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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
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


Pierwsza debata Donalda Tuska w Parlamencie
będzie dotyczyć grudniowego szczytu UE
 
We wtorek po raz pierwszy od chwili objęcia stanowiska
szefa Rady Europejskiej Donald Tusk zmierzy się z posłami
podczas parlamentarnej debaty. Będzie ona poświęcona
wynikom grudniowego szczytu UE, na którym szefowie
rządów i państw UE poparli plan zainwestowania 315
miliardów euro w gospodarkę. Przewodniczący Komisji
Europejskiej Juncker ma również wziąć udział w debacie.
 
Komisja Europejska chce uruchomić w ciągu dwóch najbliższych lat 315 miliardów euro by
pobudzić wzrost gospodarczy, stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić konkurencyjność unijnej
gospodarki.  Europejski  Fundusz  Inwestycji  Strategicznych  (EFSI),  który  ma pozwolić  na
osiągniecie  tego  celu,  został  zaakceptowany  przez  Radę Europejską  18  grudnia.
 
Już w styczniu tego roku Komisja ma przedstawić konkretny projekt. Parlament i Rada powinny
osiągnąć porozumienie w tej sprawie do czerwca tak, aby inwestycje ruszyły w połowie 2015.
 
Debata: wtorek, 13 stycznia
 
Procedura: Oświadczenia Komisji i Rady (bez rezolucji)
 
 
 
#euco #investEU #growth #competitiveness #Ebola
 
Więcej informacji
Video of plenary debate ahead of the European Council (17.12.2014)
Video of press conference by EP President Schulz at the European summit (18.12.2014)
Press Release on conclusions of the European Council (18.12.2014)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1418803407439
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dc71dff5-1b09-4ea7-939f-a40600a21a14
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf


Łotwa przejmuje od Włoch przewodnictwo UE 
 
Premier Łotwy Laimdota Straujuma odbędzie w środę o
9.00 debatę z posłami na temat priorytetów
rozpoczynającej się łotewskiej prezydencji. We wtorek
rano, w debacie z premierem Matteo Renzim i
przewodniczącym Komisji Jean-Claude Junckerem,
Parlament oceni dobiegającą końca włoską prezydencję.
 
Trzygodzinna debata zaplanowana na wtorek rano poświęcona będzie trzem strategicznym
priorytetom łotewskiej prezydencji: konkurencyjności, cyfryzacji i zaangażowaniu Europy na
scenie światowej. Łotwa po raz pierwszy od chwili przystąpienia do UE w 2004 roku obejmuje
sześciomiesięczne rotacyjne przewodnictwo w Radzie. Przejęła pałeczkę 1 stycznia od Włoch.
 
 
Debata: wtorek, 13 stycznia (włoska prezydencja); środa, 14 stycznia (łotewska prezydencja)
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji 
 
Konferencje prasowe: 
 
- Premier Łotwy Laimdota Straujuma i Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz w środę,
12.00
 
 
 
#EU2015LV @matteorenzi
 
Więcej informacji
Witryna internetowa łotewskiej prezydencji
Priorytety łotewskiej prezydencji
Witryna internetowa włoskiej prezydencji
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https://eu2015.lv/
https://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/priorities-of-the-latvian-presidency
http://italia2014.eu/en/


Upamiętnienie 70. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz 
 
We wtorek, Przewodniczący PE Martin Schulz wygłosi
oświadczenie upamiętniajace wyzwolenie nazistowskiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, w styczniu 1945 roku 
 
Obóz  koncentracyjny  Auschwitz  został  stworzony  przez  Nazistów  w  1940  roku  i  był
największym ze wszystkich obozów śmierci. Ponad 1,100,000 mężczyzn, kobiet i dzieci straciło
w nim życie.
 
Procedura: Oświadczenie przewodniczącego PE
 
wtorek, 13 stycznia
 
hashtags #Auschwitz70 #Auschwitz @AuschwitzMuseum
 
Więcej informacji
Schulz w Auschwitz-Birkenau: "Nie wolno nam nigdy, przenigdy zapomnieć" (22.04.2013)
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
Specjalna strona poświęcona 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz
Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20130419STO07449/Schulz-w-Auschwitz-Birkenau-Nie-wolno-nam-nigdy-przenigdy-zapomnie%C4%87
http://pl.auschwitz.org/m/
http://70.auschwitz.org/index.php?lang=pl
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/3015(RSP)


Poselski werdykt w sprawie programu prac
Komisji na 2015
 
Posłowie zagłosują w czwartek nad rezolucją, w której
wyrażą swe oceny na temat rocznego programu prac
Komisji.
 
Debata parlamentarna w tej sprawie, z udziałem przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a
Junckera i pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, odbyła się 16 grudnia.
Reakcja posłów na sposób, w jaki Komisja zamierza nadać realny kształt politycznym ambicjom
zarysowanym przez Junckera 15 lipca ubiegłego roku, nie była jednoznaczna.
 
Procedura: oświadczenie Komisji i rezolucja
 
Debata: wtorek 16 grudnia 2014
 
 
Głosowanie: czwartek, 15  stycznia
 
#CWP2015 #teamjunckerEU @JunckerEU
 
Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna
Umiarkowana reakcja posłów na "skoncentrowany" program Komisji na 2015 (komunikat
prasowy, 16.12.2014)
Debata parlamentarna nt. Programu prac Komisji (nagranie wideo, 16.12.2014)
Wystąpienie Fransa Timmermansa w Parlamencie Europejskim nt. Programu prac Komisji na
2015 rok
Strona internetowa nt. programu prac Komisji
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2829(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20141212IPR01211/Umiarkowana-reakcja-pos%C5%82%C3%B3w-na-skoncentrowany-program-Komisji-na-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20141212IPR01211/Umiarkowana-reakcja-pos%C5%82%C3%B3w-na-skoncentrowany-program-Komisji-na-2015
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1418738632299
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2723_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2723_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm


Głosowanie: selektywne przyjmowanie
przepisów dotyczących GMO przez państwa UE
 
Nowe przepisy umożliwiające państwom UE ograniczenie
bądź zakazanie uprawy genetycznie zmodyfikowanych
roślin (GMOs) na ich terytorium, nawet, jeśli jest to
dozwolone na terenie UE, zostaną poddane pod
głosowanie we wtorek. Projekt przepisów, uzgodniony już
nieformalnie przez Parlament i państwa członkowskie, w
grudniu, został złożony już w 2010, ale był wstrzymany na
cztery lata, z powodu braku porozumienia na temat GMO,
pomiędzy państwami członkowskimi.
 
Nowe przepisy pozwoliłyby państwom członkowskim na zakazanie uprawy GMO, na podstawie
przyjętych przez nie zasad ochrony środowiska, innych niż ryzyko dla zdrowia i środowiska
naturalnego, wynikające z oceny przedstawionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA).
 
 
 
Państwa członkowskie mogłyby także zakazać uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin
(GMP), ze względu, na przykład, na: wymagania dotyczące planowania przestrzeni miejskiej i
wiejskiej,  wpływ  ekonomiczno-społeczny,  niezamierzoną  obecność  genetycznie
zmodyfikowanych organizmów w innych produktach lub cele polityki  rolnej.  Zakaz mógłby
również obejmować grupy organizmów genetycznie modyfikowanych określonych przez rodzaj
uprawy lub cechę.
 
W każdym przypadku, państwa członkowskie powinny zapewnić warunki, w których uprawy
GMO  nie  krzyżują  się  z  innymi  uprawami  oraz  zwracać  szczególną  uwagę  na  ryzyko
przenoszenia  GMO  przez  granicę,  do  krajów  sąsiednich.
 
Debata: wtorek, 12 stycznia
 
Głosowanie: wtorek, 12 stycznia
 
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w drugim czytaniu)
 
Konferencja  prasowa z  udziałem sprawozdawcy Frédérique Ries  (ALDE,  BE)  :  wtorek,  6
stycznia,  o  godzinie  16.00
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hashtag #GMO
 
Więcej informacji
Projekt porozumienia z Radą Unii Europejskiej
Sylwetka sprawozdawcy: Frédérique Ries (ALDE, BE)
Ścieżka proceduralna
Q7A: uprawy GMO na terenie UE
Think tank PE - informacje o GMO
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/dv/gmo_final_crp10122014_/gmo_final_crp10122014_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140902STO57801/QA-GMO-cultivation-in-the-EU
http://epthinktank.eu/2012/09/19/genetically-modified-organism-gmo/


Naruszenia wolności prasy i mediów w Turcji  
 
Parlament będzie głosował w czwartek w sprawie rezolucji
poświęconej wolności prasy i mediów w Turcji, gdzie pod
koniec ubiegłego roku miała miejsce fala aresztowań
dziennikarzy.  Podczas poświęconej tej kwestii debacie w
grudniu, posłowie jednomyślnie potępili naruszenia
swobody wypowiedzi i wezwali do przestrzegani zasady
państwa prawa i praw podstawowych. 
 
Debata: środa, 17 grudnia 2014
 
Głosowanie: czwartek, 15 stycznia 
 
 
#Turcja #mediafreedom 
 
 
Więcej informacji
Nagranie wideo debaty nt. wolności słowa w Turcji (17.12.2014)
Rezolucja ws. Sprawozdania z postępów Turcji w 2013 r. (12.03.2014)
Sprawozdania z postępów Turcji w 2013 r., perspektywy (badanie Parlamentu Europejskiego,
po angielsku)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1418832845796
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//PL
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/


Incydenty związane z przemytem ludzi na Morzu
Śródziemnym
 
Posłowie będą dyskutować na temat ostatnich doniesień o
przemycie migrantów do Włoch na tureckich statkach
towarowych oraz o innych podobnych incydentach na
Morzu Śródziemnym, z Komisarzem Dimitrisem
Avramopoulosem, we wtorek po południu. Parlament
Europejski wezwał państwa członkowskie UE do podjęcia
działań przeciwko przemytowi i handlowi ludźmi, zarówno
do Unii, jak i na jej terenie, w rezolucji przyjętej 17. grudnia.
 
Organizacje  szmuglujące  ludzi  "stanowią  poważne  zagrożenie  dla  życia  migrantów  i  są
wyzwaniem dla UE",  stwierdzili  posłowie,  w rezolucji,  w której  ponownie podkreślono,  że
państwa członkowskie UE powinny wprowadzić surowe sankcje karne przeciwko przemytnikom
oraz zwrócono się o dokonanie analizy, w jaki sposób wydawane są wewnętrzne fundusze
państwowe, z uwzględnieniem działań skierowanych na walkę z przemytem.
 
 
 
Posłowie zaproponowali także prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, w
celu  zwiększenia  świadomości  ryzyka,  które  wiąże  się  z  powierzeniem  własnego  życia
przemytnikom i podkreślili konieczność przejrzenia całościowej strategii współpracy z krajami
trzecimi.
 
Debata: wtorek, 13 stycznia
 
#migration
 
Więcej informacji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2014 na temat sytuacji na Morzu
Śródziemnym
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//PL


Posłowie omówią politykę bezpieczeństwa i
obrony z Federicą Mogherini
 
Parlament będzie debatował nad głównymi kierunkami
unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony z
szefową dyplomacji UE, Federicą Mogherini w środę po
południu. Jest to pierwsza ocena strategiczna od
zeszłorocznego wybuchu konfliktu za wschodnią granicą
Unii.    
 
W tym roku posłowie zagłosują nad rezolucją, w której ocenią politykę zagraniczną UE i jej
strategię  bezpieczeństwa i  obrony w 2014 roku,  bazując  na sprawozdaniu  Mogherini  dla
Parlamentu i  zaproponują  nowe kierunki  działania.
 
We wtorek po południu członkowie parlamentu będą debatować z Mogherini na temat Libii, a w
środę  o  Ukrainie  i  Egipcie.  W  czwartek  Parlament  zagłosuje  nad  trzema  oddzielnymi
rezolucjami  dotyczącymi  tych  krajów.
 
 Debata: wtorek, 13 stycznia; środa, 14 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 15 stycznia 
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (z rezolucjami)
 
Więcej informacji
Roczne sprawozdanie dotyczące polityki bezpieczeństwa i obrony UE dla Parlamentu
Europejskiego
Wstępne sprawozdanie komisji dotyczące spraw Spraw zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego
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http://eeas.europa.eu/cfsp/index_pl.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE544.300
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE544.300


Pozostałe tematy
 
Podczas posiedzenia plenarnego odbędą sie rownież
debaty na temat:
 
Corocznego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, za rok 2013.
 
Debata: czwartek, 15 stycznia
 
Europejskie działania przeciwko przestępczości zorganizowanej oraz korupcji
 
Debata: wtorek, 13 stycznia
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