
 

Październikowa sesja plenarna w skrócie: walka z
molestowaniem seksualnym, Nagroda Sacharowa,
kontrola granic
 
Walka z molestowanim seksualnym, wzmocnienie kontroli granic, Nagroda Sacharowa na
rzecz Wolności Myśli - to główne tematy październikowej sesji plenarnej. Przeczytaj
nasze podsumowanie.
 
Molestowanie seksualne i walka z nadużyciami
 
W środę, 25 października, posłowie dyskutowali o walce z molestowaniem seksualnym w
kontekście skandalu z Harvey'em Weinsteinem oraz doniesień o przypadkach molestowania w
Parlamencie Europejskim. Dzień później posłowie zdecydowanie potępili w rezolucji wszystkie
formy przemocy seksualnej oraz fakt, że są one tolerowane. Sprawcy powinny być ukarani,
dodali.
 
Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli
 
W czwartek, 26 października, przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosił, że zbiorowym
laureatem Nagrody im. Sacharowa w 2017 roku została demokratyczna opozycja w Wenezueli.
Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się 13 grudnia w Strasburgu.
 
Glifosat
 
We wtorek posłowie odrzucili propozycję Komisji Europejskiej, by odnowić autoryzację
herbicydów opartych na glifosacie.
 
Wzmocnienie granic Schengen
 
W środę, 25 października, Parlament Europejski poparł wspólny elektroniczny system służący
przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich
podróżnych spoza UE. Więcej informacji.
 
Zabójstwo dziennikarki na Malcie i ochrona demaskatatorów
 
We wtorek, 24 października, Parlament Europejski uczcił minutą ciszy dziennikarkę śledczą
Daphne Caruanę Galizię, która zginęła w zamachu bombowym 16 października.
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171023STO86603/poslowie-debatowali-o-molestowaniu-seksualnym-w-unii-europejskiej
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171025IPR86830/zero-tolerancji-dla-molestowania-seksualnego-i-naduzyc
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171025IPR86830/zero-tolerancji-dla-molestowania-seksualnego-i-naduzyc
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20171023STO86606/prawa-czlowieka-demokratyczna-opozycja-w-wenezueli-z-nagroda-im-sacharowa
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20171023STO86606/prawa-czlowieka-demokratyczna-opozycja-w-wenezueli-z-nagroda-im-sacharowa
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86572/poslowie-chca-wycofywania-glifosatu-z-pelnym-zakazem-do-konca-2022
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171009STO85663/substancje-zaburzajace-uklad-hormonalny-zdrowie-obywateli-na-pierwszym-miejscu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86543/wzmocnienie-kontroli-bezpieczenstwa-na-europejskich-granicach
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86543/wzmocnienie-kontroli-bezpieczenstwa-na-europejskich-granicach
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20171023STO86604/strefa-schengen-wspolny-elektroniczny-system-wzmocni-bezpieczenstwo-granic


Tego samego dnia posłowie wezwali do przyjęcia unijnych przepisów przyznających ochronę
osobom ujawniającym nieprawidłowości w interesie publicznym.
 
Pracownicy delegowani
 
Mandat zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia rozmów z rządami
w sprawie nowelizacji zasad delegowania pracowników został zatwierdzony. Zapoznaj się z
infografiką i dowiedz się, co przewiduje projekt zmian w dyrektywie o pracownikach
delegowanych.
 
Budżet na 2018 rok
 
W środę, 25 października, Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko ws. budżetu UE na
2018 rok. Posłowie wezwali do zwiększenia środków na badania, projekty infrastrukturalne i
walkę z bezrobociem młodych. Parlament rozpocznie negocjacje z państwami członkowskimi.
 
Nowotwory zawodowe
 
W środę posłowie wzmocnili środki ochrony pracowników przed narażeniem na działanie
czynników rakotwórczych i mutagenów.
 
Przyszłość UE
 
We wtorek w związku z zakończonym październikowym szczytem UE posłowie dyskutowali o
„Agendzie Liderów” - programie głów państw i rządów poświęconym przyszłości Europy. "Nie
ma możliwości rozmawiania o przyszłości UE, jej unii monetarnej i politykach, jeśli nie ma woli,
by stanąć w obronie naszych wartości" - mówił przewodniczący Antonio Tajani. 
 
Dopalacze
 
Parlament Europejski chce, by procedury identyfikacji tzw. dopalaczy były szybsze, a produkcja
i handel - zagrożone karą więzienia. Więcej informacji.
 
Więcej informacji
Komunikaty z sesji plenarnej
Galeria zdjęć na Flickr
Parlament Europejski na Facebooku
Parlament Europejski na Twitterze
Parlament Europejski na LinkedIn
Parlament Europejski na Google+
Parlament Europejski na Instagramie
Serwis EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86550/eu-wide-protection-needed-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86550/eu-wide-protection-needed-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86571/pracownicy-delegowani-parlament-gotowy-do-negocjacji-z-panstwami-czlonkowskimi
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/zielone-swiatlo-pe-dla-negocjacji-ws-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/zielone-swiatlo-pe-dla-negocjacji-ws-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85930/zielone-swiatlo-pe-dla-negocjacji-ws-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86551/eu-budget-2018-more-funds-needed-for-growth-jobs-security-and-climate-change
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86551/eu-budget-2018-more-funds-needed-for-growth-jobs-security-and-climate-change
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86570/tusk-i-juncker-debatuja-z-poslami-o-stworzeniu-bardziej-solidarnej-unii
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86570/tusk-i-juncker-debatuja-z-poslami-o-stworzeniu-bardziej-solidarnej-unii
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20171023RES86651/20171023RES86651.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20171023STO86601/poslowie-zaostrza-przepisy-by-skuteczniej-walczyc-tzw-dopalaczami-wideo
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157688309913103
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_PL
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist


Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/5-numbers-to-take-away-from-strasbourg

Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-sakharov-prize-for-freedom-of-thought

Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
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Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/posted-workers-same-work-same-country-same-pay

Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Obejrzyj wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/criminal-penalties-for-new-drugs

Artykuł

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

4 I 4


