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Inauguracja IX kadencji Parlamentu Europejskiego 
2 lipca w Strasburgu rozpoczęła się dziewiąta kadencja Parlamentu Europejskiego. Nowym 

przewodniczącym został Włoch David Sassoli (S&D). Europosłowie wybrali także 14 

wiceprzewodniczących, w tym Ewę Kopacz (EPL), oraz 5 kwestorów, w tym Karola Karskiego (EKR). 

Parlament podjął także decyzję w sprawie składu liczbowego 20 komisji stałych i 2 podkomisji.  

 

Następna sesja plenarna odbędzie się w dniach 15-18 lipca.  

 
Wideo: David Sassoli nowym przewodniczącym PE 
Najczęściej zadawane pytania na temat przejścia z VIII do IX kadencji PE 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
 
Aktualności  
Transmisja obrad 
 
 
 
 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/david-maria-sassoli-elected-president-of-the-european-parliament_N01-PUB-190703-PRES_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/


 Wydarzenia 
 

   

 

Spotkanie "Europa z naszej ulicy"  

17 czerwca Biuro Parlamentu Europejskiego odwiedziła grupa uczniów 

i nauczycieli uczestniczących w programie „Europa z naszej ulicy”. 

Celem tej ogólnopolskiej inicjatywy jest odkrywanie przez młodzież 

wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, a 

także rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia 

innych narodowości. 

 

W trakcie spotkania pracownicy naszego Biura przedstawili programy 

dla młodzieży realizowane przez Parlament Europejski (Szkoła-

Ambasador Parlamentu Europejskiego, Euroscola, European Youth 

Event). Dzięki symulacji procesu stanowienia prawa nasi goście mieli 

ponadto okazję wcielić się w rolę europejskich legislatorów. 
 
17 czerwca  
 

    

   

 

Konferencja o wyborach europejskich w Lublinie  

17 czerwca 2019 w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

odbyła się konferencja naukowa pt. "Kampania i wybory do 

Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, 

konsekwencje"  zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i 

Spraw Międzynarodowych KUL, Instytut Europy Środkowej, Centrum 

Europejskie UW, Fundację im. Konrada Adenauera w Polsce oraz 

Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra".   

 

W panelu pt. "Parlament Europejski nowej kadencji – 

konsekwencje dla polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii 

Europejskiej", moderowanym przez prof. dr hab. Tomasza 

Stępniewskiego, przedstawicielka Biura Parlamentu Europejskiego w 

Polsce omówiła cele, przebieg i wstępne wyniki kampanii 

profrekwencyjnej "Tym razem głosuje" i wyborów do Parlamentu 

Europejskiego 2019. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 

środowiska akademickiego, sieci Europe Direct i mediów.   
 
17 czerwca  
 
 
 
 
 
 

    



 Aktualności 
 

   

 
 

Wspólnie.eu już działa!  
 

Kampania wspolnie.eu to instytucjonalna, niezwiązana z żadną opcją 

polityczną platforma prowadzona przez Parlament Europejski. Jest w 

pełni niezależna od partii politycznych i politycznych poglądów. Jej 

celem jest zwiększenie demokratycznego zaangażowania w sprawy 

dotyczące Unii Europejskiej. Dołącz już dziś i pomóż w tworzeniu 

Europy, jakiej pragniemy!  
 
Wspolnie.eu  
 

    

   

 

Poznaj posłów do Parlamentu Europejskiego 

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego można już znaleźć 

informacje o wszystkich posłach IX kadencji. Parlament Europejski 

składa się z 751 posłów, wybranych w 28 państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie są wybierani w powszechnych 

wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. 
 
Posłowie do PE 
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie zostały wybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Opinie wyrażone w biuletynie są jedynie opiniami autora (autorów) i 

nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zawierać odnośniki do stron 

internetowych utworzonych i prowadzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy wyrażone 

na tych stronach internetowych. 
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