Sesja plenarna PE w Strasburgu

13.06.2018 Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 11-14 czerwca
2018 r., poseł Janusz Zemke zabrał głos w dwóch debatach.

Wspólne zasady lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego – debata 11 czerwca 2018 r.
– Panie Przewodniczący! Dzisiejsza dyskusja dotyczy przepisów, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo za 15 lat.
Rozmawiamy tu zatem o wyzwaniach, jakie wystąpią w przyszłości. Najważniejsze wyzwanie, przed którym staniemy, to duży
przyrost ruchu lotniczego. Przewiduje się, że za 15 lat w skali roku będziemy mieli aż 15 milionów lotów. To będzie oznaczało
ogrom nowych problemów.
Jednak w tym rozporządzeniu porusza się też dwie inne kwestie, które budzą moje zastrzeżenia, bo wydaje mi się, że
propozycje są tu zbyt ogólnikowe. Pierwszy problem to narastające ryzyko kolizji samolotów z bezzałogowymi statkami
powietrznymi.
Podkreślę jeszcze raz: propozycje w tej materii są chyba jednak zbyt ogólnikowe. Drugi problem, o którym jest jeszcze mniej w
tym akcie, to konieczność zwiększenia odporności na możliwość ataków cybernetycznych. Te ataki będą i trzeba się na to
przygotować.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
var flashvars = {
shuffle: "false",
file: "http://www.zemke.pl/_xml/847/playlist.xml",
displayheight:
"241",
backcolor: "0x00153c",
frontcolor: "0xFFFFFF",
lightcolor: "0x3e93cc"
};
var params = {
wmode: "opaque",
allowfullscreen: "true"
};
var attributes = {
};
swfobject.embedSWF("/flash/flvplayer.swf", "xmlplayer0", "430", "241", "9","", flashvars, params, attributes);

Cyberobrona – debata 12 czerwca 2018 r.
– Obywatele Unii oczekują, że Unia weźmie znacznie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo. To znajduje
wyraz w całym szeregu działań, jakie są podejmowane w ostatnich czasach.
Warto przypomnieć tutaj o powstaniu PESCO (Permanent Structured Cooperation), warto przypomnieć o powołaniu
Europejskiego Funduszu Obrony, ale także o tym, że w planach na lata 2021–2027 przewiduje się aż 32 miliardy euro na
bezpieczeństwo wspólne. Jest to przyrost o 28 proc.
Wydaje mi się, że właśnie w tych wyższych kwotach mamy także szanse na to, żeby znaleźć znacznie większe środki na
cyberobronę, bowiem dzisiaj są to zagrożenia, z którymi spotykamy się każdego dnia. Ale przecież można łatwo przewidzieć,
że będzie tych zagrożeń coraz więcej. Trzeba zatem wydawać także więcej pieniędzy na cyberbezpieczeństwo.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.
var flashvars = {
shuffle: "false",
file: "http://www.zemke.pl/_xml/848/playlist.xml",
displayheight: "241",
backcolor: "0x00153c",
frontcolor: "0xFFFFFF",
lightcolor:
"0x3e93cc"
};
var params = {
wmode: "opaque",
allowfullscreen: "true"
};
var attributes = {
};
swfobject.embedSWF("/flash/flvplayer.swf", "xmlplayer1", "430", "241",
"9","", flashvars, params, attributes);
nim, Strasburg, 13 czerwca 2018 r.
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