
 

Biuletyn, sesja plenarna 15
18 maja 2017 (Strasburg)
 
Negocjacje w sprawie Brexitu: debata z Tuskiem i Junckerem 
W środę rano posłowie ocenią wyniki  posiedzenia Rady Europejskiej, na którym
zatwierdzono wytyczne dotyczące negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej
wystąpienia z UE. W debacie wezmą udział przewodniczący Rady Europejskiej Donald
Tusk i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker.
 
 
Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wygłosi przemówienie w
Parlamencie  
Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, który objął urząd w styczniu, wygłosi
przemówienie do posłów, w środę, w południe.
 
 
Filmy i telewizja w sieci bez granic  
Dzięki nowym przepisom użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub
seriali publikowanych w sieci, będą mogli obejrzeć je również podczas podróży za
granicę. Debatę zaplanowano na środę, głosowanie na czwartek. 
 
 
Przyszłość Europy: jak okiełznać z globalizację 
Posłowie omówią sposoby rozwiązania problemu negatywnych skutków globalizacji
UE. Punktem wyjścia do debaty są sugestie i uwagi Komisji.
 
 
Przeciw marnowaniu jedzenia 
Posłowie zaproponują działania, które mają doprowadzić, w 2030 roku, do
zmniejszenia o połowę 88 mln. ton jedzenia, marnowanego, co roku w UE. We wtorek
odbędzie się głosowanie nad projektem rezolucji, która wzywa Komisję Europejską do
ograniczenia restrykcji odnoszących się do darowizn jedzenia oraz do rozwiania
wątpliwości dotyczących oznaczeń „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do”.
 
 
Rezolucja w sprawie przestrzegania praw podstawowych na
Węgrzech 
Posłowie ocenią poszanowanie praw podstawowych na Węgrzech w głosowaniu
zaplanowanym na środę. Rezolucja stanowić będzie podsumowanie debaty z
poprzedniej sesji plenarnej.
 
 
Debata o prześladowaniach osób LGBT w Czeczenii

Posiedzenie plenarne
11-05-2017 - 16:06
Nr referencyjny: 20170508NEW73712
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Szokujące doniesienia. Przez niezależne media rosyjskie oraz organizacje broniące
praw człowieka, na temat prześladowań, zatrzymań, zniknięć oraz zabójstw
homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii, będą przedmiotem debaty we wtorek
wieczorem.
 
 
Relokacja uchodźców: Posłowie wzywają państwa UE do
honorowania zobowiązań 
Parlament ponowi wezwania, aby państwa członkowskie przeniosły uchodźców z
Grecji i Włoch do innych krajów w UE, zgodnie z porozumieniem z września 2015 roku.
 
 
Jak zakończyć wojnę w Syrii? 
Sposoby i środki, które miałyby pomóc w zakończeniu wojny w Syrii, która jest
najpoważniejszym kryzysem humanitarnym od czasu II Wojny Światowej, będą
przedmiotem debaty z szefową dyplomacji UE Federicą Mogherini, we wtorek.
Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w czwartek.
 
 
Pozostałe tematy sesji 
Podczas sesji majowej w Strasburgu przedmiotem obrad będą też takie kwestie jak
transport drogowy w UE, gospodarka współdzielenia i kryzys na Bliskim Wschodzie.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2017-05-15
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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

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
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cezary.lewanowicz@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
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Negocjacje w sprawie Brexitu: debata z Tuskiem i
Junckerem
 
W środę rano posłowie ocenią wyniki  posiedzenia Rady
Europejskiej, na którym zatwierdzono wytyczne dotyczące
negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wystąpienia z
UE. W debacie wezmą udział przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Jean-
Claude Juncker.
 
Parlament  Europejski  przyjął  5  kwietnia  kluczowe  zasady  i  warunki,  jakim  powinno  być
podporządkowane przyszłe  porozumienia  o  wyjściu  Wielkiej  Brytanii  z  Unii  Europejskiej.
Posłowie uznali w swojej rezolucji za priorytet zapewnienie równego i uczciwego traktowanie
obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich mieszkających w UE.
 
Wszelkie ustalenia przyjęte w wyniku negocjacji między UE i Wielką Brytanią będą musiały
uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego.
 
Debata: środa, 17 maja
 
Procedura: oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
 
Kod procedury: 2017/2593 (RSP)
 
 
 
 #euco, #Brexit @eucopresident
 
Więcej informacji
Rezolucja Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie
notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej
Brexit: Warunki poparcia Parlamentu dla porozumienia między UE i Wielką Brytanią
(komunikat prasowy i wideo 05.04.2017)
Brexit: najważniejsze informacje
Przebieg procedury
Materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170329IPR69054/brexit-warunki-poparcia-parlamentu-dla-porozumienia-mi%C4%99dzy-ue-i-wielk%C4%85-brytani%C4%85
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170329IPR69054/brexit-warunki-poparcia-parlamentu-dla-porozumienia-mi%C4%99dzy-ue-i-wielk%C4%85-brytani%C4%85
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170329IPR69054/brexit-warunki-poparcia-parlamentu-dla-porozumienia-mi%C4%99dzy-ue-i-wielk%C4%85-brytani%C4%85
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/20160701TST34439/brexit
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2593(RSP)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Sekretarz Generalny ONZ António Guterres
wygłosi przemówienie w Parlamencie 
 
Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, który objął
urząd w styczniu, wygłosi przemówienie do posłów, w
środę, w południe.
 
Sytuacja  w  Syrii,  kryzys  związany  z  uchodźcami  oraz  rola  UE  we  wdrażaniu  Celów
Zrównoważonego Rozwoju, powinny znaleźć się wśród tematów poruszonych przez Sekretarza
Generalnego ONZ.
 
 
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz António Guterres wezmą udział
we wspólnej konferencji prasowej, która odbędzie się po zakończeniu debaty.
 
António  Guterres był  Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds.  Uchodźców,  od
czerwca 2005 roku do grudnia 2015 oraz premierem Portugalii  od 1995 do 2002 roku.  W
styczniu 2017 zastąpił  Ban Ki-moona na stanowisku Sekretarza Generalnego ONZ.
 
Debata: środa, 17 maja 
 
 
Procedura: Posiedzenie formalne
 
Konferencja prasowa: TBC
 
@antonioguterres @UN
 
Więcej informacji
Strona Sekretarza Generalnego ONZ
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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https://twitter.com/antonioguterres
https://www.un.org/sg/en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-united-nations


Filmy i telewizja w sieci bez granic 
 
Dzięki nowym przepisom użytkownicy z UE, którzy zapłacili
za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci,
będą mogli obejrzeć je również podczas podróży za
granicę. Debatę zaplanowano na środę, głosowanie na
czwartek. 
 
Obywatele UE podróżujący za granicę często nie mogą skorzystać tam z wykupionych w swoim
kraju usług dostępu do treści internetowych, takich jak filmy, seriale telewizyjne, muzyka, gry lub
widowiska sportowe.
 
Dzięki nowym przepisom ograniczenia te znikną na terytorium UE. Negocjatorzy z Parlamentu i
Rady doszli w tej sprawie do nieformalnego porozumienia w lutym 2017 r. Uzgodnione zasady
będą miały zastosowanie tylko do płatnych usług internetowych, takich jak Netflix, HBO Go,
Amazon Prime, Spotify, Deezer. Dostawcy bezpłatnych usług będą mogli sami zdecydować, czy
ich oferta będzie dostępna w całej UE bez blokowania.
 
Debata: środa, 17 maja
 
Głosowanie: czwartek 18 maja
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w pierwszym czytaniu)
 
Kod procedury: 2015/0284 (COD)
 
Konferencja prasowa: TBC
 
#portability
 
Więcej informacji
Tekst kompromisu: Regulation
on ensuring the cross-border portability of online content services in the
internal market
Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku
wewnętrznym usług online w zakresie treści
Komunikat prasowy dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego (7.2.2017, dostępne
wersje: EN, FR)
Komunikat prasowy w sprawie głosowania komisji (29.11.2016, dostępne wersje: EN, FR)
Cross-border portability of online content services (Opracowanie EPRS, kwiecień 2017)
Profil sprawozdawcy: Jean-Marie Cavada (ALDE, FR)
Przebieg procedury
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170207IPR61510/accessing-online-films-and-tv-while-abroad-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170207IPR61510/accessing-online-films-and-tv-while-abroad-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161128IPR53511/watch-your-online-films-anywhere-in-the-eu-meps-back-cross-border-portability
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284(COD)&l=en


Przyszłość Europy: jak okiełznać z globalizację
 
Posłowie omówią sposoby rozwiązania problemu
negatywnych skutków globalizacji UE. Punktem wyjścia do
debaty są sugestie i uwagi Komisji.
 
Dyskusja na temat wezwań globalizacji  jest  częścią szerszej  debaty na temat przyszłości
Europy, zainicjowanej w rezolucjach przyjętych przez Parlament w lutym i w tzw. Białej księdze,
w której Komisji przedstawiła pięć możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju UE. Komisja
opublikowała 10 maja dokument analityczny poświęcony globalizacji.
 
Debata: wtorek 16/05/2017
 
Procedura: oświadczenie Komisji
 
Kod procedury: 2017/2655 (RSP)
 
#FutureOfEurope #globalizacja
 
Więcej informacji
Przyszłość Unii Europejskiej: szukając odpowiedzi na globalizację (Parlament Europejski,
9.05.2017)
Dokument analityczny Komisji: Harnessing globalisation by 2025 (10.05.2015)
Jak Parlament widzi przyszłość Europy (komunikat prasowy 16.02.2017)
Opracowanie EPRS: The impact of globalisation: Winners and losers in the EU and the US
(analiza EPRS, 04.07.2016, dostepne jezyki: DE, EN, FR)
Przebieg procedury
Materiały audiowizualne dla dziennikarzy
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170210IPR61812/jak-parlament-widzi-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-europy
http://europa.eu/newsroom/events/commission-white-paper-future-europe-and-rome-summit-mark-60th-anniversary-treaties-rome_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170505STO73507/przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-unii-europejskiej-szukaj%C4%85c-odpowiedzi-na-globalizacj%C4%99
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170505STO73507/przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-unii-europejskiej-szukaj%C4%85c-odpowiedzi-na-globalizacj%C4%99
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170210IPR61812/jak-parlament-widzi-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-europy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29586601
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29586601
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2655%28RSP%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Przeciw marnowaniu jedzenia
 
Posłowie zaproponują działania, które mają doprowadzić, w
2030 roku, do zmniejszenia o połowę 88 mln. ton jedzenia,
marnowanego, co roku w UE. We wtorek odbędzie się
głosowanie nad projektem rezolucji, która wzywa Komisję
Europejską do ograniczenia restrykcji odnoszących się do
darowizn jedzenia oraz do rozwiania wątpliwości
dotyczących oznaczeń „daty minimalnej trwałości” i
„należy spożyć do”.
 
Władze krajowe oraz zaangażowane strony powinny lepiej edukować konsumentów i pomóc im
w zrozumieniu etykiet: „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do, z naciskiem na fakt, że
można jeść produkty po upłynięciu „daty minimalnej trwałości, stwierdzono w tekście.
 
Komisja  powinna również zaproponować zmiany w dyrektywie o  VAT,  w celu  autoryzacji
zwolnienia  darowizn żywności  z  VAT,  dodano w tekście.
 
 
 
Istotne fakty
 
 
 
Ilość jedzenia marnowanego każdego roku w UE oceniono na 88 milionów ton, co wynosi 173
kg rocznie na głowę. Produkcja wyrzucanego jedzenia oraz jego utylizacja prowadzi do emisji
CO2, w wysokości 170 milionów ton oraz do zużycia 261 milionów ton zasobów.
 
 
 
 
 
 
 
Debata: poniedziałek 15 maja 
 
 
Głosowanie: wtorek 16 maja 
 
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Konferencja prasowa: TBC
 

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 16



#foodwaste  
 
 
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania o ograniczaniu ilości marnowanego jedzenia i o poprawie
bezpieczeństwa jedzenia
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (11.04.2017)
Sprawozdawca: Biljana Borzan (S&D, HR)
Biuro Analiz PE: walka z marnowaniem jedzenia, wkład UE w sytuację globalną
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170411IPR71007/proposals-for-cutting-food-waste
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/112748/BILJANA_BORZAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593563/EPRS_BRI(2016)593563_EN.pdf


Rezolucja w sprawie przestrzegania praw
podstawowych na Węgrzech
 
Posłowie ocenią poszanowanie praw podstawowych na
Węgrzech w głosowaniu zaplanowanym na środę.
Rezolucja stanowić będzie podsumowanie debaty z
poprzedniej sesji plenarnej.
 
Posłowie  debatowali  w  kwietniu  nad nową węgierską  ustawą o  edukacji,  której  głównym
elementem jest  kwestia  Uniwersytetu  Środkowoeuropejskiego.  Dyskutowali  też  na  temat
zaostrzenia przepisów dotyczących organizacji pozarządowych i osób ubiegających się o azyl
oraz przeprowadzonej przez rząd ankiety zatytułowanej „Zatrzymajmy Brukselę”. W debacie
wzięli  udział węgierski premier Viktor Orbán i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji  Frans
Timmermans.
 
Kod procedury: 2017/2656 (RSP)
 
Głosowanie: Środa, 17 maja
 
#Węgry #prawapodstwawowe #fundamentalrights #CEU
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Węgrzech (dostępne wersje: FR i EN)
Debata poselska o sytuacji na Węgrzech z Premierem Viktorem Orbánem (komunikat
prasowy, 26.04.2017)
Fundamental rights in Hungary discussed in Civil Liberties Committee (komunikat prasowy,
27.02.2017)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na
Węgrzech
Inne materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170424IPR72035/debata-poselska-o-sytuacji-na-w%C4%99grzech-z-premierem-viktorem-orb%C3%A1nem
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0296%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170424IPR72035/debata-poselska-o-sytuacji-na-w%C4%99grzech-z-premierem-viktorem-orb%C3%A1nem
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170424IPR72035/debata-poselska-o-sytuacji-na-w%C4%99grzech-z-premierem-viktorem-orb%C3%A1nem
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//PL
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Debata o prześladowaniach osób LGBT w
Czeczenii
 
Szokujące doniesienia. Przez niezależne media rosyjskie
oraz organizacje broniące praw człowieka, na temat
prześladowań, zatrzymań, zniknięć oraz zabójstw
homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii, będą
przedmiotem debaty we wtorek wieczorem.
 
Posłowie będą chcieli uzyskać więcej informacji od Komisji Europejskiej oraz Rady, na temat
ostatnich sprawozdań, mówiących o ponad 100 zatrzymanych mężczyznach, których uznano za
homoseksualistów i z których, co najmniej trzech, zostało zabitych w Czeczenii (Rosji). Zapytają
oni  również  o  wprowadzanie  wytycznych  Rady  wspomagających  osoby  LGBTI  oraz  o
planowany  sposób  zapobiegania  przez  UE  podobnemu  okrucieństwu.
 
 
 
Debata odbędzie się w przeddzień międzynarodowego dnia przeciwko homofobii i zostanie
podsumowana w rezolucji głosowanej w czwartek.
 
 
 
Debata: wtorek, 16 maja
 
Głosowanie: czwartek, 18 maja
 
Procedura: Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej z rezolucją
 
Więcej informacji
Rezolucja PE: plan działań przeciwko homofobii (04.02.2014)
Wytyczne Rady, wspomagające osoby LGBTI (2013)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//PL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/en/pdf


Relokacja uchodźców: Posłowie wzywają
państwa UE do honorowania zobowiązań
 
Parlament ponowi wezwania, aby państwa członkowskie
przeniosły uchodźców z Grecji i Włoch do innych krajów w
UE, zgodnie z porozumieniem z września 2015 roku.
 
Mimo że państwa członkowskie UE zobowiązały się do przeniesienia 160 000 uchodźców z
Włoch  oraz  Gracji  do  września  2017  roku,  dotychczas  tylko  około  18  000  osób  zostało
faktycznie przeniesionych,  czyli  nieco ponad 11% całości.  Po dyskusji  z  udziałem Rady i
Komisji,  we wtorek rano,  posłowie zagłosują nad rezolucją w tej  sprawie w czwartek.
 
Postępy w państwach członkowskich (w podziale na państwa tutaj)
 
Dotychczas jedynie Malta i Finlandia są bliskie wywiązania się ze zobowiązań wobec Włoch i
Grecji w założonym czasie. Niektóre kraje, jak Bułgaria, Chorwacja, czy Słowacja, biorą w
udział  w  relokacji  w  bardzo  ograniczonym  stopniu.  Podczas  gdy  Austria  ogłosiła,  że  w
najbliższym czasie rozpocznie relokację, Węgry i Polska wciąż odmawiają brania udziału w
mechanizmie relokacji.
 
Istotne fakty
 
 
 
Zgodnie z dwiema decyzjami w sytuacji kryzysowej, podjętymi we wrześniu 2015 roku, 160 000
osób poszukujących azylu, posiadających znaczne szanse na przyznanie im statusu uchodźcy,
powinno zostać przeniesionych, do września 2017 roku, z Włoch oraz Grecji, do innych państw
członkowskich, które rozpatrzą ich wnioski.
 
Debata: wtorek, 16 maja
 
Głosowanie: czwartek, 18 maja
 
Procedura:Oświadczenia Rady i Komisji z rezolucją
 
#refugees #migration
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf


Więcej informacji
Udział państw członkowskich w mechanizmie relokacji (zmiany wprowadzane zgodnie ze
stanem faktycznym
Jedenaste sprawozdanie dotyczące relokacji i przesiedlenia (Komisja Europejska, 12.04.2017)
Biuro Analiz PE: Implementacja Decyzji Rady dotyczącej relokacji osób poszukujących azylu z
Włoch i Grecji (marzec 2017)
Biuro Analiz PE: Informacje na temat migracji i azylu
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/?page=migration
http://audiovisual.europarl.europa.eu/migration


Jak zakończyć wojnę w Syrii?
 
Sposoby i środki, które miałyby pomóc w zakończeniu
wojny w Syrii, która jest najpoważniejszym kryzysem
humanitarnym od czasu II Wojny Światowej, będą
przedmiotem debaty z szefową dyplomacji UE Federicą
Mogherini, we wtorek. Głosowanie nad rezolucją odbędzie
się w czwartek.
 
Przyszłość reżimu Bashar al-Assada, wyzwania stojące przed rozmowami pokojowymi pod
auspicjami ONZ, pojednanie narodowe oraz wiarygodne zmiany polityczne, są wśród tematów,
które na pewno podejmą zarówno posłowie, jak i Federica Mogherini.
 
UE jest  głównym donatorem, w odpowiedzi  na kryzys w Syrii,  z  pomocą w wysokości  9,4
miliardów euro, przeznaczoną na pomoc gospodarczą, operacje ratujące życie, dostarczanie
wody  zdatnej  do  picia,  sanitariaty,  schronienie  oraz  żywność  dla  uchodźców w Syrii  i  w
państwach  sąsiadujących,  takich  jak  Liban,  Jordania,  Egipt  i  Turcja.
 
Istotne fakty
 
 
 
W marcu 201, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przedstawiła «wspólny komunikat
» na temat strategii UE dla Syrii, w którym starano się zdefiniować potencjalny wkład UE w
zapewnienie trwałego politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, zgodnie z istniejącymi już
ramami uzgodnionymi przez ONZ oraz we wspomaganie stabilności i rekonstrukcji kraju, kiedy
tylko nastąpią wiarygodne zmiany polityczne.
 
 
 
Od  2011  roku,  konflikt  w  Syrii  kosztował  życie  pół  miliona  ludzi,  a  ponad  11  milionów
Syryjczyków  musiało  opuścić  swoje  domy.
 
Debata: wtorek 16 maja
 
Głosowanie: czwartek, 18 maja
 
Procedura: Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel  ds. Zagranicznych i  Bezpieczeństwa, z
rezolucją
 
#Syria @FedericaMog
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
https://twitter.com/FedericaMog


Więcej informacji
Biuro Analiz EP: Nota o mapowaniu przyszłosci Syrii (marzec 2017)
Komunikat Komisji na temat strategii UE dla Syrii (marzec2017)
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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Pozostałe tematy sesji
 
Podczas sesji majowej w Strasburgu przedmiotem obrad
będą też takie kwestie jak transport drogowy w UE,
gospodarka współdzielenia i kryzys na Bliskim Wschodzie.
 
 
 
Oto niektóre z debat: Transport drogowy w Unii Europejskiej, Umowa między UE a Norwegią w
sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie
granic  zewnętrznych  i wiz,  Rozwiązanie  dwupaństwowe  na  Bliskim  Wschodzie,  GMO w
uprawach  bawełny  i  kukurydzy,Wdrażanie  Europejskiego  Funduszu  na  rzecz  Inwestycji
Strategicznych, Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei
(sprawozdawca: Adam Szejnfeld), Europejski program na rzecz gospodarki współdzielenia,
Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw
 
Pełny projekt porządku obrad znajduje się tutaj.
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