
 

Biuletyn, sesja plenarna 25
28 listopada 2019 (Strasburg)
 
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Europejskiej 2019-2024 
Ursula von der Leyen przedstawi Parlamentowi swój zespół i program, a następnie
posłowie zadecydują w głosowaniu o powołaniu nowej Komisji. To pierwszy punkt
obrad w środę. 
 
 
Kryzys klimatyczny: Parlament wezwie do osiągnięcia neutralności
klimatycznej do 2050 
W poniedziałek odbędą się debaty na temat COP25 oraz kryzysu klimatycznego i
środowiskowego. Obie kwestie poddane będą pod dwa osobne głosowania w
czwartek. 
 
 
Ceremonia wręczenia Nagrody Filmowej LUX 2019 
W środę, Przewodniczący PE David Sassoli ogłosi zwycięzcę Nagrody Filmowej LUX
2019, w obecności reżyserów zakwalifikowanych filmów, w sali plenarnej w
Strasburgu.
 
 
Ołeh Sencow odbierze Nagrodę im. Sacharowa 2018 
Parlament zbierze się 26 listopada na uroczystym posiedzeniu, na którym Ołeh
Sencow, niedawno zwolniony z rosyjskiego więzienia, odbierze ubiegłoroczną Nagrodę
im. Sacharowa.
 
 
Zatrzymać przemoc wobec kobiet: Przystąpienie UE do Konwencji
stambulskiej 
W poniedziałek po południu posłowie będą dyskutować o konwencji stambulskiej i o
innych sposobach zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią. Głosowanie nad
rezolucją odbędzie się w czwartek.
 
 
Prawa dziecka w erze globalizacji i cyfryzacji 
 
W 30. rocznicę podpisania Konwencji o prawach dziecka posłowie przyjmą rezolucję w
sprawie wyzwań, przed jakim stoją dziś dzieci i młodzież.
 
 
Ochrona rolnictwa przed taryfami amerykańskimi po wydaniu
orzeczenia w sprawie Airbusa
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Środki UE mające na celu przeciwdziałanie wpływowi ceł USA, w wysokości 7,5 mld
USD (6,8 mld EUR), na rolnictwo będą przedmiotem debaty w poniedziałek wieczorem
i głosowania w czwartek.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
.
 

Kontakty 
 
 

9

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

Cezary LEWANOWICZ
(+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//news/pl/agenda/briefing/2019-11-25
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


Głosowanie w sprawie powołania Komisji
Europejskiej 2019-2024
 
Ursula von der Leyen przedstawi Parlamentowi swój zespół
i program, a następnie posłowie zadecydują w głosowaniu
o powołaniu nowej Komisji. To pierwszy punkt obrad w
środę. 
 
Konferencja Przewodniczących Parlamentu (w jej skład wchodzą: przewodniczący Parlamentu
David  Sassoli  i  szefowie  klubów politycznych)  ogłosiła,  że  przesłuchanie  kandydatów na
komisarzy zakończy się w czwartek 21 listopada. Publiczne wysłuchania desygnowanych
komisarzy, które potwierdziły ich kwalifikacje, odbyły się przed właściwymi komisjami PE w
dniach  od  30  września  -do8  października  i  14  listopada  w  przypadku  trzech  nowych
kandydatów,  zastępujących  osoby  odrzucone  przez  komisje.
 
Parlament zatwierdza lub odrzuca całą listę kandydatów na komisarzy zaproponowaną przez
nowo  wybranego  przewodniczącego  i  Radę  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu
imiennym.  Głosowanie,  poprzedzone  debatą  na  temat  składu  i  programu nowej  Komisji,
odbędzie  się  w  środę  o  godz.  12:00.
 
Jeżeli Parlament udzieli Komisji poparcia, oficjalnie rozpocznie ona urzędowanie 1 grudnia
2019 r.
 
Debata: środa, 27 listopada 
 
Głosowanie: środa, 27 listopada
 
Procedura: Wybór Komisji Europejskiej
 
Kod procedury: prezentacja — 2019/2801 (RSP), wybory 2019/2109 (INS)
 
Więcej informacji
Strona internetowa poświęcona wysłuchaniom kandydatów na komisarzy
Procedura (prezentacja)
Procedura (głosowanie)
Opracowanie Parlamentarnego Biura Badań: „Parliamentary scrutiny of the European
Commission: Implementation of Treaty provisions”
Opracowanie Parlamentarnego Biura Badań: „Komisja jako „administracja tymczasowa”
Regulamin Parlamentu Europejskiego – art. 125 Regulaminu: Wybór Komisji
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio
2019: Wysłuchania kandydatów na komisarzy
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pl.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801 (RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109 (INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA (2019) 642267_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_p


Kryzys klimatyczny: Parlament wezwie do
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050
 
W poniedziałek odbędą się debaty na temat COP25 oraz
kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Obie kwestie
poddane będą pod dwa osobne głosowania w czwartek. 
 
W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie
w  dniach  2-13  grudnia,  posłowie  będą  debatować  nad  rezolucją  wzywającą  UE  do
przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zagwarantuje to,
że UE pozostanie światowym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. W poniedziałek
odbędzie się również osobna debata na temat obecnego kryzysu klimatycznego, podczas której
Parlament  przeanalizuje  wniosek  w  sprawie  sytuacji  nadzwyczajnej  dotyczącej  klimatu  i
środowiska naturalnego.  Głosowanie nad dwiema odrębnymi  rezolucjami  odbędzie  się  w
czwartek.
 
W projekcie rezolucji dotyczącej COP25 posłowie wzywają do włączenia celu ograniczenia
emisji o 55% do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu, ogłoszonego przez kandydatkę
na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Pozwoliłoby to osiągnąć cel
neutralności klimatycznej do 2050 roku.
 
Delegacja z Parlamentu Europejskiego uczestniczyć będzie w konferencji klimatycznej COP25
w Madrycie, w dniach 9-14 grudnia.
 
Debata: poniedziałek, 25 listopada
 
Głosowanie: czwartek, 28 listopada
 
Procedura: Rezolucja
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Strona konferencji ONZ COP25
Komunikat prasowy po głosowaniu parlamentarnej komisji ds. ochrony środowiska
(06.11.2019)
Biuro Analiz PE: Briefing dotyczący COP25
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audio i video
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Ceremonia wręczenia Nagrody Filmowej LUX
2019
 
W środę, Przewodniczący PE David Sassoli ogłosi
zwycięzcę Nagrody Filmowej LUX 2019, w obecności
reżyserów zakwalifikowanych filmów, w sali plenarnej w
Strasburgu.
 
F i n a l i ś c i  w  2 0 1 9  r o k u  t o :  „ K t o  z a b i ł  s e k r e t a r z a  g e n e r a l n e g o  O N Z ? ”
(Dania/Norwegia/Szwecja/Belgia),  w reżyserii  Madsa Brüggera,  „Bóg istnieje,  Jej  imię  to
Petrunia”  (Północna  Macedonia/Belgia/Słowenia/Chorwacja/Francja)  w  reżyserii  Teony
Mitevskiej  oraz  „Królestwo”  (Hiszpania/Francja)  w  reżyserii  Rodrigo  Sorogoyena.
 
Parlament Europejski pokrywa koszty napisów do trzech finałowych filmów we wszystkich 24
językach urzędowych UE oraz produkuje pakiet kina cyfrowego (DCP) dla każdego kraju UE.
 
Zwycięski film zostanie dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących oraz
otrzyma dodatkowe wsparcie promocyjne. Laureat nagrody filmowej LUX 2019 jest wybierany
przez posłów do Parlamentu Europejskiego.
 
Konferencja prasowa, w której udział wezmą: wiceprzewodnicząca PE Klara Dobrev (S&D, HU),
przewodnicząca parlamentarnej Komisji Kultury Sabine Verheyen (EPP, DE) oraz reżyserzy
trzech filmów, zaplanowana jest na środę 27 listopada o 15.30.
 
Nagroda Filmowa LUX, służy promowaniu kina europejskiego poprzez wsparcie dystrybucji
europejskich produkcji oraz inicjowanie europejskiej debaty na temat najważniejszych kwestii
politycznych i społecznych. Nagrodę przyznano po raz pierwszy w 2007 roku.
 
Ceremonia wręczenia nagrody: środa, 27 listopada, o 12.30
 
Procedura: Ceremonia wręczenia nagrody
 
Konferencja prasowa: środa, 27 listopada, o 15.30 
 
Więcej informacji
Strona Nagrody Filmowej LUX
Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?, duńskiego reżysera Madsa Brüggera
Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia, północnomacedońskiej reżyserki Teony SMitevskiej
Królestwo, hiszpańskiego reżysera Rodrigo Sorogoyena
Pakiet multimedialny
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https://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Ołeh Sencow odbierze Nagrodę im. Sacharowa
2018
 
Parlament zbierze się 26 listopada na uroczystym
posiedzeniu, na którym Ołeh Sencow, niedawno zwolniony
z rosyjskiego więzienia, odbierze ubiegłoroczną Nagrodę
im. Sacharowa.
 
Ukraiński reżyser Ołeh Sencow został laureatem Nagrody im. Sacharowa w 2018 roku. Do
niedawna odbywał karę 20 lat pozbawienia wolności w Rosji, oficjalnie za „planowanie działań
terrorystycznych”, w rzeczywistości za swój sprzeciw wobec rosyjskich rządów na Krymie.
Sencow został zwolniony 9 września, w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą.
 
Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się we wtorek, 26 listopada, od 12.00 do 12.30 w sali
posiedzeń plenarnych w Strasburgu.
 
Nagroda  im.  Sacharowa  za  wolność  myśli  jest  przyznawana  co  roku  przez  Parlament
Europejski. Ustanowiono ją w 1988 r. w celu uhonorowania osób i organizacji, które bronią praw
człowieka i podstawowych wolności.
 
Uroczystość: wtorek, 26 listopada
 
Procedura: Uroczystość wręczenia nagród
 
Konferencja prasowa: (do potwierdzenia) wtorek 26 listopada, 12.40 – 13.10 u działem Ołeha
Sencowa i przewodniczącego Parlamentu Davida Sassoliego
 
Więcej informacji
Oświadczenie przewodniczącego M. Sassoliego w sprawie uwolnienia Ołeha Sencowa
(07.09.2019 r.):
Strona internetowa Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli
Nagroda im. Sacharowa za 2018 r.
Pakiet multimedialny: Nagroda im. Sacharowa za 2018 r.
Laureaci 1988-2018
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/laureates/since-2010.html


Zatrzymać przemoc wobec kobiet: Przystąpienie
UE do Konwencji stambulskiej
 
W poniedziałek po południu posłowie będą dyskutować o
konwencji stambulskiej i o innych sposobach zwalczania
przemocy uwarunkowanej płcią. Głosowanie nad rezolucją
odbędzie się w czwartek.
 
W poniedziałek 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet,
odbędzie się debata plenarna na temat przystąpienia UE do konwencji stambulskiej. Posłowie
mają  wezwać  państwa  członkowskie,  które  jeszcze  nie  ratyfikowały  konwencji,  do
niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań legislacyjnych i politycznych w celu
powstrzymania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Debata podsumowana zostanie rezolucją,
nad którą głosowanie odbędzie się w czwartek.
 
Aby uczcić ten dzień, Parlament Europejski w Strasburgu zostanie, w poniedziałek wieczorem,
oświetlony na pomarańczowo.
 
Kontekst
 
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, znana również
jako  konwencja  stambulska,  jest  pierwszym  prawnie  wiążącym  międzynarodowym
instrumentem w tej sprawie. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki zapobiegania takiej
przemocy, wspierania ofiar i karania sprawców.
 
Chociaż UE podpisała konwencję 13 czerwca 2017 roku, siedem państw członkowskich nadal
jej nie ratyfikowało: Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Wielka Brytania i Węgry.
 
Debata: poniedziałek, 25 listopada
 
Głosowanie: czwartek, 28 listopada
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
 
Więcej informacji
Rezolucja PE z 12 września 2017 o przystąpieniu UE do Konwencji Rady Europy w sprawie
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Biuro Analiz PE: Sytuacja dotycząca przemocy wobec kobiet w UE (02.09.2019)
Centrum multimedialne PE: Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audio i video
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Prawa dziecka w erze globalizacji i cyfryzacji
 
 
W 30. rocznicę podpisania Konwencji o prawach dziecka
posłowie przyjmą rezolucję w sprawie wyzwań, przed jakim
stoją dziś dzieci i młodzież.
 
Głosowanie nad rezolucją odbędzie we wtorek. Debatę plenarną na temat praw dziecka, której
podsumowaniem jest tekst rezolucji, przeprowadzono 13 listopada.
 
Parlament Europejski zorganizował również 20 listopada konferencję wysokiego szczebla na
temat Konwencji ONZ o prawach dziecka, w której wzięła udział m.in. Jej Królewska Mość
Królowa Belgów.
 
Konwencja  Narodów  Zjednoczonych  o  prawach  dziecka  stała  się  najpowszechniej
ratyfikowanym  traktatem  dotyczącym  praw  człowieka  w  historii  (źródło:  UNICEF)
 
Debata: środa, 13 listopada
 
Głosowanie: wtorek, 26 listopada
 
Procedura: rezolucja nieustawodawcza
 
Więcej informacji
Opracowanie Parlamentarnego Biura Badań: Konwencja o prawach dziecka
Notatka Parlamentarnego Biura Badań: EU contribution to the fight  against child poverty
Opracowanie Parlamentarnego Biura Badań: Opracowanie Parlamentarnego Biura Badań
Children's rights and the UN SDG. A priority for EU external action
Pakiet multimedialny PE: bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Ochrona rolnictwa przed taryfami
amerykańskimi po wydaniu orzeczenia w
sprawie Airbusa
 
Środki UE mające na celu przeciwdziałanie wpływowi ceł
USA, w wysokości 7,5 mld USD (6,8 mld EUR), na rolnictwo
będą przedmiotem debaty w poniedziałek wieczorem i
głosowania w czwartek.
 
Eurodeputowani chcą wiedzieć, w jaki sposób Komisja Europejska złagodzi wpływ (do 25%) ceł
pobieranych od 18 października 2019 roku od dużej  liczby produktów rolnych,  takich jak
francuskie wina, włoskie sery i hiszpańska oliwa z oliwek. Wzrost taryfy celnej na samoloty
cywilne wyniósł 10 procent.
 
Orzeczenie  Światowej  Organizacji  Handlu  (WTO) w sprawie  subsydiów dla  Airbusa dało
Stanom Zjednoczonym prawo do nakładania ceł odwetowych na eksport europejski w ramach
retorsji za wcześniejsze, nadmierne subsydia europejskie udzielane producentom samolotów
Airbusa.
 
UE wygrała równoległą sprawę przeciwko amerykańskiemu producentowi samolotów Boeing, a
decyzja WTO w sprawie poziomu taryf celnych, które UE może nałożyć w ramach odwetu, jest
oczekiwana w 2020 roku.
 
Debata: poniedziałek, 25 listopada
 
Głosowanie: czwartek, 28 listopada
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Oświadczenie przewodniczącego parlamentarnej komisji ds. handlu Bernda Lange (S&D, DE)
po ogłoszeniu decyzji WTO (10.10.2019)
Sprawa Airbusa w WTO
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audio i video

Posiedzenie plenarne

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume DUCH GUILLOT
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

