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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 5 października rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Posłowie zajmą się m.in. ustanowieniem stałego unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, 

praworządności i praw podstawowych, wnioskiem Komisji w sprawie europejskiej ustawy klimatycznej, 

a także zagłosują nad zmianami w składzie Komisji Europejskiej.  

  

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna poświęcona ustanowieniu obiektywnego, opartego 

na dowodach oraz sprawiedliwego mechanizmu, odnoszącego się do wszystkich państw członkowskich, 

w celu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych. Głosowanie nad projektem rezolucji 

w tej sprawie odbędzie się w środę. Dyskusja obejmie również zasady, które zamroziłyby finansowanie 

UE dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności.  

 

We wtorek odbędzie się debata w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego w zakresie nowego 

prawa klimatycznego, którego celem jest przekształcenie politycznych obietnic dotyczący ch neutralności 

klimatycznej UE do 2050 roku w wiążące zobowiązania. W projekcie sprawozdania posłowie wzywają 

do ograniczenia emisji w 2030 roku o 60% w porównaniu z rokiem 1990. Nalegają oni, aby zarówno UE, 

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


jak i wszystkie państwa członkowskie indywidualnie stały się neutralne dla klimatu do roku 2050.  

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę.  

 

Trzeciego dnia sesji Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie mianowania Mairead 

McGuinness na stanowisko komisarz ds. usług finansowych, stabilności  finansowej i rynków 

kapitałowych oraz w sprawie nowego zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 

Valdisa Dombrovskisa. W środę odbędzie się także debata poświęcona konkluzjom z nadzwyczajnego 

posiedzenia Rady Europejskiej 24–25 września 2020 r. oraz przygotowaniom do kolejnego posiedzenia 

Rady 15–16 października 2020 r. 

Ostatniego dnia sesji posłowie omówią kwestię zwolnień pracowników w UE w związku z negatywnymi 

skutkami gospodarczymi kryzysu wywołanego COVID-19 oraz wpływ pandemii na placówki opieki 

długoterminowej. W czwartek odbędą się także debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad 

demokracji i państwa prawa na świecie.  

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

 
 

 

 Wydarzenia 
   

 

Konferencja prasowa posła Bogdana Rzońcy 
 
17 września 2020 odbyła się konferencja prasowa online posła Bogdana 

Rzońcy, członka komisji budżetowej PE. Poseł przedstawił 

zgromadzonym dziennikarzom swoją opinię o priorytetach ogłoszonych 

przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen podczas orędzia o 

stanie UE oraz wrócił do najważniejszych tematów wrześniowej sesji 

plenarnej. Po konferencji prasowej poseł odpowiadał także na pytania 

internautów śledzących konferencję na stronie Biura PE w Polsce na 

Facebooku. Zachęcamy do obejrzenia nagrania rozmowy. 
 

    

   

 

Debata online „Demokracja i prawa obywatelskie 
w pandemii” 

25 września 2020 odbyła się zorganizowania przez warszawskie 

Biuro PE w Polsce debata online „Demokracja i prawa obywatelskie 

w pandemii”. W dyskusji udział wzięli: 

 

• Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200924STO87808/wkrotce-w-pe-zmiany-w-komisji-europejskiej-praworzadnosc-cele-klimatyczne
https://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-9-2020-10-05-SYN_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-10-05-SYN_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
https://www.facebook.com/405326618416/videos/2544864999144047


Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych PE 

• dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog, Uniwersytet 

Warszawski 

• Piotr Trudnowski, Prezes Klubu Jagiellońskiego 

• Katarzyna Batko-Tołuć, członkini Zarządu Sieci Obywatelskiej 

Watchdog Polska 

 

Debata poświęcona była wpływowi pandemii COVID-19 na 

demokrację i prawa obywatelskie w państwach UE, a także 

działaniom unijnych instytucji w odpowiedzi na pandemię. Transmisja 

na żywo z wydarzenia dostępna była na stronie warszawskiego Biura 

Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku oraz na kanale 

Biura w serwisie YouTube. Uczestnicy debaty odpowiadali również 

na pytania internautów śledzących debatę online, dotyczące m.in. 

praw kobiet w okresie pandemii.  

 

Wprowadzenie do debaty wygłosił poseł Juan Fernando López 

Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.  

 

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Spraw 

Publicznych. 

 

Nagranie debaty dostępne jest na naszej stronie na Facebooku oraz 

na kanale w serwisie YouTube. 
 

    

   

 

Bieg dla Europy 2020 

27 września zakończyło się zorganizowane przez warszawskie Biuro 

PE w Polsce wyzwanie „Bieg dla Europy 2020”. W okresie od 31 

sierpnia do 27 września 2020 w wydarzeniu wzięło udział 4518 osób,  

które łącznie pokonały dystans 466 239 kilometrów. Zadaniem 

uczestników było pokonanie odległości 70 km w ciągu 27 dni.  

Wyzwanie skierowane było do biegaczy, osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, spacerowiczów, a także osób uprawiających 

nordic walking. Celem wydarzenia było informowanie o działaniach 

podjętych przez UE w ramach walki z pandemią COVID-19, a także 

zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed UE, w związku z debatą 

o stanie Unii Europejskiej (SOTEU). 
 

   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/epwarszawa/videos/3347326345322402/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-3OgZJHS4cA


 Zapowiedzi 
   

 

Dzień Języków 2020 - zapraszamy na webinaria 
dla nauczycielek i nauczycieli 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020,  warszawskie 

Biuro PE w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zaprasza 

na bezpłatne webinaria dla nauczycielek i nauczycieli. 

5 października 2020 r., godz. 17.00 - 18.30 - „Wielojęzyczna klasa: 

szansa i wyzwanie”. Podczas webinarium omówione zostaną metody 
pracy (także zdalnej) z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo,  
kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza 
różnorodność językowa w szkole. Szczegóły i rejestracja. 
 
13 października 2020 r., godz. 19.00 - 20.30 - „TIKi i triki w warsztacie 
językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych”. Webinarium 
skierowane jest do nauczycieli języków obcych i poświęcone będzie 
nowym technologiom w nauczaniu języków obcych. Prowadzący 

webinarium omówi sposoby wykorzystania aplikacji, tabletów i tablic 
interaktywnych podczas lekcji w celu zwiększenia zaangażowania 
uczniów oraz poprawy skuteczności nauczania. Szczegóły i rejestracja. 
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