Wystąpienia posła Janusza Zemke na sesji PE w Strasburgu

4.10.2017 Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (2-5 paździenika
2017 r.), poseł Janusz Zemke wypowiedział się w debatach na następujące tematy.

Bezpieczeństwo statków pasażerskich
– Katastrofa statku wycieczkowego Costa Concordia była efektem ciężkiego błędu kapitana, a nie wadliwych przepisów
dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich, jak to sugerowali niektórzy dyskutanci. Proponowane przez PE i Radę
zmiany prawne nie czynią zatem, bo nie muszą czynić – rewolucji w tej materii.
Celem nowych dyrektyw nie jest na szczęście tworzenie nowych reguł prawnych, lecz ich uporządkowanie i uproszczenie.
Stwarza szansę na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy ograniczeniu biurokracji. Jasne przepisy prawne
muszą gwarantować wysoką jakość materiałów do budowy statków, wysoka jakość systemów nawigacji, profesjonalny poziom
załóg i skuteczne procedury bezpieczeństwa na pokładzie statków.
Zwalczanie cyberprzestępczości
– Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie walki z cyberprzestępczością. W ostatnich latach zwiększa się niestety
zagrożenie wynikające z tego typu zjawiska. Coraz częściej liczba zgłaszanych przypadków cyberprzestępczości w
poszczególnych państwach UE przewyższa liczbę przypadków przestępczości tradycyjnej.
Pojawiają się nowe zagrożenia, jak anonimizacja danych do celów przestępczych oraz wprowadzanie oprogramowania, które
umożliwia np. przestępstwa bankowe. Zgadzając się z podstawowymi tezami sprawozdania, chcę jednak zwrócić uwagę na
dwa problemy.
Po pierwsze, Unia Europejska przeznaczając coraz większe środki na badania naukowe musi zwiększać także nakłady na
badania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
Po drugie, zauważalny jest brak wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się cyberprzestępstwami. Część środków
przeznaczanych na rozwój, Unia powinna wykorzystywać zatem do kształcenia specjalistów w dziedzinie IT.
Ustanowienie Prokuratury Europejskiej
– Zwalczanie przestępstw godzących w budżet Unii Europejskiej, z którego finansowane są najważniejsze unijne polityki
społeczne i rozwojowe stanowi ważne wyzwanie, szczególnie w kontekście coraz bardziej wyrafinowanych metod
przestępczych. Istotne znaczenie ma również fakt, że skuteczna ochrona interesów finansowych Unii wymaga transgranicznej
współpracy karnej, co przy zastosowaniu dotychczasowych metod kooperacji wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich
niejednokrotnie okazywało się nieefektywne.
Prokuratura Europejska stanowi zdecydowaną odpowiedź na te wyzwania, lecz jej funkcjonowanie w formacie wzmocnionej
współpracy może w znacznym stopniu ograniczyć zakładaną skuteczność. Dlatego, przystąpienie do projektu kolejnych, jeszcze
niezdecydowanych państw członkowskich byłoby z pewnością dobrym krokiem naprzód w procesie integracji i pogłębiania
współpracy – w interesie wszystkich obywateli Unii.
Uważam ponadto, że pojawiające się w ostatnim czasie liczne zagrożenia terrorystyczne, uzasadniają podjęcie dyskusji na
temat ewentualnego poszerzenia mandatu Prokuratury Europejskiej o zwalczanie szczególnie poważnej przestępczości
zorganizowanej. W pierwszej kolejności jednak urząd ten musi powstać, by swoim działaniem dać wyraz skutecznego
wypełniania mandatu w dziedzinie ochrony interesów ekonomicznych Unii Europejskiej.
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