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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 13 stycznia w Strasburgu rozpocznie się pierwsza w tym roku sesja plenarna Parlamentu 

Europejskiego, podczas której posłowie zagłosują nad rezolucją przedstawiającą stanowisko PE w 

sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas sesji odbędzie się także debata poświęcona planowi 

zrównoważonych inwestycji i funduszowi na rzecz sprawiedliwej transformacji. Posłowie mają również 

wezwać do ustalenia wiążących celów podczas światowej konferencji o różnorodności biologicznej COP 

15.  

   

Pierwszego dnia sesji odbędą się debaty na temat pożarów buszu w Australii, zróżnicowania płac ze 

względu na płeć, sytuacji osób bezdomnych oraz transgranicznej przestępczości zorganizowanej i jej 

wpływu na swobodny przepływ.  

Podczas wtorkowego posiedzenia przedstawiony zostanie program działań chorwackiej prezydencji w 

Radzie UE. Tego samego dnia odbędą się debaty poświęcone rocznym sprawozdaniom z realizacji 

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. We 

wtorek po południu odbędzie się debata nad skutkami ostatniej konfrontacji USA i Iranu z udziałem szefa 

http://www.europarl.europa.eu/


unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Drugiego dnia sesji odbędą się również debaty dotyczące planu 

zrównoważonych inwestycji i funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz praw obywateli po 

wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.  

Na trzeci dzień sesji zaplanowano głosowanie nad rezolucją przedstawiającą stanowisko Parlamentu 

Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz wystąpienie Jego Królewskiej Mości 

Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. W środę rano odbędzie się także debata z 

przewodniczącym Rady Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der 

Leyen, po której Parlament zagłosuje nad rezolucją przedstawiającą własne propozycje na nadchodzącą 

konferencję w sprawie przyszłości Europy. Trzeciego dnia sesji w PE odbędzie się także debata na temat 

postępów poczynionych przez ministrów UE w określaniu, czy rządy prawa na Węgrzech i w Polsce są 

zagrożone. Osobne rezolucje w tej sprawie zostaną poddane pod głosowanie w czwartek. Posłowie będą 

również debatować o zniekształcaniu historii Europy i pamięci o II wojnie światowej. W środę odbędzie 

się także głosowanie nad sprawozdaniem posłanki Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie protokołu do Umowy 

między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego 

dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii 

dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. Posłowie będą również 

głosować nad sprawozdaniem posła Tomasza Poręby dotyczącym umowy między UE a rządem 

Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych. Trzeciego dnia sesji 

odbędzie się debata na temat wznowienia postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w 

związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów oraz debata dotycząca 

Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15).  

 

Ostatniego dnia sesji posłowie będą debatować nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad 

demokracji i państwa prawa.  

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
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Szkolenie „Jak efektywnie działać w sieci” dla członków 

społeczności wspólnie.eu 

16 stycznia we Wrocławiu odbędzie się szkolenie „Jak efektywnie 

działać w sieci” poświęcone skutecznej komunikacji w mediach 

społecznościowych.  Uczestnicy dowiedzą się, jak pisać atrakcyjne 

teksty dopasowane do wymogów mediów społecznościowych, jak 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20191127STO67514/wkrotce-na-sesji-plenarnej-europejski-zielony-lad-brexit-iran
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


stosować multimedia oraz co zrobić, by ich posty wyróżniały się na tle 

innych wpisów. Szkolenie, zorganizowane specjalnie dla członków 

społeczności wspólnie.eu, odbędzie się w czwartek 16 stycznia 2020 w 

godz. 8.00 - 14.00 we wrocławskiej siedzibie Biura PE, ul. Widok 10. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się do 12 

stycznia 2020, wypełniając formularz zgłoszeniowy.   
Rejestracja 

 

    

 Wydarzenia 
 

   

 

Szkolenie „Prawda czy fałsz? Jak obalać mity o Unii 

Europejskiej” 
 
3 grudnia w Krakowie odbyło się zorganizowane przez warszawskie 

Biuro PE szkolenie dla członków społeczności wspólnie.eu, 

zatytułowane „Prawda czy fałsz? Jak obalać mity o Unii Europejskiej”. 

Uczestnicy dowiedzieli się, jak rozpoznać nieprawdziwą informację oraz 

jak ją zweryfikować. Poznali także przykłady fałszywych informacji 

dotyczących Unii Europejskiej. Kolejne szkolenia społeczności 

wspólnie.eu już wkrótce w Słupsku, Wrocławiu i Warszawie.  
www.wspólnie.eu  

 

    

   

 

Konferencja „Komisja geopolityczna: globalne wyzwania 

przed drużyną Ursuli von der Leyen” 
 
6 grudnia w Domu UE w Warszawie odbyła się konferencja „Komisja 

geopolityczna: globalne wyzwania przed drużyną Ursuli von der Leyen” 

zorganizowana przez biuro PE we współpracy z serwisem 

EURACTIV.pl. Uczestnicy zastanawiali się z jakimi globalnymi 

wyzwaniami będzie mierzyć się Europa w najbliższych pięciu latach 

oraz w jaki sposób Polska zamierza współpracować z europejskimi 

partnerami. W debacie wzięli udział:  

Radosław Sikorski - poseł do Parlamentu Europejskiego, 

przewodniczący delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych PE 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - dyrektorka ForumIdei | Fundacja 

Batorego 

Jacek Bartosiak - CEO Strategy&Future 

Tomasz Grzegorz Grosse - ekspert ds. europejskich | Instytut 

Sobieskiego 

Monika Sus - Centre for International Security | Hertie School 

Dyskusję prowadziła redaktor naczelna portalu EURACTIV.pl Karolina 

Zbytniewska.  
 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUbkcd0fIKx3W8pGmwHj8M2-brn-iEXbv5FWtBff9IAA8Gg/viewform


   

 

Gala finałowa XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 

Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” 
 
6 grudnia w Słupsku odbyła się gala finałowa jubileuszowej XV 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce corocznie angażuje się w 

organizację olimpiady wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji 

Europejskiej w Polsce. W gali wręczenia nagród wziął udział poseł do 

Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń. Zwycięzca olimpiady 

odbędzie płatny staż w PE na zaproszenie posła Janusza 

Lewandowskiego. Pozostali finaliści i finalistki pojadą na wizytę studyjną 

do Brukseli.   
 

    

   

 

Szkolenie dla dziennikarzy internetowych 

9 grudnia w warszawskim Biurze PE odbyło się szkolenie dla 

dziennikarzy informacyjnych portali internetowych. Uczestnicy 

zapoznali się z priorytetami legislacyjnymi nowej kadencji PE, 

dowiedzieli się skąd czerpać materiały audiowizualne przygotowane 

przez serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, jak dotrzeć do 

dokumentów źródłowych, jak weryfikować informacje o Unii 

Europejskiej, a także gdzie szukać rozmówców na tematy związane z 

działalnością Parlamentu. W szkoleniu wzięło udział 13 dziennikarzy 

informacyjnych portali internetowych. 
 

    

   

 

Wizyta młodszych ambasadorów programu  
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) w 

siedzibie Biura PE w Polsce 
 
10 grudnia warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego odwiedziła 

grupa 27 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Jako młodsi 

ambasadorzy programu EPAS uczniowie mieli okazję dowiedzieć się 

więcej o bieżących działaniach i priorytetach Parlamentu Europejskiego 

na 9. kadencję. 
 

    

   

 

Spotkanie ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego 

11 grudnia w warszawskiej siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego 

odbyło się spotkanie ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego. 

Dyrektor Biura Jacek Safuta przybliżył uczestnikom działalność 

Parlamentu Europejskiego oraz zachęcał do udziału w rekrutacjach na 



staże w PE. Studenci mieli okazję porozmawiać z pracownikami Biura 

o pracy w instytucjach UE.  
 

    

   

 

Finał debat oksfordzkich „Unia, która mierzy wyżej” 

13 grudnia w siedzibie urzędu warszawskiej dzielnicy Ursynów odbył 

się finał debat oksfordzkich dla uczniów liceów pt. „Unia, która mierzy 

wyżej”. Temat finałowej debaty brzmiał: „Przyszłością Unii Europejskiej 

są regiony”. W jury oceniającym argumentację uczestników debaty 

zasiadł przedstawiciel Biura Parlamentu Europejskiego, wraz z 

przedstawicielami władz miasta stołecznego Warszawy i Komisji 

Europejskiej. Debatę zorganizował Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct - Warszawa oraz Dyrekcja Biura Funduszy Europejskich 

i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.  

  

 

    

   

 

Spotkanie z prof. Danutą Hübner „Brexit: możliwe 

scenariusze. Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z 

Unii Europejskiej na sytuację Unii, w tym Polski” 
 
16 grudnia w warszawskiej siedzibie BPE odbyło się spotkanie z 

posłanką do Parlamentu Europejskiego prof. Danutą Hübner 

zatytułowane „Brexit: możliwe scenariusze. Wpływ wyjścia 

Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na sytuację Unii, w tym 

Polski”. Posłanka Hübner, jako członkini Grupy Sterującej ds. Brexitu w 

PE, przedstawiła możliwe scenariusze, brane pod uwagę w związku z 

Brexitem. Pytania zebranej publiczności dotyczyły możliwych 

konsekwencji Brexitu dla sektora bankowego, szkolnictwa wyższego 

oraz rolnictwa.  
 

    

 Aktualności 
 

   

 

Rejestracja zgłoszeń do 13. edycji konkursu o Europejską 

Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego już otwarta! 
 
Do 31 stycznia 2020 można zgłaszać się do konkursu o Europejską 

Nagrodę im. Karola Wielkiego. W konkursie biorą udział projekty o 

charakterze europejskim przygotowane przez osoby w wieku 16-30 lat. 

Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, 

wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe. Główna nagroda 

wynosi 7500 euro.  
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy  
 

    

   

http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/introduction.html


 

Eurobarometr: coraz więcej obywateli UE chce, aby 

Parlament Europejski odgrywał ważniejsza rolę 
 
Poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim 

poziomie już trzeci rok z rzędu. Coraz więcej Europejczyków domaga 

się wzmocnienia Parlamentu Europejskiego. Obywatele europejscy 

chcą, aby Parlament odgrywał w przyszłości większą rolę - wynika z 

najnowszego unijnego badania Eurobarometru. Kilka miesięcy po 

wyborach europejskich 58% respondentów apeluje o zwiększenie 

wpływu Parlamentu. Wskaźnik ten wzrósł o 7 punktów procentowych od 

wiosny 2019 i 14 p.p. od września 2015, i jest najwyższy od 2007 roku.  
Eurobarometr 
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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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