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w parlamentach europy

Austria
Debata na temat zakazu używania
symboli muzułmańskich
Burzliwą dyskusję deputowanych wywołała propozycja Heinza-Christiana Strachego lidera opozycyjnej skrajnie prawicowej Austriackiej Partii Wolności (FPÖ), który w imieniu
swojego ugrupowania zaproponował wprowadzenie zakazu używania symboli muzułmańskich. W swoim wystąpieniu postulował on „nowelizację ustawy, która zakaże faszystowskiego islamu i położy kres polityce islamizacji na wzór
wprowadzonego po II wojnie światowej zakazu symboliki
nazistowskiej”. Lider FPÖ krytycznie wypowiedział się na
temat niedawnej propozycji rządu dotyczącej zmniejszenia
rocznego limitu przyjmowania imigrantów do 17 tys. osób.
W jego opinii, „Austria nie potrzebuje nowych imigrantów,
lecz odważnej walki z islamskim ekstremizmem”.
W swoim wystąpieniu Heinz-Christian Strache ostrzegł
m.in. przed rosnącą liczbą przestępstw popełnianych
przez imigrantów na terenie Austrii. Najnowsze dane
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ujawniają, że w roku
2015 odnotowano 14 tys. przypadków naruszenia prawa,
natomiast w roku 2016 już 22 tys. Policja ostrzega przed
narastającą falą kradzieży i gwałtów w Wiedniu, „który
podzieliły na swoje terytoria gangi przestępcze”. Okolice
słynnego Prateru opanowała mafia z Północnej Afryki,
tereny w pobliżu kolejowego Dworca Zachodniego (Westbanhof) — uciekinierzy z Afganistanu, natomiast stację
metra na Karlsplatz „kontrolują” imigranci z Czeczenii.
W 8,7-milionowej Austrii żyje ponad 600 tys. muzułmanów, ale ich liczba gwałtownie wzrasta. Od roku 2015
wnioski o udzielenie azylu złożyło ponad 130 tys. imigran-

tów (przeważnie z Syrii, Iraku i Afganistanu). Najwięcej
przybyszów tego wyznania przebywa w kraju związkowym Vorarlberg, gdzie stanową ponad 8% mieszkańców.
Na tym terenie działa kilka organizacji islamskich posiadających swoje szkoły, meczety i inne instytucje.
W lutym 2015 r. deputowani austriackiej Rady Narodowej przegłosowali zmiany przepisów dotyczących wspólnot muzułmańskiej. Meczety i wspólnoty nie będą mogły
być finansowane z zagranicy. Ponadto zostały zobowiązane do przetłumaczenia ksiąg Koranu na język niemiecki.

Propozycja ochrony
krajowego rynku pracy
W ramach 10-letniego planu poprawy gospodarki rząd
kanclerza Christiana Kerna zapowiedział wystąpienie do
Komisji Europejskiej o wprowadzenie zmian w unijnym
prawodawstwie umożliwiającym ochronę austriackiego
rynku pracy. Przedstawiony na forum Rady Narodowej
projekt dąży do tego, aby austriaccy pracodawcy mogli
podczas rekrutacji pracowników z Unii Europejskiej
preferować rodzimych obywateli. Dopiero w przypadku
braku zainteresowania ofertami pracy pracodawcy mogliby rozważyć zatrudnienie osób z innych krajów Unii.
Związki zawodowe już od dłuższego czasu alarmują, że Austriacy przegrywają z „tańszymi pracownikami
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które eksportują
do Wiednia swoje bezrobocie”. Austria otworzyła rynek
pracy 1 maja 2011 r., korzystając z maksymalnej długości okresu przejściowego.
Andrzej Niewiadowski

34th sitting of the Sejm, 11–12 January, 25–26 January 2017
Considered in the first reading
the Government’s bill amending the Code of Administrative
Procedure and some related acts (referred to Special
Committee for codification changes);
■ the Government’s bill amending specific acts in order to
facilitate the recovery of claims (referred to Economy and
Development Committee and Public Finances Committee);
■ the Government’s bill amending the Penal Code and
some related acts (referred to Justice and Human Rights
Committee);
■ the Deputies’ bill amending the Environment Protection
Law (referred to Environment Protection, Natural Resources
and Forestry Committee);
■ the Government’s bill amending the Law on Measures
and the act on a voidod and the government administration
in a voivodship (referred to Education, Science and Youth
Committee and Economy and Development Committee);
■ the Government’s bill amending the Law on the System
of Common Courts (referred to Justice and Human Rights
Committee);
■ the Deputies’ bill amending the act on veterans and
particular persons — victims of war and post-war repressions
and the act on social aid (referred to Social Policy and
Family Committee);
■ the Government’s bill on the National Centre for Agriculture
Support (referred to Agriculture and Rural Development
Committee);
■ the Government’s bill — Introductory Provisions to the
act on the National Centre for Agriculture Support (referred
to Agriculture and Rural Development Committee);
■ the Government’s bill amending the act on preventing
the sea pollution by ships and some related acts (referred
to Maritime Economy and Inland Navigation Committee);
■ the Government’s bill on investments in the scope of the
construction of a waterway connecting the Vistula Lagoon
and the Gdansk Bay (referred to Maritime Economy and
Inland Navigation Committee).
■

Rejected in the first reading
the Deputies’ bill on village administrators (sołtys) and
village administrator councils, amending some related acts;
■ the Committee bill amending the Code of Administrative
Procedure (the first reading of the bill was held at the
33rd sitting of the Sejm).
■

Passed acts
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amending the act on savings and credit unions and
some related acts;
■

amending the act on public offer and the principles for
introducing the financial instruments into the organized
turnover system and on public limited companies;
■ amending the act on patent agents;
■ amending the act on the freedom of business activity;
■ amending the act on veterans and particular persons —
victims of war and post-war repressions;
■ amending the Penal Code and some related acts.
■

Adopted resolutions
honouring the memory of Bolesław Leśmian on the
140th anniversary of his birth and the 80th anniversary
of his death;
■ honouring the memory of general Mariusz Zaruski on
the 150th anniversary of his birth;
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees.
■

Government’s current information
concerning the Government’s obligatory actions and the
presentation of the planned actions aimed at eliminating
the problem of the smog.
■

Government’s information
on the realisation of the “Ministry of Agriculture and
Rural Development Programme of Activities in the years
2015—2019” in the period between 18 November 2015 and
17 November 2016 (at the 33rd sitting the Sejm heard the
report presented by the Minister of Agriculture and Rural
Development Krzysztof Jurgiel and held the debate, during
which an objection was submitted against accepting the
information; at the present sitting the information was
accepted as a result of a Deputies’ voting).
■

The election was completed
of Bogusław Marian Banaszak for the position of a member
of the Tribunal of State.
■

With a moment of silence, the memory
was honoured
of the Victims of the Holocaust (on the eve of the
International Holocaust Remembrance Day);
■ of Rafał Wójcikowski, who died tragically on 19 January
2017, Deputy to the Sejm of the 8th term, member of
Kukiz’15 Deputies’ Club, doctor of economics (dr nauk
ekonomicznych), academic teacher.
■ of Bohdan Szucki, who died on 11 January 2017, soldier
of the National Armed Forces, founder and President of the
Union of Soldiers of the National Armed Forces.
■

