
 

Biuletyn, sesja plenarna 10
13 grudnia 2018 (Strasburg)
 
Ołeh Sencow otrzyma nagrodę im. Sacharowa w 2018  
Ukraiński reżyser filmowy Ołeh Sencow otrzyma nagrodę im. Sacharowa,
przyznawaną przez Parlament Europejski za wolność myśli, podas ceremonii w środę,
w południe.
 
 
Budżet UE w przyszłym roku: ostatnie głosowanie 
Parlament przyjmie w środę porozumienie w sprawie budżetu UE na 2019 rok,
zwiększając środki na Erasmus+, ochronę klimatu, badania naukowe, migrację i
zwalczanie bezrobocia młodzieży.
 
 
Parlament podejmie decyzję w sprawie porozumienia handlowego
UE-Japonia 
 
W środę Parlament głosuje nad umową o wolnym handlu między UE a Japonią,
największą dwustronną umowę handlową kiedykolwiek zawartą przez UE.
 
 
 Bezpieczeństwo żywności: większa przejrzystość autoryzacji na
poziomie UE 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) musiałby publikować
szczegóły swoich ocen ryzyka w ramach przepisów, nad którymi posłowie zagłosują
we wtorek.
 
 
Terroryzm: zalecenia komisji specjalnej będą głosowane w
Strasburgu  
 
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu Parlamentu Europejskiego przedstawi swoje
zalecenia na posiedzeniu plenarnym we środę  12 grudnia.
 
 
Prezydent Cypru Nikos Anastasiadis weźmie udział w debacie o
przyszłości UE   
W środę o 9.00 prezydent Cypru Nikos Anastasiadis będzie debatował z posłami i
przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem o perspektywach
integracji europejskiej.
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Brexit: debata o sytuacji po głosowaniu w brytyjskiej Izby Gmin  
Brytyjska Izba Gmin głosuje 11 grudnia w sprawie porozumienia o wystąpieniu z UE.
Debata w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji po tym kluczowym glosowaniu
odbędzie się w środę o 9.00.
 
 
Wizy humanitarne: zapobieganie śmierci i poprawa zarządzania
przepływami uchodźców 
Parlament zagłosuje nad nowym wnioskiem dotyczącym wiz humanitarnych, które
umożliwiłyby osobom ubiegającym się o azyl przyjazd do Europy bez uciekania się do
pomocy przemytników.
 
 
Układ o stowarzyszeniu z UE: Posłowie głosują w sprawie Ukrainy  
We wtorek posłowie omówią stan zaawansowania prac nad umową stowarzyszeniową
UE z Ukrainą, głosowanie nad rezolucją w środę.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2018-12-10
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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)
- Podcasty plenarne EPRS o kluczowych zagadnieniach

Dorota KOLINSKA
(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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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


Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
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Ołeh Sencow otrzyma nagrodę im. Sacharowa w
2018 
 
Ukraiński reżyser filmowy Ołeh Sencow otrzyma nagrodę
im. Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski
za wolność myśli, podas ceremonii w środę, w południe.
 
Ołeh  Sencow,  który  jest  obecnie  uwięziony  w  Rosji,  po  zarzutem  “planowania  aktów
terrorystycznych” przeciwko Rosji z powodu faktycznego przejęcia przez nią władzy na Krymie,
będzie  reprezentowany w Strasburgu przez  swoją  kuzynkę Natalię  Kaplan oraz  swojego
prawnika  Dymitra  Dinze.  Nagrodę  wręczy  im  Przewodniczący  Antonio  Tajani,  podczas
ceremonii,  w  sali  planarnej  w  Strasburgu,  w  środę,  w  południe.
 
Przewodniczący Tajani weźmie udział w konferencji  prasowej, bezpośrednio po ceremonii
wręczenia nagród, o 12.30.
 
Oglądaj ceremonię na żywo przez EP Live lub EbS+.
 
Informacje pogłebione
 
Ustanowiona w 1988 roku Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli, honorująca rosyjskiego
fizyka i dysydenta politycznego , przyznawana jest każdego roku przez Parlament Europejski,
osobom lub organizacjom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w obronę praw
człowieka oraz podstawowych wolności.
 
Ceremonia wręczenia nagród: środa, 12 grudnia
 
Konferencja prasowa: środa, 12 grudnia, o 12.30
 
Więcej informacji
- Strona poświęcona nagrodzie im. Sacharowa
- Nagroda im. Sacharowa w 2018: Finaliści
- Nagroda im. Sacharowa w 2018: Nominowani
- Pakiet multimedialny: Nagroda im. Sacharowa w 2018
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/finalisci-nagrody-im-sacharowa-za-wolnosc-mysli-za-2018-rok
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/znamy-nominacje-do-nagrody-im-sacharowa-na-rzecz-wolnosci-mysli-za-2018-rok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018_8901_pk


Budżet UE w przyszłym roku: ostatnie
głosowanie
 
Parlament przyjmie w środę porozumienie w sprawie
budżetu UE na 2019 rok, zwiększając środki na Erasmus+,
ochronę klimatu, badania naukowe, migrację i zwalczanie
bezrobocia młodzieży.
 
Parlament walcząc o ostatni budżet w swojej kadencji uzyskał 688,5 mln euro więcej niż w
pierwszym projekcie budżetu zaproponowanym przez Komisję na programy, które uważa za
kluczowe dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Są to: Erasmus+ (mobilność
młodych ludzi), Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, Horyzont 2020 (badania naukowe)
oraz COSME (wsparcie dla MŚP).
 
Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki
administracyjne UE stanowią około 6 % całkowitych wydatków.
 
Debata: wtorek, 11 grudnia 
 
Głosowanie: środa, 12 grudnia
 
Procedura: budżet
 
Więcej informacji
- Komunikat prasowy po porozumieniu z Radą (05/12/2018)
- Uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego
- Arkusze informacyjne na temat Unii Europejskiej - procedura budżetowa
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.5.pdf


Parlament podejmie decyzję w sprawie
porozumienia handlowego UE-Japonia
 
 
W środę Parlament głosuje nad umową o wolnym handlu
między UE a Japonią, największą dwustronną umowę
handlową kiedykolwiek zawartą przez UE.
 
Umowa o  partnerstwie  gospodarczym między  UE a  Japonią  otwiera  rynek  usług,  tworzy
wspólne zasady dwustronnej wymiany handlowej i wspólne normy handlowe i znosi praktycznie
wszystkie cła na towary.
 
Unijne  sektory  wina  i  napojów  spirytusowych,  mięsny,  mleczarski,  tekstylny  i  skórzany,
przedsiębiorstwa realizujące zamówienia publiczne w sektorze kolejowym oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa będą głównymi beneficjentami porozumienia. Ma ono wejść w życie 1 lutego
2019 r., wcześniej wymaga jednak ratyfikacji przez Parlament i Radę (handel międzynarodowy
to kompetencja UE).
 
Umowa o partnerstwie strategicznym
 
Tego samego dnia Parlament wypowie się w głosowaniu w sprawie umowy o partnerstwie
strategicznym między Unią i Japonia. Jej celem jest rozszerzenie zakresu współpracy również
na inne niż handel sektory, takie jak energia, edukacja, badania i rozwój, współpraca na rzecz
pomocy rozwojowej, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz walka z terroryzmem.
 
Jeżeli wejdzie w życie, utworzy strefę handlową liczącą 600 milionów ludzi i stanowiącą jedną
trzecią światowego PKB i około 40 procent światowego handlu. Zniesie prawie wszystkie cła
(szacowane na około 1 mld euro rocznie) na europejskie produkty i usługi eksportowane do
Japonii.
 
Umowa o partnerstwie strategicznym została podpisana przez negocjatorów 17 lipca 2018.
Przed wejściem w życie musi ona zostać ratyfikowana przez każde państwo członkowskie UE.
 
Umowa o ochronie inwestycji
 
Nadal trwają negocjacje w sprawie odrębnej umowy z Japonią o ochronie inwestycji. Ma ona na
celu ustanowienia mechanizmu rozstrzygania sporów, zapewnienie równego i sprawiedliwego
traktowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE w Japonii i vice versa.
 
Debata: 11 grudnia
 
Głosowanie: Środa 12 grudnia
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf


Procedura: zgoda
 
Konferencja prasowa: środa 14:30-15:00, z udziałem sprawozdawcy Pedro Silvy Pereiry (S&D,
PT),  przewodniczącego komisji  handlowej Bernda Langego (S&D, DE),  oraz komisarz ds.
handlu Cecilii  Malmström
 
Kod  procedury:  2018/0091(NLE)  i  2018/0091M(NLE)  dla  FTA,  2018/0122(NLE)  i
2018/0122M(NLE)  dla  SPA
 
Więcej informacji
- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie
gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie
gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

- Trade Committee MEPs give greenlight to landmark EU-Japan trade agreement (komunikat)
- Sylwetka sprawozdawcy: Pedro SILVA PEREIRA
- Ścieżka ustawodawcza
- Ścieżka ustawodawcza (rezolucja)
- Pozycja UE w światowym handlu (infografika)
- EU-Japan Trade Agreement (opracowanie EPRS)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20180703STO07132/pozycja-ue-w-swiatowym-handlu-wyrazona-w-danych-liczbowych
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/


 Bezpieczeństwo żywności: większa przejrzystość
autoryzacji na poziomie UE
 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
musiałby publikować szczegóły swoich ocen ryzyka w
ramach przepisów, nad którymi posłowie zagłosują we
wtorek.
 
Nowe przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości ocen ryzyka oraz zapewnienie, że
badania wykorzystywane przez EFSA w ocenie ryzyka, komunikacji o ryzyku oraz zarządzaniu
ryzykiem będą  bardziej  wiarygodne,  obiektywne  i  niezależne.  Agencja  powinna  również
otrzymać  więcej  zasobów,  co  umożliwi  jej  wypełnianie  zadań  naukowych.
 
Debata: poniedziałek, 10 grudnia
 
Głosowanie: wtorek, 11 grudnia
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
- Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (27.11.2018)
- Ścieżka proceduralna
- Briefing: ponowne rozpatrzenie prawa dotyczącego żywności
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audio
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Terroryzm: zalecenia komisji specjalnej będą
głosowane w Strasburgu 
 
 
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu Parlamentu
Europejskiego przedstawi swoje zalecenia na posiedzeniu
plenarnym we środę  12 grudnia.
 
Parlamentarna Komisja Specjalna ds. Terroryzmu rozpoczęła prace we wrześniu 2017 r. Jej
członkowie  oczekują  od  następcy  Junckera  na  stanowisku  przewodniczącego  Komisji
Europejskiej utrzymania samodzielnej teki komisarza ds. Unii Bezpieczeństwa. Wzywają też
państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy i szybkiej wymiany informacji, gdy wzrasta
poziom zagrożenia.  Europol  powinien stać się  prawdziwym centrum wymiany informacji  i
współpracy  w  dziedzinie  walki  z  terroryzmem  na  szczeblu  unijnym,  należy  rozważyć
wzmocnienie  jego  uprawnień,  gdyby  okazało  się  to  potrzebne  -  uważają  posłowie.
 
Współsprawozdawcy  Monika  Hohlmeier  (PPE,  DE)  i  Helga  Stevens  (ECR,  BE)  oraz
przewodnicząca komisji specjalnej Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) wezmą udział w konferencji
prasowej w środę 12 grudnia o 15.00 w Strasburgu.
 
Debata: wtorek, 11 grudnia
 
Głosowanie: środa, 12 grudnia
 
Konferencja prasowa: środa 12 grudnia (15.00-15.30)
 
Więcej informacji
- Specjalny Komitet ds. Terroryzmu (TERR)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html


Prezydent Cypru Nikos Anastasiadis weźmie
udział w debacie o przyszłości UE  
 
W środę o 9.00 prezydent Cypru Nikos Anastasiadis będzie
debatował z posłami i przewodniczącym Komisji
Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem o perspektywach
integracji europejskiej.
 
 
Będzie  to  czternasta  z  serii  debat  na temat  przyszłości  Europy,  w których wezmą udział
szefowie państw i rządów UE oraz posłowie do PE. Więcej informacji na temat poprzednich
debat można znaleźć tutaj.
 
Premier Hiszpanii  Pedro Sánchez wystąpi na sesji  plenarnej Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu w styczniu.
 
Kod procedury: 2018/2732(RSP)
 
Debata: środa, 12 grudnia, 9:00
 
Procedura: debata (bez rezolucji)
 
Konferencja prasowa: przewodniczacy Tajani i prezydent Anastasiadis wyglosza oświadczenia
w środę 12 grudnia o 13:00
 
Więcej informacji
- Debaty nad przyszłością Europy
- Biografia Prezydenta Republiki Cypryjskiej Nicosa Anastasiadesa
- Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://presidency.gov.cy/en/bio.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Brexit: debata o sytuacji po głosowaniu w
brytyjskiej Izby Gmin 
 
Brytyjska Izba Gmin głosuje 11 grudnia w sprawie
porozumienia o wystąpieniu z UE.  Debata w Parlamencie
Europejskim na temat sytuacji po tym kluczowym
glosowaniu odbędzie się w środę o 9.00.
 
Posłowie omówią konsekwencje decyzji brytyjskiej Izby Gmin dla realizacji porozumienia o
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Na szczycie 25 listopada unijni przywódcy (szefowie państw
lub rządów) poparli wynegocjowane porozumienie i przyjęli deklarację polityczną dotyczącą
przyszłych stosunków z Wielką Brytanią.
 
Rezolucja,  która  będzie  podsumowaniem  debaty  parlamentarnej  zostanie  poddana  pod
głosowanie  na  kolejnej  sesji  plenarnej.
 
Debata: środa, 12 grudnia
 
Głosowanie: następna po debacie sesja plenarna
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji wraz z rezolucją
 
Więcej informacji
- Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Wizy humanitarne: zapobieganie śmierci i
poprawa zarządzania przepływami uchodźców
 
Parlament zagłosuje nad nowym wnioskiem dotyczącym
wiz humanitarnych, które umożliwiłyby osobom
ubiegającym się o azyl przyjazd do Europy bez uciekania
się do pomocy przemytników.
 
W ramach  tego  mechanizmu  osoby  ubiegające  się  o  ochronę  międzynarodową  miałyby
możliwość ubiegania się o wizę w ambasadach lub konsulatach UE za granicą. Wiza, po jej
przyznaniu dawałaby im dostęp do terytorium UE, do państwa członkowskiego wydającego
wizę, wyłącznie w celu złożenia wniosku o azyl.
 
Celem jest zmniejszenie przemytu ludzi i związanej z tym liczby ofiar śmiertelnych na szlakach
migracyjnych do UE, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, ale także optymalizacja budżetu
państw członkowskich oraz UE w zakresie azylu,  procedur egzekwowania prawa, kontroli
granicznej,  nadzoru oraz działań poszukiwawczych i  ratunkowych.
 
W  projekcie  sprawozdania  wzywa  się  Komisję  Europejską  do  przedłożenia  wniosku
ustawodawczego ustanawiającego europejski system wiz humanitarnych do dnia 31 marca
2019 r. Aby wniosek został przyjęty, będzie wymagał poparcia bezwzględnej większości posłów.
 
Głosowanie: wtorek, 11 grudnia
 
Konferencja prasowa: wtorek, 11 grudnia, o 15.00 w udziałem sprawozdawcy: Juana Fernando
López Aguilara (S&D, ES)
 
Procedura: Inicjatywa ustawodawcza
 
Więcej informacji
- Komunikat prasowy po glosowaniu komisji parlamentarnej (3.12.2018)
- Ścieżka proceduralna
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2271(INL)


Układ o stowarzyszeniu z UE: Posłowie głosują w
sprawie Ukrainy 
 
We wtorek posłowie omówią stan zaawansowania prac nad
umową stowarzyszeniową UE z Ukrainą, głosowanie nad
rezolucją w środę.
 
W sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych podkreślono, że pomimo wojny na wschodzie i
prób destabilizacji kraju podejmowanych przez Rosję, Ukraina dokonała istotnych reform w
takich  dziedzinach,  jak  energia,  zdrowie,  emerytury,  edukacja,  administracja  publiczna  i
decentralizacja.
 
Posłowie do PE są pozostają zaniepokojeni poziomem korupcji na Ukrainie, władzą oligarchów i
brakiem niezawisłego sądownictwa.
 
Debata: wtorek, 11 grudnia 
 
Głosowanie: środa, 12 grudnia
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
- Komunikat prasowy po glosowaniu komisji parlamentarnej
- Ścieżka proceduralna

Posiedzenie plenarne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181113IPR18808/meps-recognise-ukraine-s-reform-efforts
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2283(INI)

