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Jakie najważniejsze tematy podejmie w przyszlym roku PE?
Po ogłoszeniu przez Parlament kryzysu klimatycznego, europosłowie
będą głosować nad szeregiem środków, które mają pomóc w walce z tym
kryzysem.
Będą
one
obejmowały
Europejski
Zielony
Ład,
który
ma na celu tworzenie miejsc pracy i zrównoważony wzrost oraz działania
na rzecz ograniczenia emisji CO2 ze strony transportów lotniczego i
morskiego. Wszystko to w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej netto
do 2050 roku.
Parlament będzie głosował nad propozycjami, których celem jest
utrzymanie przez Europę pozycji lidera w świecie cyfrowym. Nowe
przepisy będą chronić ludzi przed dyskryminacją za pomocą algorytmów,
znowelizują prawo dotyczące handlu elektronicznego i pokażą, jak można
wykorzystać big data do innowacji oraz będą promować sztuczną
inteligencję
zapewniając
jednocześnie,
że
będzie
właściwie
uregulowana. Parlament będzie dążył do realizacji swoich priorytetów w
ramach budżetu UE na lata 2021-2027.
Posłowie chcą więcej środków na środowisko, jednolity rynek i
innowacje oraz większych nakładów na granice zewnętrzne i migrację. W
przypadku przedłużających się negocjacji Parlament chce mieć pewność,
że projekty wspierane przez UE i programy wymiany Erasmus+ otrzymają
fundusze, tak, aby je rozpocząć bez opóźnień w 2021 roku.
Europejska
Unia
Bankowa
powstała
w
następstwie
kryzysu
w
strefie Euro. Parlament przeanalizuje kolejne kroki w kierunku
sfinalizowania Unii Bankowej. Obejmą one program gwarancji depozytów
dla ochrony oszczędności ludzi i wsparcie dla Jednolitego Funduszu
Naprawczego - polisy ubezpieczeniowej w przypadku upadłości banku.
Parlament przyjrzy się poprawie praw osób, podróżujących koleją, w
szczególności osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej mobilności.
Przepisy te zapewnią lepsze informowanie pasażerów o ich prawach i
szybkie rozpatrywanie skarg.
Na początku 2020 roku eurodeputowani zagłosują nad nową umową
handlową z Wietnamem. Umowa wyeliminuje 99% ceł między Wietnamem a UE.
Posłowie chcą, aby umowa dała pozytywne zmiany w Wietnamie, takich jak
poprawa sytuacji w kwestii praw człowieka i praw pracowniczych oraz
wsparcie dla działań na rzecz klimatu.
Albania i Macedonia Północna spełniają wymogi, aby rozpocząć
negocjacje akcesyjne, stwierdzili posłowie w październiku. Parlament
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wyraził rozczarowanie faktem, że kraje UE nie zgodziły się na
rozpoczęcie tych negocjacji. Debata w Parlamencie dotycząca akcesji
krajów Bałkanów Zachodnich będzie kontynuowana. Czarnogóra, Serbia,
Bośnia
i
Hercegowina
oraz
Kosowo
również
mają
nadzieję
na
przystąpienie do UE.
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