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| 02.05.2019 - kolejne cztery inicjatywy oby-
wateli zostały zarejestrowane przez Komisję 
Europejską. Dotyczą one: polityki klimatycznej, 
spójności, zachowania dziedzictwa kulturo-
wego oraz etykietowania produktów spożyw-
czych. Jednocześnie KE odrzuciła inicjatywę 
dotyczącą ewentualnego zaprzestania han-
dlu z izraelskimi osiedlami na terytoriach pa-
lestyńskich. Uznano, że jest ona prawnie nie-
dopuszczalna.

| 09.05.2019 - w Berlinie spotkali się przed-
stawiciele europejskich związków zawodo-
wych sektora transportu afiliowanych w ETF –  
Europejskiej Federacji Pracowników Transpor- 
tu. Tematem konferencji były warunki socjal-
ne w branży transportowej, logistycznej i spe-
dycyjnej oraz aspekty związane z Pakietem 
Mobilności, czyli nowymi rozwiązaniami dla 
branży, które są przedmiotem prac na pozio-
mie unijnym. W czasie dyskusji zgadzano się co 
do tego, że w branży konieczna jest poprawa 
jakości warunków pracy, płacy i zabezpiecze-
nia społecznego. Wyrażono poparcie dla idei 
wprowadzenia minimalnej płacy w sektorze na

 

poziomie unijnym oraz innych minimalnych 
standardów. Zgadzano się co do tego, że kie-
rowcy muszą działać solidarnie, by wspólne 
postulaty były możliwe do osiągnięcia.

| 14.05.2019 - Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w wyroku opowiedział się 
za wprowadzeniem obowiązkowej rejestracji 
czasu pracy pracowników. Wyrok utrudni pra-
codawcom nadużycia, zwłaszcza w branżach, 
w których nadgodziny są częstą praktyką.  
Trybunał Sprawiedliwości nie precyzuje jed-
nak, jak miałby wyglądać ten system, po-
zostawiając to w gestii każdego z państw 
członkowskich, które będą musiały wziąć pod 
uwagę takie czynniki, jak specyfika każdej  
z branż czy wielkość przedsiębiorstw.

| 15.05.2019 - w życie weszły nowe prze-
pisy, ustalające nowe maksymalne stawki za 
wszystkie międzynarodowe rozmowy i wia-
domości tekstowe SMS w obrębie UE. Konsu-
menci dzwoniący ze swojego kraju do innego 
państwa Unii zapłacą maksymalnie 19 centów 
za minutę  (plus VAT) i 6 centów za wiado-
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mość SMS (plus VAT).

| 17.05.2019 - jak wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez instytut YouGov, na 
zlecenie Europejskiej Rady Spraw Zagranicz-
nych (European Council on Foreign Rela-
tions – ECFR), większość Europejczyków jest 
przekonana, że UE nie przetrwa do 2040 r.  
Przepytano obywateli 14, a więc połowy  
z 28 krajów członkowskich UE, i ponad poło- 
wa z nich uważa rozpad UE do 2040 r. za 
„prawdopodobny” lub „bardzo prawdopodob-
ny”. Jednocześnie nie przestajemy być zwolen-
nikami utrzymania integracji europejskiej.

| 18.05.2019 - w Wiedniu, w Centrum Kon-
gresowym Messe Wien, odbył się pięciodnio-
wy XIV Kongres Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych. Hasłem tegorocz-
nego wydarzenia było „Bardziej Sprawiedliwa 
Europa dla Pracowników”. Dyskutowano m.in. 
o wartościach demokratycznych, sprawiedli-
wości społecznej, sprawiedliwej transforma-
cji gospodarki (Just Transition) w kontekście 
zmian klimatycznych oraz o miejscach pracy 
wysokiej jakości.

| 19.05.2019 - Komisja Europejska zdecydo-
wała o zarejestrowaniu europejskiej inicjaty-
wy obywatelskiej „Save the bees! Protection of 
biodiversity and improvement of habitats for 
insects in Europe” („Ratujmy pszczoły! Ochro-
na bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk 
owadów w Europie”). 

| 21-24.05.2019 - w Wiedniu odbył się  
14. Kongres Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych, pod hasłem „Bardziej Sprawiedli-
wa Europa dla Pracowników”. W czasie wydarze-

nia, odbyło się wiele debat, spotkań i prezentacji
 Kluczowe tematy to demokracja i sprawiedli-
wość społeczna, sprawiedliwa transformacja 
gospodarki oraz miejsca pracy wysokiej jakości 
i wyższe płace. Przede wszystkim jednak, wybra-
no nowe władze EKZZ, w tym Prezydenta oraz 
Sekretarza Generalnego. Odpowiednio, zostali 
nimi Laurent Berger oraz Luca Visentini. Ponad-
to, w czasie obrad przyjęte zostały dokumenty 
programowe, takie jak plan działań na najbliższą 
kadencję oraz Manifest. EKZZ jest największą eu-
ropejską strukturą związkową, do której należą 
m.in. trzy polskie centrale: NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ oraz FZZ. W sumie, w Kongresie wzięło 
udział blisko 700 osób.

| 23.05.2019 - polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych złożyło w Trybunale Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksem-
burgu skargę w sprawie przyjętej w tym roku 
dyrektywy o prawach autorskich na jednoli-
tym rynku cyfrowym. W końcowym głosowa-
niu na forum Rady Polska znalazła się wśród  
5 państw członkowskich, które były dyrektywie 
przeciwne.

| 28.05.2019 – Konfederacja Lewiatan oraz 
konfederacje przedsiębiorców z Niemiec 
(BDA) i Danii (DA) zaproponowały silniejsze 
zaangażowanie europejskich partnerów spo-
łecznych na rzecz osiągnięcia celów w ra-
mach Europejskiego Dialogu Społecznego,  
co zostało dobrze przyjęte w Brukseli. Zdaniem 
organizacji pracodawców, partnerzy społecz-
ni odgrywają kluczową rolę w stawianiu czo-
ła wyzwaniom związanym ze zmieniającym 
się światem pracy, a co za tym idzie, powinni  
w pełni wykorzystywać instrumenty dwu-
stronnego dialogu społecznego na poziomie 
europejskim.


