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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 16 grudnia w Strasburgu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, 

podczas której posłowie wybiorą nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, upamiętnią 10. rocznicę 

wejścia w życie Traktatu z Lizbony i Karty praw podstawowych oraz odbędzie się ceremonia wręczenia 

tegorocznej Nagrody im. Sacharowa.  

  

Podczas poniedziałkowych obrad odbędzie się debata o praworządności na Malcie po ujawnieniu 

najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii. Posłowie zajmą się również 

kwestią oszustw związanych z VAT. 

  

Na drugi dzień sesji zaplanowano głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Parlament wybierze Europejskiego RPO w tajnym głosowaniu na pięcioletnią kadencję. 

Tego samego dnia posłowie będą głosować nad sprawozdaniem posłanki Jadwigi Wiśniewskiej w 

sprawie umowy między UE a Szwajcarią dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających 

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


określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim 

lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego. We 

wtorek odbędzie się również debata na temat zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. 

Parlament zajmie się także inicjatywą UE na rzecz owadów zapylających. Oczekuje się, że posłowie do 

PE będą chcieli dalszego ograniczenia stosowania pestycydów, zwiększenia środków na badania i 

lepszego monitorowania w celu ratowania pszczół w Europie. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w 

środę. Podczas wtorkowych debat posłowie omówią również kwestię poprawy bezpieczeństwa i 

dobrostanu zwierząt transportowanych poza granice UE.  

  

W środę posłowie upamiętnią 10. rocznicę wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz omówią konkluzje z 

posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12-13 grudnia. Unijni przywódcy będą rozmawiać na 

posiedzeniu Rady o budżecie UE na lata 2021 – 2027, konferencji na temat przyszłości Europy i polityki 

zagranicznej. Następnie odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa, przyznanej w tym 

roku Ilhamowi Tohtiemu, ujgurskiemu działaczowi praw człowieka walczącemu o prawa mniejszości 

ujgurskiej w Chinach. W środę odbędzie się również głosowanie nad rezolucją, na temat publicznej 

dyskryminacji i mowy nienawiści, z jaką spotykają się osoby LGBTI w UE, szczególnie w Polsce. 

Rezolucja podsumowuje debatę o publicznej dyskryminacji i mowie nienawiści, wobec lesbijek, gejów, 

osób biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych (LGBTI), która odbyła się na sesji plenarnej 26 

listopada. 

  

W czwartek odbędą się debaty oraz głosowania nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad 

demokracji i państwa prawa.  
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II etap olimpiady wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg” w 
Domu UE w Warszawie 

15 listopada w Domu UE w Warszawie odbył się II etap Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych odpowiadali na pytania z zakresu integracji 
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europejskiej oraz systemu instytucjonalnego UE, przygotowane przez 

organizatorów - Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tegoroczna edycja 

jest jubileuszową, XV odsłoną projektu.  
 

    

   

 

Doroczny zjazd sieci i punktów informacyjnych UE w 
Warszawie 

Doroczny zjazd sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce odbył się 

18 listopada 2019 r. w Warszawie z inicjatywy Krajowego Punktu 

Kontaktowego Programów Badawczych UE, Komisji Europejskiej oraz 

Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Przedstawicielka 

Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce omówiła wyzwania stojące 

przed Parlamentem Europejskim w 9. kadencji, działania 

komunikacyjne biur PE w 2019 r. i plany na rok 2020, w tym rozwój 

platformy dla wolontariuszy www.wspólnie.eu. W spotkaniu 

uczestniczyło około 40 osób z sieci i punktów informacyjnych UE z całej 

Polski. Dyskutowano o negocjacjach wieloletniego budżetu unijnego na 

lata 2021-27, programie Horyzont 2020, współpracy i popularyzacji 

oferty sieci i punktów informacyjnych.  
 

    

   

 

Debata „Ziemia na rozdrożu. Zmiana klimatu a 
prawa człowieka” z okazji wręczenia Nagrody im. 
Sacharowa 

22 listopada, w związku z przyznaniem tegorocznej Nagrody im. 

Sacharowa, Biuro PE w Polsce zorganizowało debatę „Ziemia na 

rozdrożu. Zmiana klimatu a prawa człowieka”. 

W debacie wzięli udział:  

•    dr Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

Komisji PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), 

• dr Mirosław Proppé, Prezes Fundacji WWF, 

• dr Marcin Stoczkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji ClientEarth 

Prawnicy dla Ziemi, 

• Daria Kulczycka, Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w 

Konfederacji Lewiatan, 

• Aleksandra Kardaś, Fizyczka atmosfery, współautorka strony 

internetowej naukaoklimacie.pl.  

Dyskusję prowadziła dziennikarka Radia Dla Ciebie Beata Jewiarz. 

Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób zmiana klimatu prowadzi do 

naruszeń praw człowieka zagwarantowanych w międzynarodowych 

aktach prawnych oraz co należałoby uczynić, by zatrzymać zmiany 

zachodzące na Ziemi. W wydarzeniu wzięło udział około stu osób.  
 



    

   

 

Szkolenia dla dziennikarzy w Strasburgu 

25-28 listopada w Strasburgu odbyło się seminarium dla 18 

dziennikarzy największych polskich redakcji prasowych, radiowych i 

internetowych. Uczestnicy seminarium spotkali się z posłami do 

Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, Aleksandrem Vondrą, i 

Philipem Lambertsem, z którymi rozmawiali m.in. o migracjach, 

przestrzeganiu praworządności w UE oraz Wieloletnich Ramach 

Finansowych na lata 2021-2027.  

W listopadzie odbyło się również seminarium dla 15 studentów 

dziennikarstwa w Strasburgu. Uczestnicy zapoznali się z działaniem 

serwisu prasowego i audiowizualnego, a także z funkcjonowaniem 

mediów społecznościowych w PE. Studenci dziennikarstwa spotkali się 

z posłami do Parlamentu Europejskiego: Różą Thun, Ryszardem 

Czarneckim i Bogusławem Liberadzkim, a także mieli możliwość 

śledzenia debaty podczas sesji plenarnej i ceremonii wręczenia 

Nagrody im. Sacharowa Ołehowi Sencowowi. 
 
  

    

   

 

Wizyty studentów europeistyki UW w siedzibie Biura 
Parlamentu Europejskiego w Polsce 

25 i 27 listopada, z inicjatywy wolontariuszki wspolnie.eu, Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Warszawie odwiedzili studenci 

europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wizyty 

przedstawiciele Biura PE i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce zapoznali studentów z procesem doboru kadr oraz ofertą staży i 

zatrudnienia w instytucjach i agencjach unijnych. Podczas wizyty 

omówiono też priorytety Parlamentu Europejskiego na 9. kadencję. 

Przedstawicielka Biura PE zaprezentowała platformę wspolnie.eu i 

zachęciła studentów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych przez biuro. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały 

dotyczące działalności Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej 

oraz społeczności wspolnie.eu.  
 

    

   

 

Dni Nagrody Filmowej LUX 

W dniach 29 listopada - 1 grudnia w warszawskim kinie Muranów odbyły 

się pokazy trzech filmów, które znalazły się w finale Nagrody Filmowej 

LUX 2019. W ramach inauguracji Dni Nagrody LUX odbył się pokaz 

filmu „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia”, zwycięzcy tegorocznej 

nagrody. Uczestnicy wydarzenia mogli również wysłuchać debaty 

http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
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„Wirtualna rzeczywistość (VR) i gry - nowe, atrakcyjne możliwości w 

sektorze filmowym”. Wydarzenie otworzył Tomasz Frankowski, poseł do 

Parlamentu Europejskiego, członek Komisji PE ds. Kultury i Edukacji. W 

kolejnych dniach widzowie zobaczyli filmy „Królestwo” oraz „Kto zabił 

Sekretarza Generalnego ONZ?". Uczestnicy Dni Nagrody LUX mogli 

także zapoznać się z publikacjami BPE oraz kampanią wspolnie.eu.  

 

    

 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 7 500 euro.  
Więcej informacji  

 

    

   

 

Rozpoczął się pierwszy etap programu Euroscola 
 
2 grudnia rozpoczął się pierwszy etap programu Euroscola 

umożliwiającego grupom uczniów szkół średnich w wieku 16-18 lat 

wyjazd do Strasburga na symulację sesji Parlamentu Europejskiego. 

Grupy ubiegające się o udział w Euroscoli rozwiązują quiz na stronie 

www.euroscola.pl sprawdzający wiedzę uczestników o UE. Quiz należy 

rozwiązać do 15 grudnia. W kolejnym etapie, grupy z najlepszymi 

wynikami zmierzą się z zadaniem kreatywnym.  
Więcej informacji 
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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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