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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 21 października w Strasburgu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, 

podczas której posłowie omówią konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, a także poruszą kwestie 

budżetu UE na 2020 rok, brexitu, praw człowieka oraz przystąpienia nowych państw do UE.  

  

Podczas poniedziałkowej debaty Parlament będzie domagać się unijnego planu i funduszy na rzecz 

przeciwdziałania gospodarczym skutkom upadłości biura podróży Thomas Cook. Głosowanie nad 

rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek. W związku z niedawnym atakiem przed synagogą w 

Niemczech, posłowie będą również dyskutować o zagrożeniu aktami przemocy, których dopuszcza się 

skrajna prawica. 

  

We wtorek posłowie podsumują pięcioletnią pracę Komisji Europejskiej pod przewodnictwem 

Jeana-Claude'a Junckera, przedstawione zostaną także konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 

17–18 października. Na wtorek planowana jest debata dotycząca budżetu inwestycyjnego UE na rok 

2020 (głosowanie w środę). Na drugi dzień sesji zaplanowano także dyskusję o perspektywach 

przystąpienia Albanii i Macedonii Północnej do UE. Inny istotny temat, nad którym debatować będą we 

wtorek eurodeputowani, to przepisy zobowiązujące korporacje do ujawnienia podatków płaconych w 

każdym kraju; głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek.  

  

Jednym z najważniejszych tematów środowych obrad będzie turecka operacja militarna w 

północno-wschodniej Syrii. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie zostanie poddana pod 

głosowanie w czwartek. 

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


  

Ostatniego dnia sesji, przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosi laureata Nagrody im. 

Sacharowa za Wolność Myśli za 2019 rok. Posłowie będą również debatować nad przypadkami łamania 

praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w Ugandzie, Indonezji i Egipcie. Deputowani potępią 

także działania państw członkowskich mające na celu osłabienie ochrony pszczół przed pestycydami. 

  

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

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 

(EPAS) w Polsce 

28-29 października w warszawskiej siedzibie Biura Parlamentu 

Europejskiego odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli 

inaugurujące piątą edycję programuSzkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS) w Polsce. Inicjatywa EPAS skierowana jest do 

uczniów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących oraz 

zawodowych i ma na celu tworzenie stale powiększającej się sieci szkół 

współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami i posłankami do 

PE oraz biurami informacyjnymi. Program ten służy propagowaniu 

wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i europejskich 

wartości obywatelskich. W bieżącym roku szkolnym uczestniczy w nim 

już ponad 60 szkół z całego kraju. Dwudniowe seminarium obejmie 

szereg warsztatów i modułów szkoleniowych dla nauczycieli, zaś 

gościem specjalnym spotkania będzie posłanka Sylwia Spurek.  

 
 

Wydarzenia 

 

 

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków 2019 
 

23-24 września, z okazji Europejskiego Dnia Języków, w siedzibie BPE 

w Warszawie odbyły się warsztaty dla nauczycieli, psychologów i 

pedagogów szkolnych. Warsztaty dotyczyły nowych technologii w 

nauczaniu języków obcych, pracy z uczniami wielojęzycznymi oraz 

wsparcia psychologicznego dla dzieci wielojęzycznych.  

   

28 września Biuro PE w Polsce współorganizowało Noc Kina 

Europejskiego 2019 w krakowskim Kinie Pod Baranami. Maraton 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-strasbourg-sakharov-prize-juncker-s-farewell-brexit-budget-and-turkey-syria_N01-PUB-191018-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


rozpoczęła projekcja filmu „Kobieta idzie na wojnę”, laureata Nagrody 

Filmowej PE LUX. W trakcie pokazu widzowie mogli obejrzeć również 

filmy ,,Ból” (Francja) oraz ,,Julia ist” (Hiszpania).  

 

 
 

 

Zjazd sieci Punktów Informacji Europejskiej EDICs 

w Tomaszowicach 
 

26 września przedstawicielka Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce 

uczestniczyła w dorocznym zjeździe sieci Punktów Informacji 

Europejskiej (EDICs)w Tomaszowicach zorganizowanym przez EDIC 

Krakówi Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Przedstawicielka BPE podziękowała pracownikom EDICs za 

zaangażowanie w kampanię profrekwencyjną przed wyborami do PE 

„Tym razem głosuję” i zachęcała do włączenia się w akcję 

www.wspolnie.eu. Na zjeździe omówiono m.in. strukturę nowego PE, 

priorytety PE na9. kadencję oraz plany komunikacyjno-informacyjne 

biur PE w Polsce na lata 2019-2020 pod kątem współpracy z siecią 

EDICs. 
 

    

    

 

Wizyta przewodniczącego Komisji PE ds. Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności w Polsce 
 

26-27 września odwiedził Polskę Pascal Canfin, przewodniczący 

Komisji PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). BPE uczestniczyło w organizacji 

wizyty, w tym spotkań gościa z ministrem środowiska Henrykiem 

Kowalczykiem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
 

    

   

 

Seminarium dla nauczycieli „Internet a prawa 

człowieka” 
 

W dniach 27-28 września w warszawskiej siedzibie Biura Parlamentu 

Europejskiego odbyło się dwudniowe seminarium dla nauczycieli 

„Internet a prawa człowieka”. W ramach seminarium, zorganizowanego 

we współpracy z Fundacją Pole Dialogu, nauczyciele dowiedzieli się jak 

świadomie i bezpiecznie korzystać z internetu i jak chronić swoje prawa 

w świecie cyfrowym. Podczas spotkania przeprowadzono również 

praktyczny warsztat poświęcony pracy z uczniami metodą projektową. 

 

 

 
 

http://www.wspolnie.eu/
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Powyborcze badanie opinii publicznej 

Eurobarometr  

69% Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE – wynika z 

opublikowanego we wrześniu powyborczego sondażu Eurobarometr. 

Liczba osób przekonanych o tym, że mają realny wpływ na 

funkcjonowanie UE wzrosła od marca 2019 roku o 13 punktów 

procentowych. Eurobarometr to obszerne badanie, które 

przeprowadzane jest corocznie na zlecenie Parlamentu Europejskiego 

we wszystkich krajach UE. Powyborcza edycja pokazuje motywacje i 

opinie osób biorących udział w wyborach europejskich w 2019 roku.  
Eurobarometr  

 

    

    

 

Olimpiada Gwiezdny Krąg startuje po raz piętnasty 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji 

Europejskiej w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w 

Polsce oraz Słupski Instytut ds. Młodzieży zapraszają uczniów szkół 

ponadpodstawowych do udziału w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”.Olimpiada skierowana 

jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a 

jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii 

Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji 

europejskiej.Szkoły zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie 

formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl do 20 

października 2019 roku.Więcej informacji o Olimpiadzie:   
gwiezdnykrag.pl   
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https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/eurobarometr_1/eurobarometr-2019.html
mailto:kontakt@gwiezdnykrag.pl
http://gwiezdnykrag.pl/
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/


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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