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Briefing - punkty kluczowe
Marcowa mini sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli rozpocznie się od debaty
nad Roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na 2007 rok. Po niej zaplanowana jest
kolejna debata i głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie bezpieczeństwa dostaw
energii.
Czy wzrost gospodarczy moŜe iść w parze z niekorzystnymi zmianami demograficznymi malejącym przyrostem naturalnym i starzeniem społeczeństwa? Nad tym pytaniem będą się
zastanawiać posłowie debatując nad sprawozdaniem posła Philipa Bushill-Matthiewsa w
sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami. Posłowie głosować
będą takŜe sprawozdanie posła Neila Parisha w sprawie wspierania upraw do celów
niespoŜywczych, w którym przekonują, Ŝe produkcja surowców odnawialnych i
wykorzystanie odpadów organicznych mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, zrównowaŜonej produkcji energii, wzrostu zatrudnienia oraz równowagi
regionalnej.
W porządku obrad znalazło się równieŜ sprawozdanie posła Jo Leinena w sprawie
europejskich partii politycznych. Posłowie wzywają do wzmocnienia europejskich partii
politycznych poprzez przyjęcie statutu, który określałby ich prawa i obowiązki, a takŜe dawał
moŜliwość uzyskania osobowości prawnej.
W czwartek odbędzie się teŜ przełoŜone głosowanie nad sprawozdaniem posłanki Marianne
Thyssen w sprawie wspólnotowego programu działań w dziedzinie ochrony konsumentów na
lata 2007-2013.
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INSTYTUCJE
Roczna strategia polityczna Komisji Europejskiej na 2007
rok
Marcowa mini sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli rozpocznie się od
debaty nad Roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na 2007 rok.
Ostateczne załoŜenia Strategii zaleŜeć będą w duŜej mierze od tego, czy uda się osiągnąć
porozumienie między Parlamentem, Komisją i Radą w sprawie wieloletniej perspektywy
finansowej na lata 2007-2013.
Debata: 22.03.2006

Europejskie partie polityczne
W sprawozdaniu w sprawie europejskich partii politycznych posłowie z Komisji Spraw
Konstytucyjnych wzywają do wzmocnienia europejskich partii politycznych i
prawdziwego europejskiego statutu partii politycznych, który określałby ich prawa i
obowiązki, a takŜe dawał im moŜliwość uzyskania osobowości prawnej, opartej na
prawie wspólnotowym i skutecznie funkcjonującej w państwach członkowskich.
Przyjmując sprawozdanie posła Jo LEINEN (PSE, DE) posłowie wierzą, Ŝe europejskie
partie polityczne mogą wypełnić lukę informacyjną między opinią publiczną, a instytucjami
europejskimi. Szczególnie waŜną rolę widza posłowie dla partii politycznych w trwającym
właśnie okresie refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej. Zastanawiają się, jaką rolę
powinny odgrywać europejskie partie polityczne w referendach na tematy europejskie, w
wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborze przewodniczącego Komisji, a takŜe
jak moŜna promować i wzmacniać rolę europejskich politycznych organizacji i ruchów
młodzieŜowych, "które stanowią niezwykle waŜny środek pogłębiania świadomości
europejskiej i kształtowania toŜsamości europejskiej u młodych generacji".
Obecnie, osiem grup politycznych funkcjonujących w Parlamencie Europejskim po wyborach
w 2004 roku, jest ugrupowaniami zrzeszającymi posłów reprezentujących partie krajowe.
Posłowie uwaŜają, Ŝe partie polityczne na poziomie europejskim "stanowią istotny element w
procesie kształtowania i wyraŜania opinii społeczeństwa europejskiego, bez którego
niemoŜliwy jest dalszy rozwój Unii". Parlament Europejski wzywa zatem do wzmocnienia
europejskich partii politycznych jako elementu demokracji europejskiej i przejścia od
regulacji dotyczących finansowania partii politycznych na poziomie europejskim do
prawdziwego europejskiego statutu partii politycznych, który określałby ich prawa i
obowiązki, a takŜe dawał im moŜliwość uzyskania osobowości prawnej, opartej na prawie
wspólnotowym i skutecznie funkcjonującej w państwach członkowskich
W sprawozdaniu posłowie proponują bardziej elastyczne zasady finansowania europejskich
partii politycznych, w tym długoterminowe planowanie finansowe i wykorzystywanie
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środków własnych, w szczególności pochodzących z darowizn i składek członkowskich. W
budŜecie Unii Europejskiej na rok 2005 na finansowanie partii politycznych przewidziano
środki w wysokości 8,4 miliona euro, rozdzielone przez Prezydium pomiędzy osiem partii. W
roku 2004 partie polityczne na poziomie europejskim wydały łącznie 20 071 euro na odpłatną
pomoc techniczną - w tym sale, obsługę techniczną, a w szczególności usługi tłumaczy
ustnych.
Sprawozdanie powstało zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu nr 2004/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów
regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich
finansowania.
Jo LEINEN (PSE, DE)
Sprawozdawca
A6-0042/2006
Sprawozdanie w sprawie europejskich partii politycznych
Procedura: inicjatywa
Debata: 22.03.2006

ENERGIA
Bezpieczeństwo dostaw energii
Rezolucja w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii, która przyjmie Parlament
Europejski podczas najbliŜszego posiedzenia plenarnego będzie kolejnym wkładem w
trwająca dyskusję nad europejską polityką energetyczną. Głosowanie nad rezolucją i
poprzedzająca je debata odbędą się tuŜ przed szczytem Rady Europejskiej, którego
jednym z wiodących tematów będzie wspólna polityka energetyczna w kontekście celów
agendy lizbońskiej.
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego skierowała do
Komisji Europejskiej zapytanie dotyczące dostaw energii w Unii Europejskiej.
Treść zapytania pytania ustnego:
Przewiduje się, Ŝe w okresie od 1990 do 2020 r. unijny poziom zuŜycia energii wzrośnie o
22%. Zwiększa się zwłaszcza zuŜycie ropy w UE mimo 50% spadku energochłonności
urządzeń napędzanych olejem i wykorzystywania paliw alternatywnych w przemyśle,
ciepłownictwie i elektrowniach. Popyt na gaz w UE znacznie wzrósł zarówno w sensie
wartości absolutnych, jak i w stosunku do innych paliw, przy czym jego udział w rynku
wzrósł w ciągu dekady z 18% do 24% w 2003 r., a zgodnie z prognozami ma wynieść 27% do
2020 r. Zgodnie z przewidywaniami uzaleŜnienie UE od importu ma osiągnąć 71% do 2030 r.
Zwiększy się równieŜ zapotrzebowanie państw trzecich, które będą konkurować między sobą
o energię wymaganą przez państwa członkowskie.
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Jakie działania podejmie Komisja w celu odpowiedniego zareagowania na aktualny rozwój
sytuacji w związku z rosnącym popytem na energię z jednej strony i na geopolityczne,
strategiczne i dyplomatyczne zagroŜenia dla stabilności z drugiej? Ponadto, w jaki sposób
moŜna zagwarantować w przyszłości niezaleŜne dostawy energii do UE (zapotrzebowanie na
ropę i gaz)?
Mając na uwadze ciągłość, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw, jakie inne źródła
energii moŜna wykorzystać w przypadku zmniejszenia dostaw ropy i gazu lub teŜ ich
zakłócenia w związku z zagroŜeniami o charakterze geopolitycznym?
Jak Komisja ocenia skutki negocjacji po 2012 r. w związku z protokołem z Kioto dla
bezpieczeństwa dostaw energii i konkurencyjności UE (cele lizbońskie)?
O-0007/06
Zapytanie ustne wymagające debaty zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Giles
Chichester w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii do Rady. Dotyczy: Bezpieczeństwa
dostaw energii w Unii Europejskiej
O-0008/06
Zapytanie ustne wymagające debaty zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Giles
Chichester w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii do Komisji. Dotyczy: Bezpieczeństwa
dostaw energii w Unii Europejskiej
Debata: 22.03.2006

POLITYKA SPOŁECZNA
Czy moŜna pogodzić wzrost gospodarczy z niekorzystnymi
zmianami demograficznymi?
Czy wzrost gospodarczy moŜe iść w parze z niekorzystnymi zmianami demograficznymi
- malejącym przyrostem naturalnym i starzeniem społeczeństwa? Nad tym pytaniem
będą się zastanawiać posłowie debatując nad sprawozdaniem w sprawie wyzwań
demograficznych i solidarności między pokoleniami.
Uwzględniając Zieloną Księgę Komisji „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność
między pokoleniami” posłowie z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęli
sprawozdanie posła Philipa BUSHILL-MATTHEWS (EPP-ED, GB), w którym
rekomendują zapewnienie wzrostu poziomu zatrudnienia i poprawę równowagi pomiędzy
Ŝyciem zawodowym i rodzinnym.
Realizacja celów agendy lizbońskiej zakładających wzrost gospodarczy musi odbywać się z
uwzględnieniem zmian demograficznych. Komisja Europejska stwierdziła w zielonej księdze,
Ŝe nigdy w historii nie notowano wzrostu gospodarczego bez przyrostu naturalnego i
wskazuje na trzy główne trendy zmian demograficznych: wzrost długości Ŝycia, wzrost liczby
"starzejących się pracowników", czyli osób czynnych zawodowo po 60 roku Ŝycia oraz niski
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przyrost naturalny.
Poselskie sprawozdanie wskazuje, Ŝe zmiany demograficzne, będące między innymi
wynikiem podwyŜszonej średniej długości Ŝycia, "nie powinny być postrzegane wyłącznie w
kategoriach problemu, jako Ŝe stanowią one takŜe pozytywne wyzwanie dla społeczeństw
polegające na angaŜowaniu przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, a takŜe oferowaniu
nieistniejących dotychczas moŜliwości".
Posłowie uwaŜają, Ŝe trzy główne trendy zmian demograficznych wymagają decyzji
politycznych dotyczących takich obszarów jak polityka rodzinna, zrównowaŜona polityka
imigracyjna i promowanie uczestnictwa osób starszych w rynku pracy. Więcej uwagi naleŜy
zwrócić na zapewnienie równowagi między pracą i Ŝyciem prywatnym. Posłowie proponują,
by Państwa Członkowskie uznały jej osiąganie za swoje priorytety rządowe. Powinny być one
osiągane poprzez bardziej elastyczny czas pracy, większe równouprawnienia w miejscach
pracy, prorodzinne systemy podatkowe i większą dostępność usług opieki nad dziećmi.
Solidarność między pokoleniami powinna oznaczać nie tylko lepszą integrację ludzi młodych,
poprzez łatwiejszy dostęp do rynku pracy, ale takŜe dostęp do szkoleń i kształcenia przez całe
Ŝycie dla wszystkich grup wiekowych. Parlament uwaŜa, Ŝe naleŜy połoŜyć nacisk na
zachęcanie i umoŜliwianie ludziom pracy przez większą liczbę lat.
Parlament jest zdania, Ŝe zmiany demograficzne oraz ich wpływ na społeczeństwo mają
podstawowe znaczenie dla przyszłości państw członkowskich oraz Unii Europejskiej, dlatego
wzywa Komisję do uznania zmian demograficznych za zadanie o charakterze przekrojowym
oraz włączenie go do wszystkich działań Unii. Posłowie wzywają Komisję do
przeprowadzenia, w ramach programu wspólnotowego PROGRESS, szczegółowych badań,
analiz oraz ocen w zakresie zmian demograficznych oraz ich wpływu na społeczeństwo i
odnośne dziedziny polityki.
Uznając zmiany demograficzne za jedno z największych wyzwań politycznych i społecznych,
posłowie podkreślają, Ŝe kwestie te podlegają wyłącznej kompetencji państw członkowskich,
w związku z czym Wspólnota nie posiada ogólnych kompetencji do stanowienia przepisów w
tej dziedzinie.
Philip BUSHILL-MATTHEWS (EPP-ED, GB)
Sprawozdawca
A6-0041/2006
Sprawozdanie w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami
Procedura: inicjatywa
Debata: 23.03.2006
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ROLNICTWO
Wspieranie upraw do celów niespoŜywczych
Produkcja surowców odnawialnych i wykorzystanie odpadów organicznych mogą
przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zrównowaŜonej produkcji
energii, wzrostu zatrudnienia oraz równowagi regionalnej, uwaŜają posłowie w
sprawozdaniu w sprawie wspierania upraw do celów niespoŜywczych.
W sprawozdaniu przygotowanym przez posła Neila PARISHA (EPP-ED, GB) z Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie wzywają do zwiększenia nakładów na badania i rozwój
technologiczny upraw roślin do celów niespoŜywczych. Powinno to wpłynąć na poprawę
potencjału i efektywności tego sektora, a wydajne projekty bioenergetyczne mogą przyczynić
się do rozwoju gospodarki obszarów wiejskich oraz zaspokojenia europejskiego popytu na
energię.
Posłowie argumentują, Ŝe zastąpienie kopalnych źródeł energii odnawialnymi surowcami i
wywaŜone strategicznie połączenie wszystkich źródeł energii przyczynia się do obniŜenia
uzaleŜnienia UE od energii z importu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
W uprawie roślin do celów niespoŜywczych Parlament Europejski dostrzega szansę na
złagodzenie skutków reformy rynku cukru w UE oraz likwidacji upraw buraka cukrowego dla
jego plantatorów. Posłowie uwaŜają, Ŝe naleŜy szczegółowo przeanalizować moŜliwości
zwiększenia istniejącego potencjału produkcji biopaliw z buraków cukrowych oraz innych,
alternatywnych upraw na tych terenach.
Posłowie podkreślają, Ŝe promowanie upraw do celów niespoŜywczych musi być
odpowiednio finansowane, z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania funduszy rozwoju
obszarów wiejskich, Funduszu Strukturalnego i Funduszu Spójności oraz w ramach siódmego
ramowego programu na rzecz badań i rozwoju. Wzywają Komisję Europejską do rozszerzenia
listy energetycznych roślin uprawnych, dla których przyznawana jest pomoc w systemach
dopłat oraz zagwarantowania, Ŝe wybór najbardziej odpowiednich roślin energetycznych
odbywać się będzie na poziomie regionalnym i lokalnym.
Parlament wzywa teŜ Komisję do podjęcia działań mających na celu sprzyjanie produkcji
specjalistycznych substancji chemicznych w oparciu o surowce rolne. Pozwoli to zwiększyć
dochody gospodarstw rolnych i wprowadzić na rynek produkty zdrowe i przyjazne dla
środowiska, które zastąpią nie ulegające rozkładowi produkty chemiczne. Posłowie
podkreślają potencjał rolnictwa w produkcji upraw do celów farmaceutycznych
wykorzystywanych przy produkcji szczepionek i innych produktów.
Posłowie zwracają się do Komisji o rozwaŜenie wprowadzenia kwalifikowanego dostępu do
rynku dla biopaliw importowanych z państw trzecich, takich jak Brazylia, "tak aby poprzez
celowe pobieranie opłat moŜna było zagwarantować światowe bezpieczeństwo Ŝywnościowe,
bioróŜnorodność i moŜliwości wchłaniania CO2 przez roślinność puszcz, a takŜe wspieranie
projektów rozwoju rolnictwa w celu wykorzystania zasobów w krajach trzecich". Pozwoli to,
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zdaniem posłów, zachować zdolność konkurencyjną europejskiego przemysłu biopaliwowego
o wysokim standardzie ochrony środowiska.
Neil PARISH (EPP-ED, GB)
Sprawozdawca
A6-0040/2006
Sprawozdanie w sprawie wspierania upraw do celów niespoŜywczych
Procedura: inicjatywa
Debata: 23.03.2006

KONSUMENCI
Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony
konsumentów (2007-2013)
Po debacie podczas posiedzenia w Strasburgu, na nadchodzącej mini sesji plenarnej
posłowie będą glosować sprawozdanie, w którym zatwierdzają budŜet w wysokości 233
mln euro na wspólnotowy program dotyczący ochrony konsumentów na lata 2007-2013.
Cele programu, który ma być realizowany z pomocą finansowanych przez Wspólnotę działań
i instrumentów, obejmują m.in. lepsze zrozumienie konsumentów i rynków, lepsze przepisy
prawne dotyczące ochrony konsumentów, w tym przewidujące zwiększenie udziału
przedstawicieli konsumentów, innych zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, lepsze środki egzekwowania, monitorowania oraz dochodzenia roszczeń, a
takŜe lepsze informowanie, edukowanie i uświadamianie konsumentów.
Propozycja Komisji łączyła polityki oraz programy dotyczące zdrowia publicznego i ochrony
konsumentów w jednolite ramy w celu zwiększenia skuteczności polityki UE wobec jej
obywateli. Jednak zdaniem posłów korzyści z tej synergii nie będą tak duŜe jak się oczekuje.
Posłowie uznali, Ŝe oba obszary maja zbyt odmienną specyfikę, inną podstawę prawną i
zaproponowali ich rozdzielenie na dwa odrębne programy.
Decydując się na rozdzielenie obu programów posłowie zdecydowali teŜ o podziale ich
budŜetu, przeznaczając na program ochrony konsumentów kwotę 233 mln € z łącznego
budŜetu w wysokości 1 203 mln €. Posłowie nie zdecydowali się zmieniać kwot wydatków
zapisanych wstępnie w projekcie budŜetu na lata 2007-2013, aby nie podwaŜać
wiarygodności Parlamentu w toczących się negocjacjach trójstronnych nad ostatecznym
kształtem wieloletniej perspektywy finansowej. Jednak uznali za stosowne zmniejszyć z 60%
do 50% limit wkładu finansowego Wspólnoty w działania zmierzające do realizacji celów
programu.
Zgodnie z własnymi sugestiami wyraŜonymi wcześniej w sprawozdaniu posła Henrika Dam
KRISTENSENA (PSE, DK) w sprawie promocji i ochrony interesów konsumentów w
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nowych Państwach Członkowskich, posłowie poparli poprawki zwiększające wsparcie dla
organizacji konsumenckich w nowych krajach UE.
Marianne THYSSEN (EPP-ED, BE)
Sprawozdawca
A6-0032/2006
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 – aspekty
dotyczące konsumentów
Procedura współdecydowania, 1 czytanie
Głosowanie: 23.03.2006
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Projekt porządku obrad sesji plenarnej: 22 - 23 marca 2006
w Brukseli
Środa, 22 marca 2006
15:00 - 19:00






Oświadczenie Komisji - Roczna strategia polityczna 2007
Pytania ustne - Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej
Giles Chichester (O-0007/2006 - B6-0009/2006)- Rada
Giles Chichester (O-0008/2006 - B6-0010/2006)- Komisja
Oświadczenie Rady - Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do
zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga
Pytanie ustne - Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Margrietus van den Berg (O-0004/2006 - B6-0006/2006) - Rada

19:00 - 22:00




Sprawozdanie: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) - Wpływ zawierania układów o
partnerstwie gospodarczym na rozwój
Sprawozdanie: Jo Leinen (A6-0042/2006) - Europejskie partie polityczne
Sprawozdanie: Sprawozdanie: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006) - Europejskie prawo
umów i rewizja dorobku prawnego: kierunek

Czwartek, 23 marca 2006
9:00 - 10:50



Sprawozdanie: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006) - Wyzwania demograficzne i
solidarność między pokoleniami
Sprawozdanie: Neil Parish (A6-0040/2006) - Wspieranie upraw roślinnych do celów
innych niŜ Ŝywieniowe

11:00 - 13:00
Głosowania

*** Zalecenie Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006) - Koła do samochodów
osobowych i ich przyczep (projekt EKG ONZ)

*** Zalecenie Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006) - Zatwierdzenie systemów
adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

*** Zalecenie Elmar Brok (A6-0059/2006) - Protokół do Umowy
eurośródziemnomorskiej z Państwem Izrael w następstwie rozszerzenia

*** I Sprawozdanie: Jean-Paul Gauzès (A6-0024/2006) - Doręczanie w Państwach
Członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i
handlowych

* Sprawozdanie: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006) - Umowa WE - Dania w
sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach
cywilnych i handlowych

* Sprawozdanie: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006) - Umowa WE - Dania w
sprawie doręczania w Państwach Członkowskich dokumentów sądowych i
pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Teksty, nad którymi debata została zamknięta
* Porządek obrad moŜe ulec zmianom. Zmiany w porządku obrad zostaną uwzględnione w
komunikacie prasowym z pierwszego dnia sesji.
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Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
PPE-DE

PSE

ADLE

Zieloni /
ALE

7
2
5
23
3
8
24
31
1
14

6

2

SE

6
14
1
49
1
11
24
17
5
24
3
3
2
3
13
2
7
6
16
9
4
8
4
5

UK

27

Raz
em

264

BE
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI

GUE /
NGL

UEN

IND /
DEM

NI

Razem

3
1

5
3

1
1

1
2

3

19

12

5

1

10

4

24
24
14
99
6
24
54
78
13
78
6
9
13
6
24
5
27
18
54
24
7
14
14
19
78

200

90

42

41

22

43

732

2
1
9
3
7
7
10
12
1
3
3
5

4
7
2

1
13

2
11
1
13
1
1
7
1
2

3
6

5
1
4

4
2

2

6
1
7
4
1
3
1
7
2

1

1
1

1

4
9

1

3
1

7
9

4
2

1

2

2
2
14

10
3

2
3

30

Grupy polityczne
PPE-DE
PSE
ADLE
GUE/NGL
Zieloni/ALE
UEN
IND/DEM
NI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
Grupa Niepodległość / Demokracja
Niezrzeszeni
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