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Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Transmisja via EuroparlTV
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona serwisu audiowizualnego PE
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
EPRS Plenary podcasts on key issues
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/pl/audio-podcasts.html
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Debata: stan praw podstawowych na Węgrzech
 
Przestrzeganie praw podstawowych na Węgrzech będzie
przedmiotem debaty plenarnej, z udziałem
wiceprzewiodniczącego Komisji Europejskiej Fransa
Timmermansa i premiera Węgier Viktora Orbána, w środę.
 
Posłowie poruszą z pewnością kwestie związane z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, którą
uważa się za skierowaną przeciwko Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu.
 
Projekt zaostrzonych przepisów dla organizacji pozarządowych , ostatnio przyjęte przepisy o
automatycznym zatrzymywaniu osób poszukujących azylu, pluralizm mediów oraz niezależność
sądów również powinny zostać poruszone podczas debaty.
 
W parlamentarnej komisji ds. wolności obywatelskich, w lutym, odbyła się dyskusja na temat
sytuacji  związanej  z  przestrzeganiem  praw  podstawowych  na  Węgrzech,  z  udziałem
przedstawicieli  rządu  oraz  społeczeństwa  obywatelskiego
 
 
 
Debata: środa, 26 kwietnia 
 
Procedura: debata poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej 
 
#Hungary #CEU #fundamentalrights @TimmermansEU 
 
Więcej informacji
Uwagi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa po dyskusji w
kolegium komisarzy, o kwestiach prawnych w odniesieniu do sytuacji na Węgrzech(12.04.
2017)
Rezolucja parlamentu Europejskiego na temat sytuacji na Węgrzech (10.06.2015)
Materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20170227IPR64119&language=EN&format=XML
https://twitter.com/TimmermansEU
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-966_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-966_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-966_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0227
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-hungary


Debata o wyniku referendum w Turcji
 
Wynik referendum, które odbyło się w Turcji 16 kwietnia,
będzie przedmiotem debaty z szefową dyplomacji UE
Federicą Mogherini, w środę popołudniu.
 
Referendum  znacząco  zwiększyło  władzę  Prezydenta  Recepa  Tayyipa  Erdoğana,  lecz
podzieliło  tureckie  społeczeństwo.
 
 
 
Zgodnie z danymi tureckiej Najwyższej Komisji Wyborczej, zwyciężyła kampania na „tak” z
51,4% głosów, na rzecz kampanii  na „nie” głosowało 48,6% wyborców, przy frekwencji  na
poziomie 85%.
 
Referendum otwiera drogę reformom konstytucyjnym, które przekształcą Turcję z demokracji
parlamentarnej w „republikę prezydencką”, usuwając elementy kontroli i równowagi oraz podział
władzy, poprzez zlikwidowanie stanowiska premiera, przekazanie prezydentowi szerokiego
zakresu władzy wykonawczej oraz umożliwiając mu rozwiązywanie parlamentu, kiedy uzna to
za słuszne.
 
Posłowie chcą wiedzieć, jak zmiany te mogą wpłynąć na przyszłe relacje UE-Turcja oraz na
rozmowy akcesyjne.
 
W swojej  opinii  wydanej  w marcu,  Komisja  Wenecka uznała,  że  proponowane zmiany  w
konstytucji  są  „groźnym krokiem w tył”  dla  demokracji.
 
Debata: środa, 26 kwietnia 
 
Procedura:  oświadczenie  Wysokiej  Przedstawiciel  ds.  wspólnej  polityki  zagranicznej  i
bezpieczeństwa
 
#Turkey @FedericaMog
 
Więcej informacji
Opinia Komisji Weneckiej na temat zmian w tureckiej konstytucji (marzec 2017)
Biuro analiz PE na temat relacji UE-Turcja (kwiecień 2017)
Materiały audiowizualne
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http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2369
http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2369
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)005-e
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599388/EPRS_BRI(2017)599388_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-turkey


Europejski filar praw socjalnych: debata z
Komisarz Marianne Thyssen 
 
Propozycje dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych
będą przedmiotem debaty z Komisarz Marianne Thyssen,
odpowiedzialną za zatrudnienie i sprawy społeczne, w
środę. 
 
Zgodnie z nowym filarem mają zostać zmodernizowane unijne przepisy oraz ustanowione
poziomy odniesienia  dla  krajów strefy  euro,  w  związku  z  polityką  zatrudnienia  i  polityką
społeczną.
 
 
 
Propozycje dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych, które przygotowano po okresie
publicznych konsultacji na terenie UE, podzielić można na trzy główne kategorie: równe szanse
i dostęp do rynku pracy, sprawiedliwe warunki pracy oraz odpowiednia, zrównoważona ochrona
socjalna.
 
W styczniu,  Parlament  przyjął  rezolucję  w sprawie  europejskiego  filaru  praw socjalnych,
wzywając Komisję Europejską do włączenia nowych form zatrudnienia, takich jak praca na
wezwanie lub praca, w której pośredniczą platformy cyfrowe, do unijnych przepisów. Posłowie
wzywają także do zachowania minimalnych standardów oraz właściwych warunków pracy dla
stażystów i praktykantów oraz zakazu umów zerogodzinowych.
 
Debata: środa, 26 kwietnia 
 
Procedura: oświadczenie Komisji Europejskiej
 
#SocialRights @mariannethyssen
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Rezolucja w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (19.01.2017)
Ścieżka proceduralna
Biuro analiz PE: Europejski Filar Praw Socjalnych (11.01.2017)
Materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PL
https://twitter.com/mariannethyssen
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170113IPR58040/european-social-rights-workers%E2%80%99-protection-needs-to-be-extended-to-new-jobs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3020(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)595871
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-social-pillar


Import tekstyliów: posłowie za unijnymi
przepisami ograniczającymi eksploatację 
 
Potrzebne są unijne przepisy wymagające od dostawców
tekstyliów i odzieży przestrzegania praw pracowników,
stwierdzają posłowie w rezolucji, która będzie przedmiotem
debaty w środę, a głosowania w czwartek.
 
Pracownicy przemysłu odzieżowego na świecie, z których większość to kobiety i dzieci, cierpią
z powodu długich godzin pracy, niskich prac, niepewności, przemocy oraz niebezpiecznych
warunków pracy.
 
 
W celu skłonienia przedstawicieli przemysłu odzieżowego do odpowiedzialnego zachowania
oraz  zapobiegania  tragediom,  takim  jak  zawalenie  się  fabryki  odzieży  Rana  Plaza  w
Bangladeszu, w 2013 roku, posłowie przygotowali serię propozycji, takich jak obowiązkowe
zasady zachowania należytej staranności, wg. norm OECD , dla krajów- producentów odzieży,
z preferencyjnym dostępem do rynku UE oraz zwiększanie świadomości konsumentów poprzez
wprowadzenie oznakowania ubrań.
 
 
 
Debata: środa, 26 kwietnia 
 
Głosowanie: czwartek, 27 kwietnia
 
Procedura:rezolucja nielegislacyjna
 
#RanaPlaza
 
Więcej informacji
Raport komisji parlamentarnej: inicjatywa UE w sprawie przemysłu odzieżowego
Biuro analiz PE: warunki pracy w przemyśle odzieżowym: czy tylko Azja jest problemem?
(sierpień 2014)
Sprawozdawca: Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL, ES)
Ścieżka proceduralna
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http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0080+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125035/LOLA_SANCHEZ+CALDENTEY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2140%28INI%29&l=en

