
 

Biuletyn, sesja plenarna 14
17 lipca 2014 (Strasburg)
 
Parlament zagłosuje nad kandydaturą Jean-Claude Junckera na
szefa Komisji 
Głosowanie tajne Parlamentu nad kandydaturą Jean-Claude Junckera na
przewodniczącego Komisji Europejskiej zaplanowane jest na wtorek, o godzinie 12.30,
po zakończeniu debaty z szefami grup politycznych, która rozpocznie się o godzinie
10.00.
 
 
Partnerstwo transatlantyckie: Komisja odpowie na pytania posłów 
Komisarz ds. handlu,  Karel de Gucht , we wtorek, zreferuje przed nowym
Parlamentem postępy w negocjacjach z USA, dotyczących Transatlantyckiego
Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Parlamentarzyści będą chcieli
wiedzieć, w jakim stopniu Komisja dostosowuje się do wytycznych PE, których
przestrzeganie było warunkiem rozpoczęcia rozmów rok temu.
 
 
Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych 
Parlament podda pod głosowanie rekomendacje dotyczące sposobów na walkę z
bezrobociem wśród młodych ludzi. Głosowanie odbędzie się w środę, po  debacie z
Komisarzem László Andorem, odpowiedzialnym za zatrudnienie i sprawy społeczne. 
 
 
Urlop macierzyński: posłowie niechętni wycofaniu unijnego projektu  
Plany dotyczące wycofania projektu nowych przepisów dotyczących urlopu
macierzyńskiego w UE, z powodu czteroletniego impasu w Radzie, będą przedmiotem
oświadczeń Rady i Komisji oraz związanej z nimi debaty, która odbędzie się we
wtorek. W październiku, 2010 roku posłowie wprowadzili do projektu poprawki,
przedłużające pełnopłatny urlop macierzyński z 14 do 20 tygodni oraz wprowadzające
urlop dla ojców.
 
 
Głosowanie nad wejściem Litwy do strefy euro  
Plany przyjęcia przez Litwę euro w przyszłym roku, będą przedmiotem debaty we
wtorek, a głosowania w środę. Projekt rezolucji parlamentarnej, który musi zostać
najpierw przyjęty przez Komisję ds. Gospodarczych i Monetarnych PE, wyraża
aprobatę dla przyjęcia przez Litwę euro od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z
rekomendacjami Komisji Europejskiej, potwierdzonymi 27 czerwca przez Radę. 
 
 
Czterech nowych Komisarzy zastąpi tych, którzy zostali posłami do
PE
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Czterech nowych Komisarzy wyznaczonych do zastąpienia tych, którzy po majowych
wyborach zajęli miejsce w Parlamencie Europejskim, będzie uczestniczyć w
wysłuchaniach prowadzonych przez komisje parlamentarne, w poniedziałek. Nowi
Komisarze, którzy będą zajmować to stanowisko do końca kadencji Komisji, to: Jyrki
Katainen (Finlandia), Ferdinando Nelli Feroci (Włochy) Martine Reicherts
(Luksemburg) oraz Jacek Dominik (Polska). Parlament zagłosuje nad kandydaturami w
środę rano.
 
 
Debata na temat niewystarczających funduszy na tegoroczne unijne
programy
 
 
Posłowie o narastającej przemocy w Strefie Gazy
 
 
Debata o zbrojnej rebelii w Iraku 
Walki rządowych sił Iraku z sunnickimi bojownikami, którym przewodzi zbrojna
organizacja Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu (ISIS), w wyniku których do tej pory
zginęły tysiące osób, a kolejne setki tysięcy musiały uciekać, będą głównym tematem
parlamentarnej debaty z przedstawicielami Prezydencji w Radzie. W ostatnich
tygodniach iracki rząd stopniowo tracił kontrolę nad zdominowanymi przez sunnitów
północnymi i zachodnimi częściami kraju. 
 
 
Eskalacja przemocy na Ukrainie
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2014-07-14
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Więcej informacji
Porządek obrad
PE na żywo (EbS+)
EuroparlTV
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona serwisu audiowizualnego PE
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20140714+SYN+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Kontakty 
 
 
Dorota KOLINSKA
COMM - PRESS

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 498 98 32 80
prasa-PL@europarl.europa.eu
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Parlament zagłosuje nad kandydaturą Jean-
Claude Junckera na szefa Komisji
 
Głosowanie tajne Parlamentu nad kandydaturą Jean-
Claude Junckera na przewodniczącego Komisji
Europejskiej zaplanowane jest na wtorek, o godzinie 12.30,
po zakończeniu debaty z szefami grup politycznych, która
rozpocznie się o godzinie 10.00.
 
Jean-Claude Juncker, były premier Luksemburga oraz były szef Eurogrupy, został wybrany
przez Europejską Partię Ludową (EPP) , jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej przed
wyborami europejskimi.
 
Kiedy,  po  wyborach,  EPP ponownie  zostało  największą  grupą polityczną w Parlamencie
Europejskim, Jean-Claude Juncker stał się pierwszym kandydatem na następcę Jose Manuela
Barroso.
 
The European Council officially nominated Mr Juncker for the job on 27 June, with 26 countries
in favour and two against. He now needs the backing of a qualified majority (376 votes) in
Parliament.
 
Rada Europejska oficjalnie nominowała Junckera na stanowisko szefa Komisji 27 czerwca, 26
krajów  opowiedziało  sie  za,  a  2  przeciw.  Teraz  potrzebuje  on  poparcia  większości
kwalifikowanej  (376  głosów)  w  Parlamencie.
 
Jean-Claude Juncker zaprezentował swoje priorytety podczas oficjalnych wystąpień przed
grupami politycznymi 8 i 9 czerwca. Ich celem było zdobycie jak najszerszego poparcia dla
swojego programu politycznego.
 
Na wtorek rano zaplanowane jest jeszcze jedno jego wystąpienie przed Parlamentem podczas
sesji  plenarnej,  tuż  przed  ostatnią  debatą  z  liderami  grup  politycznych,  która  poprzedzi
głosowanie.
 
Procedura wyboru Przewodniczącego Komisji Europejskiej
 
Przewodniczący  Komisji  Europejskiej  jest  wybierany  przez  Parlament  na  wniosek  Rady
Europejskiej, która musi wziąć pod uwagę wyniki wyborów europejskich i skonsultować się z
nowym Parlamentem przed dokonaniem nominacji.
 
Debata : wtorek, 15 lipca, godz. 10.00
 
Głosowanie : wtorek, 15 lipca, godz. 12.30
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Procedura : Wybór Przewodniczącego Komisji Europejskiej
 
Konferencja prasowa : Przewodniczący Schultz oraz Jean-Claude Juncker, po głosowaniu
(TBC)
 
 
 
#JunckerEU #EU_Commission #EC #President
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2102(INL)&l=en


Partnerstwo transatlantyckie: Komisja odpowie
na pytania posłów
 
Komisarz ds. handlu,  Karel de Gucht , we wtorek, zreferuje
przed nowym Parlamentem postępy w negocjacjach z USA,
dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie
Handlu i Inwestycji (TTIP). Parlamentarzyści będą chcieli
wiedzieć, w jakim stopniu Komisja dostosowuje się do
wytycznych PE, których przestrzeganie było warunkiem
rozpoczęcia rozmów rok temu.
 
Debata plenarna zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem szóstej rundy negocjacji w sprawie
TTIP, które odbędą się w Brukseli między 14 a 18 lipca.
 
Debata: wtorek, 15 lipca
 
Procedura: Oświadczenie Komisji (bez rezolucji)
 
 
 
#TTIP #trade
 
Więcej informacji
Informacja prasowa Rozmowy handlowe UE-USA: PE chce być informowany na bieżąco
(23.05.2013)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20130520IPR08593/EUUS-trade-talks-keep-Parliament-on-board-MEPs-warn
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20130520IPR08593/EUUS-trade-talks-keep-Parliament-on-board-MEPs-warn


Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych
 
Parlament podda pod głosowanie rekomendacje dotyczące
sposobów na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi.
Głosowanie odbędzie się w środę, po  debacie z
Komisarzem László Andorem, odpowiedzialnym za
zatrudnienie i sprawy społeczne. 
 
Rekomendacje te to pierwsza odpowiedź nowego Parlamentu na problem wysokiego poziomu
bezrobocia wśród osób poniżej 26 roku życia, widoczny w całej Europie, a przede wszystkim w
krajach dotkniętych kryzysem.
 
Poprzedni Parlament, w 2013 roku, przegłosował dwie rezolucje, jedną nakłaniającą kraje
członkowskie  do  wprowadzenia  ułatwień  dla  młodych przy  zmianie  pracy  oraz  udziale  w
szkoleniach, drugą wzywającą UE do udzielania wsparcia w tworzeniu wysokich standardów dla
szkoleń i staży.
 
Parliament  also  amended European Globalisation  Adjustment  Fund (EGF)  rules  to  allow
temporary aid to be granted to young people who are not in employment, education or training,
provided that they come from regions hit by redundancies.
 
Parlament  wprowadził  także  poprawki  do  Europejskiego  Funduszu  Dostosowania  do
Globalizacji (EGF), aby umożliwić udzielenie tymczasowego wsparcia osobom młodym, które
pozostają bez pracy,  nie uczą się ani  nie odbywają staży,  jeśli  pochodzą one z regionów
najbardziej  dotkniętych zwolnieniami.
 
Debata i głosowanie: środa, 16 lipca
 
Procedura: Rezolucja 2014/2713(RSP)
 
 
 
 
 
#youth #employment 
 
Więcej informacji
Nagranie wideo z debaty (dostęp 16.07.2013)
Informacja prasowa na temat Gwarancji dla młodzieży (11.09.2013)
Informacja prasowa na temat EGF (11.12.2013)
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20130906IPR18864/Adekwatne-sta%C5%BCe-pomog%C4%85-w-walce-z-bezrobociem-w%C5%9Br%C3%B3d-m%C5%82odych
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20131206IPR30071/Pomoc-UE-dla-zwalnianych-pracownik%C3%B3w-zostanie-utrzymana-w-latach-2014-2020
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2713(RSP)&l=pl


Urlop macierzyński: posłowie niechętni
wycofaniu unijnego projektu 
 
Plany dotyczące wycofania projektu nowych przepisów
dotyczących urlopu macierzyńskiego w UE, z powodu
czteroletniego impasu w Radzie, będą przedmiotem
oświadczeń Rady i Komisji oraz związanej z nimi debaty,
która odbędzie się we wtorek. W październiku, 2010 roku
posłowie wprowadzili do projektu poprawki, przedłużające
pełnopłatny urlop macierzyński z 14 do 20 tygodni oraz
wprowadzające urlop dla ojców.
 
Z 14 do 20 tygodni pełnopłatnego urlopu oraz 2 tygodnie dla ojców
 
 
 
Propozycja  komisji  Europejskiej  zakładała przedłużenie pełnopłatnego urlopu z  14 do 18
tygodni.
 
 
 
Urlop tacierzyński
 
 
 
Parlament wprowadził również zmiany uprawniające ojców do dwutygodniowego pełnopłatnego
urlopu, który mogliby wykorzystać podczas trwania urlopu macierzyńskiego.
 
 
 
Posłowie wprowadzili też przepisy uniemożliwiające zwolnienie w okresie od zajścia w ciążę do
przynajmniej  sześciu  miesięcy  po  zakończeniu  urlopu  macierzyńskiego  oraz  przepisy
zapewniające  ochronę  zdrowia  i  bezpieczeństwa  w  pracy.
 
 
 
Tło
 
W październiku  2008  roku,  Komisja  Europejska  zaproponowała  wprowadzenie  zmian  w
obowiązujących przepisach (dyrektywa 92/85),  które byłyby częścią pakietu dotyczącego
równowagi  pomiędzy  życiem rodzinnym i  zawodowym,  a  opierającego  się  na  Konwencji
Ochrony  Macierzyństwa  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  (ILO),  z  2000  roku.  W
październiku 2010 roku Parlament Europejski zamknął pierwsze czytanie i przedłożył Radzie
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przepisy wraz z przyjętymi poprawkami. Plany ich wycofania zostały ogłoszone w Programie
sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji Europejskiej (REFIT).
 
 
 
 
 
Debata: wtorek, 15 lipca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (bez rezolucji)
 
 
 
#maternityleave
 
Więcej informacji
Poprawki do wniosku o urlopie macierzyńskim - przyjęty tekst (20.10.2014)
Informacja prasowa (20.10.2014)
Informacje pogłębione (15.10.2010)
Pytania i odpowiedzi: zdrowie i bezpieczeństwo pracownic w ciąży (23.2.2010)
Badania dotyczące kosztów i korzyści urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego
Pytania i odpowiedzi: urlop macierzyński i ojcowski (6.10.2010)
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20101020IPR88388+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20101015BKG87328/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20100223BKG69360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201010/20101005ATT85068/20101005ATT85068EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20101006BKG85288/Questions-and-Answers-on-Maternity-and-paternity-leave
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0193(COD)&l=en


Głosowanie nad wejściem Litwy do strefy euro 
 
Plany przyjęcia przez Litwę euro w przyszłym roku, będą
przedmiotem debaty we wtorek, a głosowania w środę.
Projekt rezolucji parlamentarnej, który musi zostać
najpierw przyjęty przez Komisję ds. Gospodarczych i
Monetarnych PE, wyraża aprobatę dla przyjęcia przez Litwę
euro od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z rekomendacjami
Komisji Europejskiej, potwierdzonymi 27 czerwca przez
Radę. 
 
Rezolucja została przygotowana przez Wernera Langena (EPP, DE). Plany Litwy dotyczące
przyjęcia wspólnej waluty powinny zostać ostatecznie zaakceptowane podczas Rady do Spraw
Ogólnych, 23 lipca.
 
Litwa zostałaby 19 członkiem strefy euro, po Łotwie (2014), Estonii (2011), Słowacji (2009),
Cyprze i Malcie (2008), Słowenii (2007), Grecji (2001) oraz Austrii, Belgii, Francji, Finlandii,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech, (1999).
 
Debata: wtorek, 15 lipca
 
Głosowanie: środa, 16 lipca
 
Procedura: Konsultacja
 
 
 
#euro #Lithuania
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji o przyjęciu euro przez Litwę od 1 stycznia 2015 roku
Sylwetka sprawozdawcy: Werner Langen (EPP, DE)
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-536.021+01+NOT+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1928/Werner%20LANGEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0170(NLE)


Czterech nowych Komisarzy zastąpi tych, którzy
zostali posłami do PE
 
Czterech nowych Komisarzy wyznaczonych do zastąpienia
tych, którzy po majowych wyborach zajęli miejsce w
Parlamencie Europejskim, będzie uczestniczyć w
wysłuchaniach prowadzonych przez komisje
parlamentarne, w poniedziałek. Nowi Komisarze, którzy
będą zajmować to stanowisko do końca kadencji Komisji,
to: Jyrki Katainen (Finlandia), Ferdinando Nelli Feroci
(Włochy) Martine Reicherts (Luksemburg) oraz Jacek
Dominik (Polska). Parlament zagłosuje nad kandydaturami
w środę rano.
 
Kadencja obecnej Komisji Europejskiej kończy się 31 października 2014 roku.
 
Zgodnie z Regulaminem Parlamentu, kandydaci na Komisarzy zostaną zaproszeni do komisji
parlamentarnych zajmujących się zagadnieniami z obszaru ich przyszłych obowiązków.
 
Jyrki  Katainen,  który  ma  zastąpić  Olli  Rehna,  stanie  przed  parlamentarną  Komisją
Gospodarczą  i  Monetarną.
 
Ferdinando Nelli Feroci, który ma zastąpić Antonio Tajaniego, stanie przed parlamentarną
Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
 
Martine Reicherts, która ma zastąpić Viviane Reding, stanie przed parlamentarną Komisją
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 
Jacek Dominik,  który ma zastąpić Janusza Lewandowskiego, stanie przed parlamentarną
Komisją Budżetową.
 
 
 
 
Kandydatury zostaną poddane pod głosowanie plenarne w środę rano.
 
Głosowanie: środa, 16 lipca, godz.  9.00
 
 
Procedura: Konsultacja
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#EU #Commissioners #hearings 
 
Więcej informacji
Regulamin Parlamentu Europejskiego (artykuł 118)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-118+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES


Debata na temat niewystarczających funduszy
na tegoroczne unijne programy
 
Brakujące fundusze, o niespotykanej dotychczas
wysokości, w budżecie UE na rok 2014, będą przedmiotem
debaty z Komisarzem Andrisem Piebalgsem i Radą, w
środę. Posłowie  wyrażą zaniepokojenie
niewystarczającymi funduszami na badania i zatrudnienie
(€587 mln), politykę spójności (€ 3 396 mln), Ukrainę,
uchodźców syryjskich i inne instrumenty polityki
zagranicznej (€ 651 mln) oraz rybołówstwo (€ 106 mln).
 
Niedobory w budżecie zostały spowodowane bardzo niskimi budżetami ustalanymi w latach
ubiegłych. Dotyczą one, przede wszystkim, projektów, które zostały już sfinansowane przez
państwa członkowskie, oczekujące obecnie na zwrot tych funduszy przez Komisję Europejską.
 
Parlament  wzywa  Radę  to  pilnego  przyjęcia  dodatkowej  kwoty  €  4,  74  miliardów,  jako
koniecznej do zlikwidowania luki w płatnościach, dzięki czemu Komisja Europejska byłaby w
stanie wywiązać się ze swoich wymaganych prawnie zobowiązań. W środę, 9 lipca, w Radzie
nie udało się stworzyć wspólnego projektu budżetu korygującego, koniecznego w tym celu.
 
Debata: środa, 16 lipca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji
 
#EUbudget 
 
Więcej informacji
Informacja prasowa na temat niewystarczających funduszy w 2014 r. (01.04.2014)

Posiedzenie plenarne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140401IPR41418/Lack-of-funding-could-halt-delivery-on-EU-humanitarian-aid-promises


Posłowie o narastającej przemocy w Strefie Gazy
 
Eskalacja konfliktu między Izraelem a Palestyną w Strefie
Gazy będzie przedmiotem parlamentarnej debaty, w środę
po południu, z udziałem przedstawicieli włoskiej
prezydencji w Radzie.
 
Debata: środa, 16 lipca
 
Procedura:  Oświadczenie  Wysokiego  Komisarza  Unii  ds.  Zagranicznych  oraz  Polityki
Bezpieczeństwa
 
#Israel #Gaza #Palestine
 

Posiedzenie plenarne
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Debata o zbrojnej rebelii w Iraku
 
Walki rządowych sił Iraku z sunnickimi bojownikami,
którym przewodzi zbrojna organizacja Islamskiego
Państwa Iraku i Lewantu (ISIS), w wyniku których do tej
pory zginęły tysiące osób, a kolejne setki tysięcy musiały
uciekać, będą głównym tematem parlamentarnej debaty z
przedstawicielami Prezydencji w Radzie. W ostatnich
tygodniach iracki rząd stopniowo tracił kontrolę nad
zdominowanymi przez sunnitów północnymi i zachodnimi
częściami kraju. 
 
Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana przez posłów pod głosowanie w czwartek.
 
 
 
 
 
Debata: środa, 16 lipca
 
Głosowanie: czwartek, 17 lipca
 
Procedura: Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa (z rezolucją)
 
 
 
#Iraq #ISIS
 
Więcej informacji
Ścieżka Proceduralna
Postanowienie Rady dotyczące Iraku
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2716(RSP)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/143337.pdf


Eskalacja przemocy na Ukrainie
 
Eskalacja przemocy między prorosyjskimi bojówkami oraz
ukraińskimi siłami rządowymi na wschodzie Ukrainy będzie
przedmiotem debaty posłów z Komisarzem ds. poszerzenia
i europejskiej polityki sąsiedztwa Štefanem Füle,  we
wtorek po południu. Posłowie będą chcieli także poruszyć
temat podpisanej właśnie umowy stowarzyszeniowej UE-
Ukraina. W czwartek, Parlament przegłosuje rezolucję w tej
sprawie.
 
Debata: wtorek, 15 lipca, godz. 15.00
 
Głosowanie: czwartek, 17 lipca
 
Procedura:  Oświadczenie  Wysokiego  Przedstawiciela  Unii  ds.  Zagranicznych  i  Polityki
Bezpieczeństwa  (z  rezolucją)
 
 
 
#Ukraine #Donetsk #Russia
 
Więcej informacji
Umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina
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http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?command=details&lang=en&aid=2014045&doclang=EN

