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KOMUNIAT PRASOWY nr 9 

z obrad Parlamentu Europejskiego ( 29 – 30 stycznia 2020 r.) 

W dniach 29 – 30 stycznia br. w Brukseli odbyła się tzw. mała sesja Parlamentu 

Europejskiego. Podczas sesji podjęto następujące tematy: 

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście – 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz  

Na początku pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta ceremonia upamiętnienia 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście oraz 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 

Świadectwo absolutnego zła - jakim był Auschwitz - przedstawiła ocalona z obozu, wówczas 

13. letnia dziewczynka, dożywotnia członkini włoskiego Senatu Liliana Segre. Przypominała 

okropności zbrodni niemieckich nazistów, odczłowieczenie, pozbawienie godności ludzkiej 

osadzonych więźniów. Przeżyła „marsz śmierci” tuż przed wkroczeniem żołnierzy Armii 

Czerwonej do Auschwitz. Zaznaczyła, że dopóki żyje, jej obowiązkiem jest dawać świadectwo 

tego, do jakich nieszczęść prowadzą rasizm, antysemityzm, nienawiść.  

Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, stwierdziła, że wymordowanie 6 mln Żydów 

jest absolutnym złem, które trudno opisać słowami. Niemcy ponoszą winę  

– powiedziała to jako Niemka, wyrażając jednocześnie wdzięczność za wyciągnięcie ręki po 

wojnie w stronę jej narodu, przyjętego ponownie do grona narodów europejskich.  

Przed obradami PE, szefowie PE, KE i Rady Europejskiej wydali wspólne oświadczenie, 

w którym czytamy m. in. „Wszystkie państwa członkowskiej UE jednoczą się 

w postanowieniu, by w Europie nie było miejsca na rasizm, antysemityzm i nienawiść pod 

żadną postacią, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by im przeciwdziałać.” 

Umowa w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Płn. z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady, debata oraz głosowanie  

Przed głosowaniem przeprowadzono debatę poświęconą brexitowi. Główny 

negocjator z ramienia PE – Guy Verhofstadt powiedział, że z UE odchodzi wielki naród, który 

tak wiele dał Unii – politycznie i gospodarczo. U. von der Leyen podziękowała Brytyjczykom za 

wkład w budowanie wspólnej Europy. Po brexicie nie będzie już takich samych korzyści, jak to 

wynika z członkostwa w Unii. Zwracając się w kierunku brytyjskich deputowanych powiedziała: 

- Będziemy zawsze państwa kochali.. Natomiast Manfred Weber, lider EPL , stwierdził: - To 

jest jednak wielki błąd. (…) Będzie nam was brakowało.  

Natomiast Belg Gerolf Annemans, z grupy Tosamość i Demokracja (ID), nie wyraził 

smutku z powodu wyjścia W. Brytanii z UE, lecz zawołał: - Co za piękny, wspaniały dzień…  
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My jesteśmy krytyczni wobec coraz bardziej scentralizowanej Unii… Nigel Farage, lider partii 

Brexit , z entuzjazmem mówił o wystąpieniu z Unii, co było jego dążeniem przez wiele lat 

działalności politycznej. Podkreślił, że Brytyjczycy popierają współpracę handlową między 

krajami Europy, ale do tego niepotrzebne KE oraz TSUE. „Mam nadzieję, że jest to początek 

końca tego projektu.(…) Jest on niedemokratyczny” – stwierdził Farage.  

PE poparł umowę o brexicie: 621 deputowanych było za, 49 przeciw, 

a 13 wstrzymało się od głosu. Wraz z brexitem, od 1 lutego br., rozpocznie się okres 

przejściowy. W tym czasie będą odbywały się negocjacje miedzy Brukselą a Londynem 

o wzajemnych relacjach. Chodzi m. in. o nową umowę handlową, monitorowanie 

przestrzegania gwarancji równego traktowania obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie, 

a Brytyjczyków na terenie Unii - w zakresie przepływu osób, zatrudnienia i praw socjalnych, a 

także w kwestii rejestracji osiedlenia we W. Brytanii. Ponad pół miliona Polaków złożyło 

wnioski o nadanie statusu osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie Do tej pory nie złożyło 

ich prawie 400 tys. polskich obywateli, co oznacza niepewność. Ten status otrzymują osoby, 

które udowodnią zamieszkiwanie na terenie Zjednoczonego Królestwa, co najmniej pięć lat. 

Inni muszą składać podania o pobyt tymczasowy.  

Epidemia koronawirusa  

Oświadczenie Rady i Komisji  

Na wniosek Francji Komisja Europejska uruchomiła Mechanizm Ochrony Ludności 

ws. koronawirusa. Chodzi o to, aby ułatwić ewakuację z Chin, ze strefy zagrożenia 

w prowincji Hubei, obywateli państw członkowskich, m in. Polaków. To trudna operacja 

z powodu izolacji sanitarnej oraz wyłączenia z ruchu części komunikacji publicznej oraz lotnisk. 

Na początek UE zmobilizowała dwa samoloty, będą następne. Podczas debaty w dniu 29 

stycznia br. pos. Joanna Kopcińska, z PiS (EKR), powiedziała, że UE ma wystarczająco solidną 

infrastrukturę medyczną, aby móc zwalczać eskalację zakażeń. Europejskie Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz PREPARE (platforma europejskiej gotowości na nowe 

epidemie) dobrze funkcjonują i przekazują informacje krajom członkowskim. Domagała się, 

aby Rada i Komisja przekazały Parlamentowi informacje dot. koordynacji repatriacji obywateli 

UE i ewentualnych późniejszych okresów ich kwarantanny.  

Ustawa o obywatelstwie Indii z 2019 r. (nowelizacja)  

Oświadczenie wiceprzewodniczącej KE. Projekt rezolucji  

Na początku grudnia 2019 r. parlament Indii przyjął nowelizację ustawy 

o obywatelstwie z 1955 r., w celu przyspieszenia procedur przyznawania obywatelstwa 

uchodźcom: hinduistom, sikhom, buddystom, parsom, chrześcijanom, itd., którzy uciekli przed 

prześladowaniami z Afganistanu, Bangladeszu, Pakistanu, i od 2015 r. mieszkają na terenie 

Indii. Te ułatwienia nie objęły muzułmanów. W związku z tym wybuchły protesty, brutalnie 

tłumione przez siły bezpieczeństwa; zginęło 25 osób. Ponadto uchwalono ogólnokrajowy 

proces weryfikacji obywatelstwa, co utrudnia muzułmanom dochodzenia swoich praw, muszą 

bowiem zwracać się do specjalnych trybunałów. Według rezolucji, ustawa i zaplanowane 

działania rządu indyjskiego przyczynią się do wzrostu ksenofobii, 

nietolerancji religijnej. Poprawki do ustawy mają charakter dyskryminacyjny i powinny być 



usunięte. Wszyscy migranci mają prawo do poszanowania, ochrony i realizacji swoich 

podstawowych praw człowieka. Rezolucja wzywa rząd Indii do zaprzestania represji, do 

prowadzenia dialogu. Rezolucja będzie głosowana w marcu.  

Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i transportu: potrzebne środki do 

2030 r. i później  

Oświadczenie Komisji  

Komisja Europejska określiła ambitne cele dotyczące strategii w zakresie mobilności 

i transportu do roku 2030, i na lata następne. Stawia się na rozwój alternatywnych źródeł 

energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Jednakże niektóre rozwiązania 

przyjmowane w UE stoją w sprzeczności z założeniami Zielonego Ładu, np. Pakiet Mobilności 

obecnie procedowany przewiduje obowiązkowy powrót pojazdu do kraju siedziby 

przewoźnika co osiem tygodni, czy ograniczenia kabotażu. W efekcie będzie to generowało 

miliony ton szkodliwych emisji. Niektóre przepisy o delegowaniu, czasie odpoczynku 

kierowców, terminu wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy, nie odpowiadają 

polskim postulatom. Ambitnym celom Komisji w zakresie środowiska i klimatu powinien 

towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiający ich finansowanie. Zapowiadany Mechanizm 

Sprawiedliwej Transformacji powinien być finansowany z dodatkowych środków, a nie 

kosztem gwarantowanych traktatowo funduszy, zwłaszcza w ramach polityki spójności, 

z czego buduje się w Polsce np. infrastrukturę drogową - takie jest stanowisko rządu oraz 

posłów PiS w PE  

Reakcja UE na dewastację po powodziach w Hiszpanii  

Oświadczenie Komisji  

Na początku września 2019 r. wschodnie regiony Hiszpanii nawiedziły ulewne deszcze 

powodując powodzie. Wskutek kataklizmu zginęły 4 osoby, zniszczone zostały domy, drogi, 

połączenia kolejowe. Takiej powodzi nie było tam od stu lat. Komisja Europejska przewidziała 

pomoc Hiszpanii z Funduszu Solidarnościowego.  

Wspólna ładowarka do mobilnych urządzeń radiowych 

Rezolucja  

Rezolucja z dnia 30 stycznia br. wzywa KE do przedstawienia propozycji legislacyjnej w 

sprawie wprowadzenie jednej, uniwersalnej ładowarki m.in. do telefonów komórkowych, 

czytników e –booków, smartfonów, tabletów. Nie obejmie laptopów. Jednolita ładowarka 

ułatwi korzystanie z tych urządzeń oraz ograniczy ilość elektrośmieci. Krytycznie ocenia ten 

pomysł potentat technologiczny – Apple, zwraca uwagę, że nowe regulacje zahamują 

innowacje, zaś negatywne skutki odczują użytkownicy oraz gospodarka.  

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn  

Rezolucja 

Grupa EKR złożyła własną rezolucję lecz została odrzucona w głosowaniu dnia 

30 stycznia br. Zatwierdzono wspólną rezolucję grup EPL, socjalistów i demokratów, Renew i 

Zielonych. Deputowani EKR wstrzymali się od głosu; wyrazili ubolewanie z powodu 

istniejących różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, które wynoszą ok. 16 proc. oraz 

przyczyniają się do luki emerytalnej nawet 40 proc. ( luka płacowa w Polsce jest dość niska 



 – 7,2 proc.). W rezolucji EKR zapisano szereg sugestii działań w kierunku zmniejszania luki 

płacowej. Posłowie tej grupy politycznej w PE nie mogli udzielić poparcia rezolucji EPL, etc, 

gdyż zawarto w niej sporo przepisów, które byłyby sprzeczne z zasadą pomocniczości 

i proporcjonalności. W szczególności niepokoi propozycja wiążących środków dot. 

przejrzystości wynagrodzeń, które wymagałyby ujawniania władzom publicznym metod oceny 

pracy. A to będzie zapewne uciążliwy wymóg krępujący swobodę przedsiębiorców 

w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Temat będący przedmiotem rezolucji został szerzej przedstawiony w komunikacie 

prasowym nr 8 , z obrad PE w dniach 13 - 16 stycznia br.  

 

( opr. na podstawie tekstów rezolucji PE, informacji Grupy EKR, publikacji na portalach: 

europa.ue, euractive.pl, wPolityce, niezalezna.pl, Wprost, Radio Maryja, PAP, Fronda)  

 


