J. Zemke na sesji PE w Strasburgu

18.04.2018 Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w
dniach 16-19 kwietnia 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych
– Regulacje unijne związane z homologacją produktów motoryzacyjnych obejmują łącznie 3 kategorie pojazdów: pojazdy
silnikowe i ich przyczepy, ciągniki oraz motocykle.
Nie budzą wątpliwości regulacje prawne dotyczące motocykli i ciągników, gdyż wprowadzono je w 2013 roku, a praktyczna
realizacja tych rozwiązań nie budzi większych kontrowersji.
Niestety, inaczej wyglądają kwestie związane z homologacją pojazdowy silnikowych i ich przyczep. Mamy tutaj w praktyce 2
poważne problemy.
Pierwszy problem polega na tym, że obowiązująca w tym obszarze dyrektywa z 2007 roku jest interpretowana w bardzo
zróżnicowany sposób w poszczególnych 28 unijnych państwach. Powoduje to rażące obniżenie skuteczności stosowanego
prawa unijnego.
Drugim problemem, z jakim spotykamy się w ostatnich latach, to oszustwa, jakich dopuszczały się niektóre koncerny
samochodowe, zwłaszcza niemiecki Volkswagen. Skandal ten polegał na manipulowaniu oprogramowaniem i podawaniu
nieprawdziwych informacji o emisji CO2.
Dlatego też, przyjmując nowe rozporządzenie PE i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich
przyczep musimy odpowiedzieć, czy zaproponowane rozwiązania pozwolą na eliminację dotychczasowych poważnych
mankamentów w zakresie rzetelnej homologacji i nadzoru. Ma to bowiem fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa
pasażerów oraz ochrony środowiska naturalnego. W moim przekonaniu, proponowane rozwiązania stwarzają takie szanse.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi
– Popieram zaproponowane zalecenia w sprawie zapobiegania terroryzmowi. W rzeczywistości bowiem, trzeba podejmować
wszelkie dostępne działania, by zapobiegać terroryzmowi, a nie tylko zajmować się później straszliwymi skutkami działań
terrorystów. To przeniesienie akcentu i położenie silnego nacisku na zapobieganie jest kluczem do zwiększania bezpieczeństwa
w Europie.
Na szczęście, działania prewencyjne przynoszą coraz lepsze efekty, czego wyrazem jest także zmniejszenie liczby zamachów
terrorystycznych w ostatnich miesiącach. Pamiętać jednak należy o nowym, bardzo niebezpiecznym zjawisku.
Setki młodych ludzi z Europy, silnie zradykalizowanych, brało niestety udział w wojnie na terenie Syrii i Iraku w ramach tzw.
Państwa Islamskiego. Organizacja ta poniosła w ostatnim czasie porażkę. Niemała część bojowników tej organizacji wraca
jednak do Europy, co potwierdzają informacje policji. Stanowią oni realne zagrożenie, gdyż nie wszyscy pozbyli się swoich
terrorystycznych skłonności. Oznacza to nowe wyzwania dla wszystkich służb specjalnych w UE oraz dla instytucji europejskich
odpowiadających za bezpieczeństwo.
Powinno to nas także skłaniać do zwiększania roli i środków przeznaczonych dla centrum antyterrorystycznego, które
funkcjonuje w ramach Europolu w Hadze.
MT
Strasburg, 18 kwietnia 2018 r.
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