
 

Biuletyn, sesja plenarna 12
15 czerwca 2017 (Strasburg)
 
Paryskie porozumienie klimatyczne: ruch Parlamentu, debata po
wystąpieniu USA 
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wystąpieniu z paryskiego porozumienia
klimatycznego będzie przedmiotem dyskusji w środę. Tego samego dnia Parlament
zagłosuje nad przepisami wprowadzającymi zawarte z porozumieniu cele redukcji
emisji do 20230 roku.  
 
 
Prostsze oznakowania efektywności energetycznej sprzętów AGD,
od A do G 
Oznakowanie efektywności energetycznej sprzętów używanych w gospodarstwach
domowych zostanie zmienione na prostsze, od A do G, zamiast A+/A++/A+++.
 
 
Erasmus ma 30 lat: rocznica w Parlamencie Europejskim w
Strasburgu 
Parlament Europejski uczci trzydziestolecie programu Erasmus, który umożliwił ponad
dziewięciu milionom osób studia, pracę lub udział w wolontariacie za granicą.
 
 
Luka emerytalna między płciami wynosi 40% dlatego konieczne są
zmiany 
Należy skuteczniej walczyć z nierównością płci w dziedzinie płac, w celu
przeciwdziałania luce emerytalnej, która w EU wynosi prawie 40%.
 
 
Priorytety Parlamentu przed nadchodzącą Radą Europejską 
Posłowie będą debatować o priorytetowych tematach posiedzenia Rady Europejskiej,
które odbędzie się 22-23 czerwca. Najważniejsze punkty obrad Rady to migracja,
bezpieczeństwo i obronność oraz negocjacje w sprawie Brexitu. Parlament zajmie się
nimi w środę o godz. 9.00 w dyskusji z udziałem przewodniczącego Komisji
Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i przedstawiciela prezydencji maltańskiej.
 
 
Europejskie Stolice Kultury 2020-2033 
Lista państw, którym przyznany zostanie tytuł Europejskich Stolic Kultury w latach
2020-2033 zostanie podana do wiadomości przez Parlament w środę.
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Pozostałe tematy sesji 
Podczas sesji czerwcowej w Strasburgu przedmiotem obrad będą też takie kwestie jak
polityka spójności, stosowanie glifosatu i gospodarki dzielenia się.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2017-06-12

 

Kontakty 
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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

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
prasa-PL@europarl.europa.eu

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@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


Paryskie porozumienie klimatyczne: ruch
Parlamentu, debata po wystąpieniu USA
 
Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wystąpieniu z
paryskiego porozumienia klimatycznego będzie
przedmiotem dyskusji w środę. Tego samego dnia
Parlament zagłosuje nad przepisami wprowadzającymi
zawarte z porozumieniu cele redukcji emisji do 20230 roku.
 
Redukcje te pozwolą UE na osiągnięcie celu na 2030 rok, którym jest 30% redukcja emisji w
stosunku do ich poziomu w 2005, zgodnie z Porozumieniem Paryskim.
 
 
 
Przepisy pozwolą na podział  ogólnego celu UE na wiążące cele narodowe,  dla  sektorów
nieuczestniczących w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE, tzn. dla rolnictwa,
transportu, budownictwa oraz gospodarki odpadami, które razem odpowiedzialne są za około
60% emisji gazów cieplarnianych w UE.
 
Debata: środa, 14 czerwca
 
Głosowanie: środa 14 czerwca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
#EUESR #ParisAgreement
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania na temat działań, pozwalających na wypełnienie zobowiązań z
Porozumienia Paryskiego dotyczących zapobiegania zmianom klimatu
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji parlamentarnej (30.05.2017)
Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)
Ścieżka proceduralna
Wspólny wysiłek redukcyjny, 2021-2030 - ograniczanie emisji w państwach członkowskich
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0208&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0208&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170530IPR76312/meps-back-national-carbon-cuts-under-paris-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/cop21


Prostsze oznakowania efektywności
energetycznej sprzętów AGD, od A do G
 
Oznakowanie efektywności energetycznej sprzętów
używanych w gospodarstwach domowych zostanie
zmienione na prostsze, od A do G, zamiast A+/A++/A+++.
 
Porozumienie zawarte pomiędzy posłami oraz Radą o umożliwieniu konsumentom korzystania
z prostszego systemu oznakowań efektywności energetycznej sprzętów i wybierania dzięki
temu energooszczędnych produktów, będzie przedmiotem debaty we wtorek, a głosowania w
środę. Rozwiązanie to powinno również zachęcić producentów do innowacji i inwestycji w nowe
rozwiązania.
 
 
 
Nowe oznakowania oraz nowa skala efektywności energetycznej powinny być dostępne dla
klientów w sklepach najwcześniej pod koniec 2019 roku.
 
Debata: wtorek, 13 czerwca
 
Głosowanie: wtorek, 13 czerwca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
#energyefficiency
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania na temat ram etykietowania efektywności energetycznej
Komunikat prasowy na temat wyniku negocjacji (21.03.2017)
Sprawozdawca: Dario Tamburrano (EFDD, IT)
Ścieżka proceduralna
Materiały audiowizualne dla profesjonalistów
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0213+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170321IPR67905/a-to-g-energy-scale-for-home-appliances-ep-council-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0149(COD)&l=en
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/energy-efficiency-labelling


Erasmus ma 30 lat: rocznica w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu
 
Parlament Europejski uczci trzydziestolecie programu
Erasmus, który umożliwił ponad dziewięciu milionom osób
studia, pracę lub udział w wolontariacie za granicą.
 
Przewodniczący  Parlamentu,  Antonio  Tajani,  i  Komisji,  Jean-Claude  Juncker,  wręczą
symboliczne  nagrody  33  uczestnikom  programu  Erasmus  (po  jednym  z  każdego  kraju
uczestniczącego)  we  wtorek  podczas  uroczystości  w  sali  plenarnej.
 
W ceremonii wezmą też udział przewodnicząca parlamentarnej komisji edukacji i kultury Petra
Kammerevert  i  komisarz  Tibor  Navracsics.  Obchody  obejmują  miedzy  innymi  wystawę
poświęconą  programowi  Erasmus  +  i  debaty  na  temat  przyszłości  programu  z  jego
uczestnikami  i  przedstawicielami  krajowych  agencji  Erasmus.
 
Erasmus jest  jednym z najbardziej  udanych programów europejskich, skorzystało z niego
ponad dziewięć milionów osób. Rozpoczął się od programu wymiany studentów w 1987 r., od
2014 funkcjonuje w rozbudowanej wersji jako Erasmus+. Obejmuje obecnie kilka programów
edukacyjnych  i  programów  wymiany,  mogą  wziąć  w  nim  udział  uczniowie,  studenci  i
nauczyciele  szkół  średnich  i  wyższych,  uczestnicy  szkoleń  i  praktyk  zawodowych,  oraz
wolontariusze.
 
Konferencja  prasowa  odbędzie  się  we  wtorek  o  10.30  z  udziałem:  przewodniczącego
Parlamentu Antonio Tajaniego, przewodniczącej komisji  kultury Petry Kammerevert,  posła
sprawozdawca ds. Erasmusa+ Milana Zvera (EPP, SL), i  komisarz Tibora Navracsicsa.
 
Debata: wtorek
 
Procedura: Ceremonia wręczenia nagród
 
Konferencja prasowa: wtorek, 13 czerwca, 10.30
 
 #ErasmusPlus
 
Więcej informacji
Program Erasmus +:
Erasmus - 30-lat sukcesu
Materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_pl
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/erasmus
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Luka emerytalna między płciami wynosi 40%
dlatego konieczne są zmiany
 
Należy skuteczniej walczyć z nierównością płci w
dziedzinie płac, w celu przeciwdziałania luce emerytalnej,
która w EU wynosi prawie 40%.
 
Różnice w wysokości  emerytur  kobiet  i  mężczyzn wynoszące 39,4% w UE,  w 2014 roku,
wzrosły w połowie państw członkowskich w przeciągu ostatnich pięciu lat. Najniższe różnice w
wysokości emerytur są w Estonii (3,7%), największe na Cyprze (48%).
 
 
 
Różnice w wysokości emerytur wynikają głównie z różnic na rynku pracy: więcej kobiet pracuje
na  niepełny  etat,  za  niższe  stawki  godzinowe,  a  także  ma krótszy  staż  pracy  z  powodu
obowiązków rodzinnych.
 
Posłowie przygotowali propozycje, które mają prowadzić do zmniejszenia luki emerytalnej:
 

Zmniejszenie nierówności poprzez walkę z dyskryminacją i stereotypami blokującymi
dostęp do rynku pracy 
Przyjęcie zasady równej płacy za tę samą pracę i oferowanie kobietom możliwości
pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu 
Elastyczne  zasady  pracy  oraz  “kredyty  za  opiekę”  związane  z  urlopem
macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną
koniecznością opieki nad członkiem rodziny oraz zapewnienie równowagi pomiędzy
pracą a życiem prywatnym 
Środki  korygujące  w  systemie  emerytalnym zapewniające  pomoc  najsłabszym
grupom
 

Debata: poniedziałek, 12 czerwca
 
Głosowanie: wtorek, 13 czerwca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna 
 
#GenderEquality, #pension gap, #paygap
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Więcej informacji
Projekt rezolucji dotyczący unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w
emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic
Sprawozdawca: Constance Le Grip (EPP, FR)
Ścieżka proceduralna
Badania EP: Różnice w emeryturach pomiędzy kobietami posiadającymi dzieci i bezdzietnymi
Badania EP: Różnice w wysokości emerytur, spojrzenie w przyszłość
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0197+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0197+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/101580/CONSTANCE_LE+GRIP_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583150/IPOL_STU(2017)583150_EN.pdf


Priorytety Parlamentu przed nadchodzącą Radą
Europejską
 
Posłowie będą debatować o priorytetowych tematach
posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 22-23
czerwca. Najważniejsze punkty obrad Rady to migracja,
bezpieczeństwo i obronność oraz negocjacje w sprawie
Brexitu. Parlament zajmie się nimi w środę o godz. 9.00 w
dyskusji z udziałem przewodniczącego Komisji
Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i przedstawiciela
prezydencji maltańskiej.
 
W  maju  Parlament  Europejski  wezwał  państwa  Unii  Europejskiej,  aby  wypełniły  swoje
zobowiązania odnośnie relokację uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
pilnego rozwiązania problemu dzieci podróżujących samotnie.
 
Posłowie opowiedzieli się również za głęboką reformą unijnego systemu azylowego. Posłowie
niezmiennie wspierają również wzmocnienie współpracy państw członkowskich w dziedzinie
obrony  i  wzywają  je  do  wykazania  zaangażowania  politycznego,  zwiększenia  inwestycji,
wzajemnego udostępniania  informacji,  wspólnego wykorzystywania  zasobów i  tworzenia
obszarów trwalej  współpracy w dziedzinie obrony na poziomie UE z myślą o zapewnieniu
Europejczykom większego poziomu bezpieczeństwa. 
 
Debaty: środa, 14 czerwca 2017 r
 
Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą
 
 Kod procedur:y 2017/2652 (RSP) 
 
#EUCO, #migracjaUE, #uchodźcy, #obronaUE  
 
Więcej informacji
Rada Europejska 22-23 czerwca - główne punkty obrad porządek obrad
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http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2017/06/22-23/


Europejskie Stolice Kultury 2020-2033
 
Lista państw, którym przyznany zostanie tytuł Europejskich
Stolic Kultury w latach 2020-2033 zostanie podana do
wiadomości przez Parlament w środę.
 
Co roku dwa kolejne państwa członkowskie UE mogą wskazać miasta kandydujące do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury. W programie uczestniczą zarówno państwa należące do UE jak i
ubiegające  się  o  członkostwo.  Po  raz  pierwszy  do  udziału  w  programie  zostaną  też
dopuszczone (począwszy od 2024) roku kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczy (EOG) i
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), których miasta raz na trzy lata mogą
ubiegać się o przyznanie tytułu .
 
Pełna lista państw, których miasta zostaną Europejskimi Stolicami Kultury w latach 2020-2033
została  uzgodniona  przez  Parlament  z  Radą,  zostanie  teraz  formalnie  zatwierdzona  na
posiedzeniu plenarnym. Program Europejskich Stolic Kultury ma na celu promowanie bogactwa
i różnorodności kultur oraz wzmocnienie u obywateli poczucia przynależności do wspólnego,
europejskiego obszaru kulturowego. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury przez rok
realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też inwestycji, które mają przyczynić się do
długoterminowego rozwoju kultury w danym ośrodku.
 
Dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 roku) i Wrocław (w 2016) zostały dotychczas wyróżnione
tytułem. Po raz kolejny Polska będzie mogła zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) w 2029
roku.
 
Debata: środa
 
Głosowanie: środa
 
Procedura: współdecyzja (zwyczajna procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie
 
Kod procedury: 2016/0186/COD
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji w sprawie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata
2020–2033
Sylwetka sprawozdawcy: Santiago FISAS AYXELÀ (PPE, ES)
Ścieżka proceduralna (2016/0186/COD)
Inne materiału audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0186%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0061&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0061&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96729/SANTIAGO_FISAS+AYXELA_home.html
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Pozostałe tematy sesji
 
Podczas sesji czerwcowej w Strasburgu przedmiotem
obrad będą też takie kwestie jak polityka spójności,
stosowanie glifosatu i gospodarki dzielenia się.
 
Pełny projekt porządku obrad znajduje się tutaj.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html

