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Prawa autorskie: ostateczne głosowanie Parlamentu nad 
nowymi przepisami

Na początku marca negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w 
sprawie aktualizacji przepisów dotyczących praw autorskich, choć wymaga ono 
jeszcze formalnego przyjęcia, zanim będzie mogło wejść w życie. Duże platformy 
internetowe nie powinny już mieć możliwości zarabiania na treściach tworzonych 
przez dziennikarzy i artystów bez ich sprawiedliwego wynagradzania. Te nowe 
przepisy o prawach autorskich są specjalnie dostosowane do realiów epoki cyfro-
wej i dotyczą takich platform jak YouTube, Facebook i Google News.

Europejski akt w sprawie dostępności
14 marca Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy mające na celu popra-
wę życia codziennego osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w całej UE 
oraz zadbanie o to, by Europa była bardziej sprawiedliwa i lepiej sprzyjała włącze-
niu społecznemu. W UE mieszka ponad 80 mln osób z niepełnosprawnościami; 
wiele z nich ma trudności z korzystaniem z produktów codziennego użytku – 
takich jak smartfony, komputery. Zanim proponowane przepisy wejdą w życie, 

musi je jeszcze zatwierdzić Rada.

Dialog Młodych Obywateli – nakreślmy razem przyszłość 
Europy

Komisja Europejska organizuje Dialog Obywatelski z udziałem młodzieży na temat 
przyszłości Europy, który odbędzie się 8 maja 2019 w Sibiu, w Rumunii. Następne-
go dnia w Sibiu odbędzie się szczyt szefów państw i rządów państw UE. W Dialogu 
Obywatelskim weźmie udział ok. 300 młodych Europejczyków z całej Europy. 
Uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach tematycznych poświęconych 
przyszłości rynku pracy, nabywaniu umiejętności i kwalifikacji, cyfrowej Europie, 
zmianie klimatu, sprawiedliwym i sprzyjającym włączeniu społeczeństwom, a 
także większemu zaangażowaniu młodzieży w proces kształtowania polityki.
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Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego?
Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego: od sześciu w przypadku Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w 
przypadku Niemiec; łączna liczba posłów wynosi 751. Ze względu na odejście 73 
posłów brytyjskich PE i Rada uzgodnili zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705, 
począwszy od wyborów w 2019 r. Liczbę mandatów obniża się z myślą o ewen-
tualnych przyszłych rozszerzeniach Unii, przy czym część miejsc w Parlamencie 
po posłach brytyjskich zostanie przydzielona krajom, które miały ich stosunkwo 

mało.

Kobiety w Parlamencie Europejskim
Jaka jest rola kobiet w Parlamencie Europejskim? Kobiety nadal są niedostatecz-

nie reprezentowane w polityce i życiu publicznym na szczeblu lokalnym, krajo-

wym i europejskim. Z biegiem lat wzrósł odsetek kobiet – posłów do PE. W latach 

1979-1984 kobiety stanowiły jedynie 15.2%, a w latach 2014-2019 już 36.4%. 

Rośnie również liczba kobiet na wysokich stanowiskach w Parlamencie Europej-

skim. W obecnej ósmej kadencji parlamentarnej pięć z 14 wiceprzewodniczących 

to kobiety, podobnie jak 11 z 23 przewodniczących Komisji.

Działania Europe Direct – Bydgoszcz (luty-marzec)
W lutym i marcu punkt Europe Direct – Bydgoszcz przeprowadził ok. 20 lekcji 

europejskich w bydgoskich liceach i szkołach podstawowych, 5 seminariów 

skierowanych dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wykłady euro-

pejskie dla studentów. Dzięki naszym działaniom w ciągu dwóch miesięcy dotarli-

śmy łącznie do ok. 650 osób promując działania instytucji UE oraz zbliżające się 

wybory do Parlamentu Europejskiego.
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