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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 14 września rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Posłowie dokonają m.in. przeglądu stanu Unii Europejskiej z przewodniczącą Komisji Europejskiej 

Ursulą von der Leyen, przyjmą stanowisko w sprawie źródeł dochodów budżetu UE oraz zagłosują nad 

utworzeniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  

  

Podczas wrześniowej sesji Parlamentu Europejskiego posłowie zagłosują również nad sprawozdaniem 

wstępnym, w związku z trwającą procedurą z artykułu 7, dotyczącą Polski. Projekt tekstu, przygotowany 

przez Komisję Wolności Obywatelskich, wskazuje na „przytłaczające dowody” łamania praworządności, 

w tym zagrożenia dla niezawisłości sądów, niewłaściwego funkcjonowania systemu legislacyjnego i 

wyborczego oraz zagrożenia dla praw podstawowych. Posłowie przyjrzą się również sytuacji osób LGBTI 

w Polsce. Debata i głosowanie w tej sprawie odbędą się 14 września.  

W celu sfinansowania planu naprawy gospodarczej posłowie zagłosują nad opinią legislacyjną na temat 

decyzji o zasobach własnych UE. Jej przyjęcie usunie istotną barierę i przyspieszy procedurę wdrażania 

tego kluczowego dla UE prawa, umożliwiając Komisji Europejskiej zebranie 750 mld euro na rynkach 

finansowych, na potrzeby funduszu odbudowy. Pierwszego dnia sesji odbędz ie się także debata 

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


poświęcona wzmocnieniu unijnego mechanizmu ochrony ludności po 2020 roku. Głosowanie w tej 

sprawie zaplanowane jest na 16 września. 

We wtorek eurodeputowani rozmawiać będą z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem o 

rozwoju sytuacji politycznej i niepokojów społecznych na Białorusi w następstwie spornych wyborów 

prezydenckich z 9 sierpnia oraz sytuacji w Rosji i zatruciu rosyjskiego polityka opozycyjnego i działacza 

antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego. Posłowie będą również dyskutować z Radą i Komisją o braku 

koordynacji ocen stanu zdrowia w związku z COVID-19 i klasyfikacji ryzyka oraz jego skutków dla strefy 

Schengen. Posłowie zamierzają podkreślić, że obecna tendencja w wielu państwach członkowskich do 

jednostronnego zamykania granic musi zostać zastąpiona przez skoordynowane działania całej UE.  

Trzeciego dnia sesji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi posłom 

przegląd działań UE w walce z COVID-19 oraz w innych kluczowych kwestiach, a także priorytety na 

następne 12 miesięcy. Po jej orędziu nastąpi debata z posłami. Tego dnia posłowie przyjmą także 

stanowisko PE do negocjacji z Radą w sprawie utworzenia funduszu przejściowego, łagodzącego 

społeczne skutki ekologizacji gospodarki. Najistotniejsze kwestie przedstawione w projekcie 

sprawozdania to utworzenie „zielonego mechanizmu nagród”, propozycja współfinansowania na 

poziomie 85%, kosztów spełniających warunki projektów w całej UE, dobrowolny transfer środków z 

innych funduszy spójności oraz poszerzenie zasięgu działania Funduszu. 

Ostatniego dnia sesji posłowie zajmą się kwestią niedoboru leków w UE. W rezolucji, która zostanie 

poddana pod głosowanie w czwartek, Parlament zaproponuje szereg rozwiązań, w tym awaryjną aptekę 

europejską. Posłowie zajmą się pierwotną przyczyną niedoborów leków w UE. Problem zaostrzył się w 

całej Europie, w wyniku kryzysu zdrowotnego wywołanego przez COVID-19, wywierając negatywny 

wpływ bezpośrednio na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.  
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Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej  
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Porządek obrad  
Transmisja obrad na żywo 
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Bezpłatne pokazy finalistów nagrody filmowej LUX 
na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 

Warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało 

serię bezpłatnych pokazów online filmów: „Bóg istnieje, a jej imię to 

Petrunia” - laureata Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 

2019 (3 sierpnia) oraz „Królestwo” - finalisty tejże Nagrody (7 sierpnia).  

Pokazy były częścią 14. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który w 

tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 odbył 

się prawie w całości w formacie online. Łącznie filmy obejrzało około 
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400 widzów. Pokazy poprzedzone były rozmową dyrektor artystycznej 

Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Grażyny Torbickiej z dyrektorem 

Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce Jackiem Safutą.  
 

    

   

 

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Dookoła Europy”! 
 
17 krajów w trzy dni – to najlepszy wynik, który nagrodziliśmy pierwszą 

nagrodą w konkursie „Dookoła Europy”. Zabawa trwała od 20 lipca do 

30 sierpnia i była skierowana do uczniów szkół średnich. Zadanie 

konkursowe polegało na ułożeniu trasy kolejowej obejmującej jak 

najwięcej krajów Unii Europejskiej w ciągu trzech dni podróży. 

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do regularnego śledzenia 

naszych mediów społecznościowych oraz strony euroscola.pl – 

niebawem ruszymy z nowym konkursem! 
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Europejski Dzień Języków 2020 

W ramach obchodzonego 26 września Europejskiego Dnia Języków,  

warszawskie Biuro PE w Polsce zorganizuje dwa webinaria dla 

nauczycieli. Pierwsze z nich skierowane będzie do nauczycieli języków 

obcych w szkołach i dotyczyć będzie nowych technologii w nauczaniu 

języków obcych. Drugie webinarium poruszy kwestie związane z pracą 

(także zdalną) z klasami zróżnicowanymi kulturowo i językowo. O 

szczegółach poinformujemy już wkrótce w naszych mediach 

społecznościowych.  
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Wszelkie informacje zaw arte w  niniejszym biuletynie zostały w ybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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

nie muszą odzw ierciedlać oficjalnego stanow iska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zaw ierać odnośniki do stron 

internetow ych utw orzonych i prow adzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy w yrażone 

na tych stronach internetow ych. 
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