
 

Biuletyn, sesja plenarna 21
24 października 2019 (Strasburg)
 
Parlament oceni dokonania Komisji Junckera 
Posłowie podsumują wynik pięcioletniej pracy Komisji pod przewodnictwem Junckera.
Debata we wtorek rano.
 
 
 
Debata poselska o rezultatach październikowego szczytu UE 
We wtorek rano deputowani dyskutować będą na temat rezultatów spotkania
europejskich głów państw i rządów, 17 i 18 października.
 
 
Budżet inwestycyjny UE 2020: most do przyszłej Europy 
W środę Parlament przyjmie stanowisko w sprawie przyszłorocznego budżetu UE,
koncentrując się na klimacie, bezrobociu wśród młodzieży, programie Erasmus,
migracji i polityce zewnętrznej.
 
 
Debata i głosowanie na temat tureckiej operacji militarnej w
północno-wschodniej Syrii 
Turecka operacja militarna na terenie północno-wschodniej Syrii oraz jej konsekwencje
będą przedmiotem debaty w środę rano. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w
czwartek.
 
 
Thomas Cook: w jaki sposób pomóc turystom, przedsiębiorstwom i
MŚP 
Parlament będzie domagać się unijnego planu i funduszy na rzecz przeciwdziałania
gospodarczym skutkom upadłości Thomasa Cooka dla turystyki, transportu lotniczego i
drogowego.
 
 
Zagrożenie aktami przemocy dokonywanymi przez skrajną prawicę 
Po niedawnym ataku terrorystycznym przed synagogą w Niemczech posłowie będą
dyskutować o zagrożeniu aktami przemocy, których dopuszcza się skrajna. Debata w
poniedziałek.
 
 
Posłowie chcą aby międzynarodowe korporacje ujawniały gdzie
płacą podatki

Posiedzenie plenarne
17-10-2019 - 13:53
Nr referencyjny: 20191014BRI64205

3

4

5

7

8

9

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

1 I 10



We wtorek odbędzie się debata na temat nieprzyjętych wciąż przepisów
zobowiązujących korporacje do ujawnienia podatków płaconych w każdym kraju.
Głosowanie nad rezolucją w czwartek.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-10-21
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10

Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona centrum multimedialnego PE
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)

Dorota KOLINSKA
(+32) 2 283 27 87 (BXL)
(+33) 3 8817 6725 (STR)
(+32) 498 98 32 80

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-10-21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.epnewshub.eu


Parlament oceni dokonania Komisji Junckera
 
Posłowie podsumują wynik pięcioletniej pracy Komisji pod
przewodnictwem Junckera. Debata we wtorek rano.
 
 
Komisja Europejska zaczęła prace pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera 1 listopada
2014 r. Podczas upływającej kadencji zajmowała się między innymi zmianą klimatu, brexitem,
konsekwencjami kryzysu strefy euro, bezrobociem osób młodych, polityką imigracyjną, obcą
ingerencją w procesy demokratyczne w UE i dezinformacją, ochroną praw podstawowych i
praworządności  w  państwach  UE,  wyzwaniami  związanymi  z  cyfryzacją,  wzrostem
niestabilności  w  polityce  międzynarodowej  i  konfliktami  zbrojnymi  w  pobliżu  granic
zewnętrznych  UE.
 
Posłowie podsumują skuteczność działania Komisji podczas debaty we wtorek rano.
 
Debata: wtorek 22 października
 
Procedura: oświadczenie przewodniczącego Komisji, po którym następuje debata
 
Więcej informacji
Strona internetowa przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Clauda Junckera (EN, DE,
FR)
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego: Priorytety Komisji Junckera: Ocena końcowa
(03.05.2019, EN, DE, FR)
Komunikat prasowy Parlamentu po wyborze Jeana-Claude’a Junckera na przewodniczącego
Komisji  (15.7.2014 r.)
Parlament wybiera nową Komisję Europejską (Komunikat prasowy 22.10.2014 r.)
Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA (2019) 637943
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA (2019) 637943
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140714IPR52341/parlament-wybiera-jean-claude-junckera-na-przewodniczacego-komisji-europejskiej
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140714IPR52341/parlament-wybiera-jean-claude-junckera-na-przewodniczacego-komisji-europejskiej
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20141016IPR74259/parlament-wybiera-nowa-komisje-europejska
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/appointment-of-juncker-commission_12903_pk


Debata poselska o rezultatach październikowego
szczytu UE
 
We wtorek rano deputowani dyskutować będą na temat
rezultatów spotkania europejskich głów państw i rządów,
17 i 18 października.
 
Główne punkty porządku obrad szczytu to: negocjacje w sprawie długoterminowego budżetu
UE,  priorytety  strategiczne  na  następne  pięć  lat  (włącznie  z  prezentacją  kandydatki  na
Przewodniczącą Komisji Ursuli von der Leyen) oraz zmiany klimatu, po decyzjach na szczycie
ONZ poświęconemu działaniom w dziedzinie klimatu i przed grudniową konferencją klimatyczną
w Santiago de Chile.
 
Osobne spotkanie, 17 października, w formacie EU27 poświęcone będzie kwestiom związanym
z Brexitem. Po podjęciu na specjalnym szczycie Rady Europejskiej 10 kwietnia 2019 decyzji o
przyjęciu  wniosku  rządu  brytyjskiego  o  przedłużenie  terminu  określonego  w  art.  50,
Zjednoczone  Królestwo  ma  opuścić  UE  do  dnia  31  października.
 
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tuska oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker wezmą udział w debacie.
 
Debata: wtorek, 22 października
 
Więcej informacji
Projekt porządku obrad na szczycie UE, 17-18 października 2019
Projekt porządku obrad spotkania UE27 w sprawie Brexitu, 17 października
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/10/17/art50/


Budżet inwestycyjny UE 2020: most do przyszłej
Europy
 
W środę Parlament przyjmie stanowisko w sprawie
przyszłorocznego budżetu UE, koncentrując się na
klimacie, bezrobociu wśród młodzieży, programie Erasmus,
migracji i polityce zewnętrznej.
 
W projekcie rezolucji, posłowie podkreślają, że budżet UE na rok 2020, powinien przecierać
szlak długoterminowemu budżetowi UE 2021-2027 oraz przygotować solidną pozycję startową
dla nowej generacji programów oraz polityk UE.
 
Posłowie mają zwiększyć budżet  w stosunku do projektu budżetu przygotowanego przez
Komisję Europejską, dodając w sumie ponad 2 miliardy euro, przeznaczone na ochronę klimatu,
inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) i programów Erasmus+ oraz zapewnienie
dalszego wsparcia, zgodnie z priorytetami Parlamentu, dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP),  cyfryzacji  oraz  polityk  migracyjnej  i  zewnętrznej,  w  tym  pomocy  rozwojowej  i
humanitarnej.
 
Wywiad  z  posłanką  odpowiedzialną  za  prace  nad  budżetem  UE  2020  (sekcja,  za  którą
odpowiada  Komisja  Europejska)  Moniką  Hohlmeier  (EPP,  DE),  jest  dostępny  tutaj.
 
Kolejne kroki
 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym rozpocznie trzy tygodnie rozmów w ramach „procedury
koncyliacji”  z  Radą w celu  osiągnięcia  porozumienia  między  obiema instytucjami  na  tyle
wcześnie, aby budżet na przyszły rok mógł zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i
podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu podczas II sesji plenarnej w listopadzie (25-28
listopada).
 
Kontekst
 
Około 93% budżetu UE finansuje działania w terenie, w krajach UE i  poza nią, dotyczące
obywateli,  regionów, miast, rolników, naukowców, studentów, organizacji  pozarządowych i
przedsiębiorstw.
 
Budżet UE jest wyjątkowy. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze
wykorzystywane są do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia
społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i, w przeciwieństwie
do budżetów krajowych, budżet UE nie może wykazywać deficytu.
 
Debata: wtorek, 22 października
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20191010STO64045


Głosowanie: środa, 23 października
 
Procedura: procedura budżetowa
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy po głosowaniu parlamentarnej komisji budżetowej (14.10.2019)
(Głosowanie nad rezolucją w sprawie budżetu)
Komunikat prasowy po głosowaniu parlamentarnej komisji budżetowej (1.10.2019)
(Głosowanie nad pozycjami budżetu)
Sprawozdawca Sekcja III budżetu UE, Monika Hohlmeier (EPP, DE)
Sprawozdawca, pozostałe sekcje, Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Ścieżka proceduralna
Infografika na temat procedury budżetowej
Arkusze informacyjne na temat UE - procedura budżetowa
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure


Debata i głosowanie na temat tureckiej operacji
militarnej w północno-wschodniej Syrii
 
Turecka operacja militarna na terenie północno-wschodniej
Syrii oraz jej konsekwencje będą przedmiotem debaty w
środę rano. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w
czwartek.
 
Tureckie wojsko rozpoczęło operacje w północno-wschodniej Syrii przeciwko siłom Kurdyjskim
ponad tydzień temu, po wycofaniu się wojsk amerykańskich z tego obszaru. Kurdyjskie oddziały
odegrały znaczącą rolę, pomagając USA pokonać islamską grupę terrorystyczną IS w Syrii.
 
W międzyczasie sojusz kurdyjski zwrócił się o pomoc do wspieranego przez Rosję rządu Syrii, a
rząd USA przygotowuje sankcje na Turcję w odpowiedzi na tureckie działania wojskowe w
północno-wschodniej Syrii.
 
Środowa debata zostanie podsumowana rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w
czwartek.
 
Oglądaj debatę na żywo przezEP Live, lub EbS+.
 
Debata: środa 23 października
 
Głosowanie: czwartek, 24 października
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Sytuacja w północnej Syrii (Debata plenarna, 9 października 2019)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2018 roku, na temat sytuacji w Syrii

Posiedzenie plenarne

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

7 I 10

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1570645907699
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0090_PL.html


Thomas Cook: w jaki sposób pomóc turystom,
przedsiębiorstwom i MŚP
 
Parlament będzie domagać się unijnego planu i funduszy
na rzecz przeciwdziałania gospodarczym skutkom
upadłości Thomasa Cooka dla turystyki, transportu
lotniczego i drogowego.
 
Podczas poniedziałkowej debaty posłowie zwrócą się do Komisji  z interpelacją w sprawie
kroków, jakie Komisja podejmuje, aby zapobiegać negatywnemu wpływowi upadłości firmy
Thomas Cook  na  gospodarki  europejskie,  dla  których  sektor  turystyczny  ma szczególne
znaczenie, i aby złagodzić skutki zaistniałej sytuacji, w tym utratę miejsc pracy, dla najbardziej
dotkniętych tym problemem sektorów i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.
 
Posłowie mogą również domagać się harmonizacji praw podróżnych w całej UE oraz ponownie
domagać się lepszej ochrony pasażerów linii lotniczych w przypadku upadłości przewoźnika.
Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
Debata: poniedziałek, 21 października
 
Głosowanie: czwartek, 24 października
 
Procedura: pytanie ustne do Komisji wraz z rezolucją
 
Więcej informacji
Interpelacja ustna do Komisji
Informator PE: “Strengthening air passenger rights in the EU”
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000033_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI%282015%29556983_EN.pdf


Zagrożenie aktami przemocy dokonywanymi
przez skrajną prawicę
 
Po niedawnym ataku terrorystycznym przed synagogą w
Niemczech posłowie będą dyskutować o zagrożeniu aktami
przemocy, których dopuszcza się skrajna. Debata w
poniedziałek.
 
Parlament Europejski odniesie się do wydarzeń, które miały miejsce w Halle we wschodnich
Niemczech Niemcy, oraz do zagrożeń jakie niesie ze sobą prawicowy ekstremizm w Europie. W
wyniku antysemickiego zamachu w Halle dwie osoby poniosły śmierć.
 
Debata: poniedziałek, 21 października
 
Procedura: oświadczenie Komisji bez rezolucji
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Parlament chce zakazu działalności grup neofaszystowskich i
neonazistowskich w UE (25.10.2019 r.)
Raport Europolu z 2018 r. na temat terroryzmu w UE
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio

Posiedzenie plenarne

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

9 I 10

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181018IPR16527/parlament-chce-zakazu-dzialalnosci-grup-neofaszystowskich-i-neonazistowskich
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181018IPR16527/parlament-chce-zakazu-dzialalnosci-grup-neofaszystowskich-i-neonazistowskich
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Posłowie chcą aby międzynarodowe korporacje
ujawniały gdzie płacą podatki
 
We wtorek odbędzie się debata na temat nieprzyjętych
wciąż przepisów zobowiązujących korporacje do
ujawnienia podatków płaconych w każdym kraju.
Głosowanie nad rezolucją w czwartek.
 
Już w 2017 roku Parlament poparł propozycję przepisów, które rzuciłyby więcej światła na
praktyki podatkowe korporacji międzynarodowych. Ministrom z państw członkowskich UE nie
udało się jednak znalezienie wspólnego stanowiska negocjacyjnego, z tego powodu nie zostały
one przyjęte.
 
Po dwóch latach oraz wielu skandalach podatkowych, posłowie krytykować będą ministrów
finansów, którym nie udało się nadać przepisom właściwego im priorytetu oraz wezwą ich do jak
najszybszego przyjęcia wspólnego stanowiska w tej sprawie.
 
Debata: wtorek, 22 października
 
Głosowanie: czwartek, 24 października
 
Procedura: Rezolucja poprzedzona debatą z Radą i z Komiską Europejską
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego (04.07.2017)
Sprawozdanie dotyczące ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre
jednostki i oddziały
Informacje o podatku dochodowym w rozbiciu na kraje: Briefing Biura Analiz PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170629IPR78639/miedzynarodowe-korporacje-powinny-ujawniac-informacje-podatkowe
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170629IPR78639/miedzynarodowe-korporacje-powinny-ujawniac-informacje-podatkowe
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0227_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0227_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595867/EPRS_BRI(2017)595867_EN.pdf

