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Zapowiedź sesji plenarnej  
 
W poniedziałek 10 lutego w Strasburgu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, 

podczas której posłowie będą debatować nad umową o wolnym handlu i inwestycjach między UE a 

Wietnamem, strategią na rzecz równości płci oraz przyszłymi relacjami Unii Europejskiej i Wielkiej 

Brytanii.  

   

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata na temat sztucznej inteligencji oraz sposobów jej 

bezpiecznego i bezstronnego wykorzystywania. Głosowanie w tej sprawie planowane jest w środę. W 

poniedziałek odbędzie się także debata nad zwiększeniem efektywności polityki rozszerzenia Unii 

Europejskiej.  

   

Podczas wtorkowego posiedzenia odbędzie się debata dotycząca umowy o wolnym handlu i 

inwestycjach między UE a Wietnamem. Posłowie ocenią również reakcje UE na rosnący antysemityzm, 

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


rasizm i szerzenie nienawiści w UE. Na drugi dzień sesji zaplanowano debatę z przedstawicielami Rady 

i Komisji o stanie praworządności w Polsce. We wtorek odbędzie się także debata plenarna, a w środę 

głosownie nad rezolucją określającą stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego 

partnerstwa między UE a Wielką Brytanią.  Posłowie będą także dyskutować o problemie nielegalnego 

handlu zwierzętami domowymi w UE.  

   

Na trzeci dzień sesji zaplanowano głosowanie nad rezolucją wzywającą UE do opracowania strategii na 

rzecz walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych na świecie. W środę odbędzie się także debata 

o budżecie UE przed kluczowym szczytem w sprawie wieloletnich ram finansowych. Posłowie omówią z 

przedstawicielami Rady i Komisją priorytety kolejnego długoterminowego budżetu UE. Trzeciego dnia 

sesji odbędzie się debata na temat sposobów osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn oraz strategii na 

rzecz równości płci, na lata 2020-2024.  

   

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

demokracji i państwa prawa. 

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

 Zapowiedzi 
 

 

Szkolenia dla członków społeczności wspólnie.eu 
w Warszawie i Lublinie  

24 lutego w Warszawie oraz 4 marca w Lublinie 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 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 

poniedziałek 24 lutego 2020 w godz. 9.00 - 15.00 w warszawskiej 

siedzibie Biura PE, ul. Jasna 14/16a. Kolejne szkolenie odbędzie się w 

środę 4 marca 2020 r. w godz. 8.30 - 14.30 na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, Al. Racławickie 14, sala 618. Osoby zainteresowane 

udziałem w szkoleniu mogą się zgłaszać wypełniając formularz 

zgłoszeniowy.  

 
Rejestracja - Warszawa      Rejestracja - Lublin  
 

    

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/coming-up-in-strasbourg-eu-vietnam-deal-brexit-ai-and-more_N01-PUB-200207-CMUP_ev
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3p3gAR-gGMQ-q07ylyNXL1odR18H2Ht_0j8yXYStqzwoQnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexcBRd7KJqHi8izPQPDA9zrPf7eCS1k6aB-52lUaojKAtIyg/viewform?usp=sf_link%20


 

 Wydarzenia 
 

 

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji 

8 stycznia przedstawiciele warszawskiego Biura Parlamentu 

Europejskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się na stołecznym 

Stadionie Narodowym. Podczas imprezy, poświęconej współpracy w 

ramach unijnych programów edukacyjnych, zaprezentowaliśmy ofertę 

Parlamentu Europejskiego dla młodych ludzi, w szczególności program 

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, konkurs Euroscola oraz 

możliwości odbycia stażu w naszej instytucji. Ponadto, informowaliśmy 

o platformie dla wolontariuszy wspolnie.eu. Nasze stoisko odwiedziło 

kilkadziesiąt osób, w tym nauczyciele, studenci oraz pracownicy 

fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych. 
 

    

   

 

Szkolenie wolontariuszy wspólnie.eu „Jak 
efektywnie działać w sieci” we Wrocławiu 

16 stycznia w Domu Europy we Wrocławiu odbyło się szkolenie „Jak 

efektywnie działać w sieci?” Organizatorami wydarzenia było Biuro 

Parlamentu Europejskiego we współpracy ze Słupskim Instytutem ds. 

Młodzieży. Wolontariusze sieci wspolnie.eu mieli okazję dowiedzieć się, 

jak efektywnie komunikować się w mediach społecznościowych, 

zwłaszcza na Facebooku, Twitterze, i Instagramie. Uczestnicy uczyli się 

pisać atrakcyjne posty i stosować multimedia, tak by dotrzeć do jak 

największej grupy odbiorców. Ponieważ we wrocławskim szkoleniu 

wzięli udział przedstawiciele kilku pokoleń wolontariuszy wspolnie.eu, 

spotkanie było też okazją do wymiany własnych doświadczeń w 

zakresie tworzenia komunikatów adresowanych do różnych grup 

odbiorców. Dzięki szkoleniu wolontariusze będą mogli skuteczniej 

działać na rzecz wspólnej Europy w sieci i w realu. 
 

    

    

 

Wolontariusze wspolnie.eu zgłębiali media 
społecznościowe w Słupsku 

29 stycznia w Słupsku odbyło się szkolenie wolontariuszy wspolnie.eu 

„Jak efektywnie działać w sieci?”, którego celem było przedstawienie 

sposobów skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych. 

Uczestnicy poznawali między innymi tajniki Facebooka, Twittera i 

Instagrama. Szkolenie zorganizowane zostało przez warszawskie Biuro 



Parlamentu Europejskiego i Słupski Instytut ds. Młodzieży przy wsparciu 

Europe Direct Słupsk. Podczas szkolenia wolontariusze poznawali 

zasady tworzenia atrakcyjnych postów, stosowania multimediów oraz 

dopasowywania stylu komunikatów do różnych grup 

odbiorców.  Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się też, w jaki sposób 

wykorzystywać media społecznościowe do budowania w sieci swojej 

marki osobistej. Warsztaty „Jak efektywnie działać w sieci?” odbyły się 

w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. To już drugie z cyklu szkoleń 

dla osób zrzeszonych we wspolnie.eu. Pierwsze odbyło się w styczniu 

we Wrocławiu. Kolejne warsztaty odbędą się w Warszawie i Lublinie. 
 

   
 

 

 Aktualności 
 

 

Rejestracja zgłoszeń do 13. edycji konkursu o 
Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego wydłużona do 21 lutego! 

Do 21 lutego 2020 można zgłaszać się do konkursu o Europejską 

Nagrodę dla Młodzieży 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 i formularz zgłoszeniowy  

 

    

   

 

Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth 
Event, EYE) 

W tym roku odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Spotkania 

Młodzieży, EYE 2020. Młodzi ludzie z całej Europy spotkają się w 

Strasburgu 29 i 30 maja, aby dyskutować o przyszłości UE i inspirować 

nie tylko siebie nawzajem, ale i posłów do PE oraz innych europejskich 

decydentów. Program EYE to lista ciekawych i różnorodnych wydarzeń 

- dwa z nich są organizowane przez zespół wspólnie.eu (str. 25). Jeśli 

masz od 16 do 30 lat i chcesz pomóc kształtować przyszłość Europy, 

nie zwlekaj z zapisaniem się na EYE - masz czas do 29 lutego, ale 

miejsc jest coraz mniej! Jak się zarejestrować? Wystarczy: 

•  Zebrać grupę co najmniej 10 uczestników 

•   Wybrać lidera, który zarejestruje grupę wypełniając formularz online 

Udział jest bezpłatny, ale uczestnicy muszą na własną rękę pokryć 

koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. 

Brzmi ciekawie? <<<Tak, chcę zarejestrować moją grupę >>> Jeśli chcesz 

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/introduction.html
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html
https://www.lyyti.fi/reg/EYE2020


wziąć udział, ale nie możesz zebrać grupy, zajrzyj na grupę EYE Friends 

na Facebooku. 
 

  

    

    

 

Konkurs fotograficzny Parlamentu Europejskiego 
„Przyszłość zaczyna się teraz” 

Do 2 marca 2020 roku można wziąć udział w konkursie fotograficznym 

„Przyszłość zaczyna się teraz”. Pokaż co jest dla Ciebie ważne i czym 

Europa powinna się zająć. Aby to zrobić, należy udostępnić zdjęcie na 

Instagramie z hasłem „Przyszłość zaczyna się teraz dla____!”, 

oznaczyć @europeanparliament, @ep_eye i dodać hashtag #eye2020. 

Jury wyłoni pięciu zwycięzców, którzy zostaną zaproszeni do 

Strasburga na Europejskie Spotkanie Młodzieży 2020 w dniach 29–30 

maja. 
Szczegóły 
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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. 

   

  Zrezygnuj z subskrypcji 

 

https://www.facebook.com/groups/EYE2018participants/
https://www.instagram.com/p/B7Ik8xOlAhl/
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://www.comansys.europarl.europa.eu/comansys/services/mail/track/2758344-TzfZ2Y2wKzZyKbA1lB7f-12315?env=dgcomm

