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Zapowiedź sesji plenarnej  

W środę, 17 czerwca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie 

będą debatować między innymi nad źródłami finansowania UE oraz odbudową gospodarki po pandemii 

koronawirusa, negocjacjami dotyczącymi przyszłych relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią 

oraz konferencją w sprawie przyszłości Europy. Ponadto, posłowie omówią sytuację w strefie Schengen 

oraz antyrasistowskie protesty w Europie i na świecie, po śmierci George’a Floyda. 

 

Pierwszego dnia sesji Parlament Europejski przeprowadzi debatę na temat wieloletnich ram 

finansowych: przed spotkaniem Rady Europejskiej posłowie przedstawią swoje stanowisko w sprawie 

odbudowy gospodarki UE. W środę odbędzie się dyskusja z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz 

Rady dotycząca konferencji w sprawie przyszłości Europy. Parlament chce, aby konferencja rozpoczęła 

się jak najszybciej i podjęła wyzwania, ujawnione w trakcie pandemii COVID-19. Pierwszego dnia sesji 

posłowie będą również debatować nad przyszłymi stosunkami między Unią Europejską a Wielką 

Brytanią oraz ocenią stan negocjacji w sprawie nowego partnerstwa. Głosowanie w tej sprawie odbędzie 

się w czwartek. Posłowie zagłosują również nad sprawozdaniem posła Andrzeja HALICKIEGO w sprawie 

wniosku o uchylenie immunitetu Gunnara Becka oraz sprawozdaniem posła Tomasza PORĘBY w 

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


sprawie umowy między UE a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa 

cywilnego. Parlament Europejski zajmie się także kwestią dyskryminacji oraz masowych protestów 

antyrasistowskich w Stanach Zjednoczonych i UE po śmierci George’a Floyda. Rezolucja w tej sprawie 

zostanie poddana pod głosowanie w piątek. Ponadto, posłowie omówią ochronę europejskiego 

przemysłu, osłabionego przez kryzys wywołany COVID-19 oraz zagłosują nad wsparciem rolników i MŚP 

przy pomocy unijnych środków na rozwój obszarów wiejskich. 

 

W czwartek posłowie będą debatować nad wpływem COVID-19 na prawa podstawowe w UE. Dyskusja 

koncentrować będzie się na wolności słowa w kontekście kampanii dezinformacyjnych prowadzonych 

przez podmioty zagraniczne. Drugiego dnia sesji zaplanowana jest debata poświęcona zielonym 

funduszom oraz nowym przepisom UE, definiującym działalność ekologiczną i zrównoważoną. W 

czwartek zaplanowana jest również debata na temat przywrócenia swobodnego przepływu osób w strefie 

Schengen oraz unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 roku.  Tego samego 

dnia posłowie ocenią sposoby wzmocnienia stosunków Unii Europejskiej z krajami 

wschodnioeuropejskimi, przed zbliżającym się szczytem Partnerstwa Wschodniego. Głosowanie w tej 

sprawie odbędzie się w piątek. 

 

Trzeciego dnia sesji Parlament Europejski zagłosuje między innymi nad rezolucją w sprawie 

potencjalnego konfliktu interesów dotyczącego premiera Czech. Posłowie planują, aby wezwać do 

wprowadzenia nowych mechanizmów unijnych w celu uniknięcia konfliktu interesów w państwach 

członkowskich, takich jak wprowadzenie systemu identyfikacji beneficjentów końcowych dotacji unijnych.  

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
 

 Wydarzenia 
 

   

 

Dzień Europy online 

9 maja, w 70. rocznicę wygłoszenia deklaracji Schumana, 

świętowaliśmy Dzień Europy. W tym roku, ze względu na pandemię 

koronawirusa uroczystości odbyły się wyjątkowo w formule online. Na 

naszym profilu na Facebooku „Parlament Europejski – Biuro w Polsce” 

transmitowaliśmy na żywo relację z obchodów. Dnia Europy w 

Parlamencie Europejskim w Brukseli pod hasłem „70 lat solidarności”. 

Internauci mogli skorzystać z okolicznościowej nakładki na zdjęcie 

profilowe oraz obejrzeć wirtualną wystawę poświęconą 70. rocznicy 

deklaracji Schumana. Z okazji Dnia Europy powstał również quiz oraz 

cykl infografik przybliżających idee deklaracji Schumana, a także 

playlista na ogólnoeuropejskim profilu na platformie Spotify. 

Wolontariusze społeczności wspólnie.eu oraz grupy Europokolenie 

specjalnie z okazji Dnia Europy przygotowali także wspólny kolaż. 
       

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200611STO81005/wkrotce-w-pe-budzet-ue-brexit-antyrasizm-schengen
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/doceo/document/OJ-9-2020-06-17-SYN_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-06-17-SYN_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming


   

 

Konferencja prasowa online posła Janusza 
Lewandowskiego  
 
Co znajdzie się w planie naprawy gospodarczej po pandemii 
koronawirusa? Jaka jest propozycja Parlamentu Europejskiego? Jaka 
część środków z unijnego budżetu ma być przeznaczona na ten cel? To 
były główne tematy konferencji prasowej posła Janusza 
Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego komisji budżetowej PE. 
Konferencja zorganizowana 12 maja przez warszawskie Biuro 
Parlamentu Europejskiego odbyła się w formule online. Nagranie 
konferencji dostępne jest na naszym kanale w serwisie YouTube: 
http://epyoutube.eu/qrCh 
     

   

 

 

Konferencja prasowa online posła Kosmy 
Złotowskiego 
 
18 maja odbyła się zorganizowana przez warszawskie Biuro PE 
konferencja prasowa posła kontr-sprawozdawcy Kosmy Złotowskiego, 
członka Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Poseł 
odpowiadał na pytania dotyczące listy poprawek do Pakietu Mobilności, 
złożonych przed ostatnim głosowaniem w Komisji Transportu i Turystyki 
przez grupę posłów z Polski, Litwy, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Malty.  
 

    
  

   

 

 

Debata online „Cyfryzacja gospodarki po pandemii - 
główne wyzwania dla Polski i UE” 
 

Biuro PE w Warszawie, we współpracy z Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, organizuje cykl debat w formule „okrągłego stołu”, 

do których zaprasza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i 

przedstawicieli świata nauki. Debaty te stanowić mają wkład polskich 

interesariuszy w dyskusję o przyszłości Europy. Pierwsza debata w 

formule online odbyła się 19 maja. Dyskusja dotyczyła możliwości 

wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych do przyspieszenia 

rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, w tym Polski.  

  

Nagranie debaty można obejrzeć na naszym kanale w serwisie 

YouTube: http://epyoutube.eu/qrCg 

  

Zapis debaty dostępny jest także w formie podcastu: 

http://epyoutube.eu/qrDc 

Najważniejsze wątki, tezy i rekomendacje zostały zawarte w pisemnym 

podsumowaniu debaty. 

 
 

http://epyoutube.eu/qrCh
http://epyoutube.eu/qrCg
http://epyoutube.eu/qrDc
https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/import/relacja_z_debaty_cyfrowa_europa_i_gospodarka_po_pandemii_/relacja_cyfryzacja_gospodarki_po_pandemii_19.05.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/import/relacja_z_debaty_cyfrowa_europa_i_gospodarka_po_pandemii_/relacja_cyfryzacja_gospodarki_po_pandemii_19.05.2020.pdf


    
  

 Aktualności 
 

   

 

Prezentacja spotu wideo: „70 lat solidarności 
europejskiej” 
 

Zachęcamy do obejrzenia spotu wideo będącego wspólnym projektem 

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwa 

Regionalnego Komisji Europejskiej. Spot, wyprodukowany z okazji 70. 

rocznicy Deklaracji Schumana, opowiada o budowie idei solidarności 

europejskiej. Wideo można obejrzeć na naszym kanale na YouTube: 

https://youtu.be/RzJEIIDAd34 
 

    

   

 

Przedłużony termin zgłaszania kandydatur do 
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2020 
 

Z powodu pandemii koronawirusa termin zgłaszania kandydatur do 

Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2020 został przedłużony do końca 

czerwca. Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub organizacje 

mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za realizowane 

przez siebie projekty, a także mogą zgłosić innego obywatela, grupę, 

stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej 

Nagrody Obywatelskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są 

uprawnieni do corocznego przedkładania jednej kandydatury. W 

szczególności zachęcamy do zgłaszania kandydatów realizujących 

projekty poświęcone walce z pandemią koronawirusa. Aby ubiegać się 

o nagrodę lub zgłosić czyjąś kandydaturę, należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy. 
 
Termin nadsyłania kandydatur: 30/06/2020 23:59 (czasu 
obowiązującego w Brukseli). 
 

    

   

 

Staże w Parlamencie Europejskim 

1 czerwca ruszyła rekrutacja na staże im. Roberta Schumana. 

Parlament oferuje możliwość odbycia płatnego stażu w Brukseli lub 

Strasburgu w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia 

szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu 

Europejskiego i jego działalności. Staże odbywać można także w 

biurach Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich m.in. w 

biurach w Warszawie oraz Wrocławiu. Rekrutacja potrwa do 30 

czerwca. Więcej informacji.  

https://youtu.be/RzJEIIDAd34
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships
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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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http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/PE_Polska
https://www.instagram.com/pe_polska/
http://comansys-frontend-url/mail/track/%24%7Bobject.id%7D-%24%7Bobject.single_token%7D-comansys-massmailingid?env=comansys-frontend-environment

