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Debata na temat brexitu: sytuacja po głosowaniu w Izbie Gmin 
Po rozpoczęciu sesji plenarnej w środę, ma odbyć się debata na temat aktualnej
sytuacji związanej z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, dzień po głosowaniu w Izbie
Gmin, 29 stycznia.
 
 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście w Parlamencie
Europejskim 
Uroczyste posiedzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście
odbędzie się o 15.00 w środę.
 
 
Premier Finlandii Juha Sipilä weźmie udział w debacie na temat
przyszłości UE 
W czwartek o godz. 10.00 europosłowie będą dyskutować o przyszłości integracji
europejskiej z fińskim premierem Juhą Sipilą. 
 
 
Powstrzymać przemoc przeciwko demokratycznie wybranym
reprezentantom 
W środę odbędzie się debata poselska, w związku z niedawnymi atakami, werbalnymi
oraz fizycznymi, na demokratycznie wybranych reprezentantów, w rożnych państwach
członkowskich UE. 
 
 
Debata poselska na temat praw podstawowych na Węgrzech  
We środę popołudniu, Parlament oceni sytuację związaną z rządami prawa oraz
prawami podstawowymi na Węgrzech, w następstwie głosowania nad Artykułem 7, we
wrześniu.
 
 
Kryzys polityczny w Wenezueli: debata i głosowanie na posiedzeniu
plenarnym 
Parlament Europejski zamierza zająć stanowisko w sprawie wydarzeń w Wenezueli
podczas najbliższej sesji plenarnej.

Posiedzenie plenarne
29-01-2019 - 16:00
Nr referencyjny: 20190118BRI23808
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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

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
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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


Debata na temat brexitu: sytuacja po
głosowaniu w Izbie Gmin
 
Po rozpoczęciu sesji plenarnej w środę, ma odbyć się
debata na temat aktualnej sytuacji związanej z wyjściem
Wielkiej Brytanii z UE, dzień po głosowaniu w Izbie Gmin,
29 stycznia.
 
W debacie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i głównym
negocjatorem UE ds. brexitu Michelem Barnierem weźmie udział jeden mówca z każdej grupy
politycznej.
 
W głosowaniu, 15 stycznia, Izba Gmin odrzuciła porozumienie w sprawie brexitu oraz deklarację
polityczną, które zostały wynegocjowane i uzgodnione pomiędzy UE oraz rządem brytyjskim.
 
Debata: środa, 30 stycznia
 
Więcej informacji
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne: Brexit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście w
Parlamencie Europejskim
 
Uroczyste posiedzenie z okazji Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Holokauście odbędzie się o 15.00 w środę.
 
Posiedzenie plenarne w Brukseli otworzy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio
Tajani. Głos zabierze również Charlotte Knobloch, była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów
w Niemczech.
 
Międzynarodowy Dzień  Pamięci  o  Holokauście  jest  obchodzony  27  stycznia,  w  rocznicę
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Poświęcony jest uczczeniu pamięci ofiar
ludobójstwa dokonanego przez reżim nazistowski i jego współpracowników w czasie II wojny
światowej.
 
Szacuje się, że w całej Europie zginęło około 6 milionów Żydów.
 
Debata: środa, 30 stycznia
 
Procedura: Uroczyste posiedzenie
 
Więcej informacji
- Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście: materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2187/ANTONIO_TAJANI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/2187/ANTONIO_TAJANI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/holocaust-remembrance-day_3703_pk


Premier Finlandii Juha Sipilä weźmie udział w
debacie na temat przyszłości UE
 
W czwartek o godz. 10.00 europosłowie będą dyskutować o
przyszłości integracji europejskiej z fińskim premierem
Juhą Sipilą. 
 
Będzie to szesnasta z serii debat w Parlamencie Europejskimi z szefami unijnych państw i
rządów o przyszłości UE. Więcej informacji na temat poprzednich debat można znaleźć na
stronie internetowej Parlamentu.
 
Przewodniczący Tajani i premier Sipilä spotkają się z dziennikarzami po debacie w południe
(parter budynku PHS, strefa protokolarna).
 
Premier Włoch Giuseppe Conte wystąpi  przed Parlamentem Europejskim na lutowej sesji
plenarnej  w Strasburgu.
 
Debata: czwartek, 31 stycznia, godz. 9.00
 
Procedura: Debata (bez rezolucji)
 
Konferencja prasowa: Czwartek, 31 stycznia, godz. 11.30
 
Więcej informacji
- Biografia premiera Finalndii
- Zdjęcia, materiały wideo i audio
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
https://valtioneuvosto.fi/en/sipila/prime-minister
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Powstrzymać przemoc przeciwko
demokratycznie wybranym reprezentantom
 
W środę odbędzie się debata poselska, w związku z
niedawnymi atakami, werbalnymi oraz fizycznymi, na
demokratycznie wybranych reprezentantów, w rożnych
państwach członkowskich UE. 
 
Po oświadczeniu Komisji Europejskiej w sprawie sposobu "zwalczania klimatu nienawiści i
przemocy fizycznej wobec demokratycznie wybranych reprezentantów" głos zabierze jeden
poseł z każdej grupy politycznej.
 
Debata: środa, 30 stycznia
 
Procedura: Debata (bez rezolucji)
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Debata poselska na temat praw podstawowych
na Węgrzech 
 
We środę popołudniu, Parlament oceni sytuację związaną z
rządami prawa oraz prawami podstawowymi na Węgrzech,
w następstwie głosowania nad Artykułem 7, we wrześniu.
 
We wrześniu ubiegłego roku Parlament uruchomił proces określony w art. 7 ust. 1 Traktatu UE
ze względu na obawy dotyczące stanu podstawowych wartości europejskich na Węgrzech.
Wartości te, zapisane w art. 2 Traktatu UE i odzwierciedlone w Karcie praw podstawowych UE,
obejmują poszanowanie demokracji, równości, rządów prawa i praw człowieka. Po raz pierwszy
Parlament wezwał Radę do ustalenia, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia tych
wartości w państwie członkowskim.
 
Posłowie ocenią, czy sytuacja na Węgrzech uległa zmianie od września, w debacie z Komisją
Europejską i rumuńską prezydencją w Radzie. Ostatnie wydarzenia (np. tak zwane "prawo
niewolnicze" i wiadomości na temat Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego) nadal budzą obawy
posłów do PE.
 
Debata: środa, 30 stycznia
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne: prawa podstawowe na Węgrzech
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180906IPR12104/panstwo-prawa-na-wegrzech-parlament-wzywa-unie-europejska-do-dzialania
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Kryzys polityczny w Wenezueli: debata i
głosowanie na posiedzeniu plenarnym
 
Parlament Europejski zamierza zająć stanowisko w sprawie
wydarzeń w Wenezueli podczas najbliższej sesji plenarnej.
 
Podczas otwarcia sesji posłowie wypowiedzą się w sprawie propozycji włączenia do porządku
obrad debaty na temat Wenezueli (w środę wieczorem) i głosowania rezolucji w trybie pilnym (w
czwatek około 12.00).
 
Juan Guaidó, przewodniczący opozycyjnego zgromadzenia narodowego, ogłosił się 23 stycznia
tymczasowym prezydentem Wenezueli, wzywając do usunięcia prezydenta Nicolása Maduro.
Guaidó został szybko uznany za prawowitego prezydenta Wenezueli przez kilka krajów, w tym
USA, Kolumbię, Argentynę, Brazylię, Chile i Kanadę.
 
Federica  Mogherini  zadeklarowała  w  imieniu  Unii  Europejskiej  pełne  poparcie  dla
wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego jako demokratycznie wybranej instytucji, której
uprawnienia muszą zostać przywrócone i  uszanowane,  oraz zażądała natychmiastowego
rozpoczęcia procesu politycznego prowadzącego do wolnych i wiarygodnych wyborów, zgodnie
z porządkiem konstytucyjnym.
 
 
 
Debata: czwartek, 31 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 31 stycznia tbc
 
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
- Oświadczenie przewodniczącego Tajaniego: President Tajani: Maduro must go. Peaceful
transition through free and fair elections essential.

- Oświadczenie Davida McAllistera, przewodniczący parlamentarnej komisji spraw
zagranicznych: AFET calls for democratic transition in Venezuela

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego
oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią
(5.07.2018)

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli
(3.05.2018)

- Materiały multimedialne

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

8 I 8

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/01/23/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-latest-developments-in-venezuela/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-tajani-maduro-must-go-peaceful-transition-through-free-and-fair-elections-essential
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-tajani-maduro-must-go-peaceful-transition-through-free-and-fair-elections-essential
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24214/afet-chair-mcallister-calls-for-democratic-transition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24214/afet-chair-mcallister-calls-for-democratic-transition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0199+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0199+0+DOC+XML+V0//PL
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk

