich właścicieli oraz
zdrowie publiczne, posłowie zaapelowali o opracowanie
unijnego planu działania, kładącego kres nielegalnemu
handlowi zwierzętami domowymi.
 
W środę  posłowie  mają  przyjąć  rezolucję  wzywającą  do  wprowadzenia  obowiązkowego
unijnego systemu rejestracji psów i kotów oraz unijnej definicji dużych komercyjnych obiektów,
w których odbywa się masowa hodowla np.: szczeniąt.
 
Kontekst
 
Szacuje się, że każdego miesiąca między krajami UE sprzedaje się 46 000 psów, z których
większość nie jest zarejestrowana. Hodowcy komercyjni nadużywają unijnych przepisów o
przemieszczaniu się zwierząt  domowych (rozporządzenie (UE) nr  576/2013) dotyczących
niehandlowego przewozu zwierząt  domowych.
 
Oprócz  zagrożenia  dla  zdrowia  publicznego,  dobrostanu  zwierząt  oraz  konsumentów,
nielegalny  handel  zwierzętami  domowymi  stał  się  również  dużym źródłem dochodów dla
międzynarodowej  przestępczości  zorganizowanej.
 
Debata: wtorek, 11 lutego
 
Głosowanie: środa, 12 lutego 
 
Procedura: Rezolucja na wiodące tematy
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji parlamentarnej (21.01.2020)
Video: Handel zwierzętami domowymi: środki przeciwko nielegalnemu biznesowi
szczenięcemu
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business

