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Brexit: Debata parlamentarna na temat ostatnich wydarzeń  
W środę, o 14.00, odbędzie się debata o aktualnej sytuacji związanej z wyjściem
Wielkiej Brytanii z UE, z Przewodniczącym Junckerem oraz Sekretarzem stanu ds.
europejskich Ciotem, z Rady.
 
 
Debata na temat przyszłości UE z premierem Szwecji Stefanem
Löfvenem 
W środę o 15.15 posłowie będą dyskutować na temat przyszłości Unii Europejskiej z
premierem Szwecji Stefanem Löfvenem.
 
 
Końcowe głosowanie nad pogodzeniem życia rodzinnego z
zawodowym 
W czwartkowym głosowaniu posłowie mają zatwierdzić nowe przepisy dotyczące
urlopu ojcowskiego i niezbywalnego urlopu rodzicielskiego.
 
 
Gaz ziemny: Rozszerzenie przepisów UE na gazociągi spoza Unii 
Nowe przepisy dla rynku gazowego, głosowane w czwartek, zapewniają objęcie
gazociągów spoza Unii przepisami UE oraz jasne zasady dla operatorów.
 
 
Parlament przyjmie stanowisko w sprawie reformy sektora
transportu drogowego 
W czwartek posłowie zagłosują nad zakończeniem nielegalnych praktyk w sektorze
transportowym oraz nad zmianą przepisów dotyczących czasu odpoczynku kierowców.
 
 
Obywatele zwracają uwagę na słabe wdrażanie przepisów UE o
odpadach 
Posłowie wezwą państwa członkowskie do przestrzegania przepisów UE dotyczących
odpadów oraz do zwiększenia zakresu ponownego użycia i recyklingu.
 
 

Posiedzenie plenarne
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Państwa członkowskie podważające rządy prawa ryzykują utratę
unijnych funduszy 
W czwartek odbędzie się głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie
zamrażania wypłat funduszy UE państwom, które manipulują systemem prawnym lub
zezwalają na oszustwa, czy korupcję.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-04-03
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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

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 283 27 87 (BXL)
(+33) 3 8817 6725 (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


Brexit: Debata parlamentarna na temat
ostatnich wydarzeń 
 
W środę, o 14.00, odbędzie się debata o aktualnej sytuacji
związanej z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, z
Przewodniczącym Junckerem oraz Sekretarzem stanu ds.
europejskich Ciotem, z Rady.
 
Wielka Brytania ma opuścić UE 12 kwietnia 2019 roku.
 
Rada Europejska zaplanowała na 10 kwietnia nadzwyczajne posiedzenie szefów państw i
rządów w celu omówienia kolejnych kroków, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przez
Wielką Brytanię.
 
Każde porozumienie dotyczące wystąpienia musi zostać przyjęte przez Parlament Europejski,
włącznie z ustanowieniem ram przyszłych stosunków UE ze Zjednoczonym Królestwem.
 
Debata: środa, 3 kwietnia
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej (bez rezolucji)
 
Więcej informacji
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (Art.50) porządek obrad
Informacje ogólne i harmonogram (Rada)
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/04/10/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Debata na temat przyszłości UE z premierem
Szwecji Stefanem Löfvenem
 
W środę o 15.15 posłowie będą dyskutować na temat
przyszłości Unii Europejskiej z premierem Szwecji
Stefanem Löfvenem.
 
Będzie to dziewiętnasta z serii  debat między europosłami a szefami państw i  rządów UE.
Informacje o poprzednich debatach znajdują się tutaj.
 
Stefan Löfven jest socjaldemokratą, premierem Szwecji został 2014 roku.
 
Debata: środa, 3 kwietnia 
 
Procedura: Debata na temat przyszłości UE (bez rezolucji)
 
Więcej informacji
Biografia premiera Löfvena
Zdjęcia, materiały wideo i audio do wykorzystania
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://www.government.se/government-of-sweden/prime-ministers-office/stefan-lofven/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Końcowe głosowanie nad pogodzeniem życia
rodzinnego z zawodowym
 
W czwartkowym głosowaniu posłowie mają zatwierdzić
nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego i
niezbywalnego urlopu rodzicielskiego.
 
Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione już z ministrami UE, określają minimalne wymogi,
które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie, takie jak dziesięć dni roboczych płatnego
urlopu  ojcowskiego,  dwa  miesiące  płatnego  urlopu  rodzicielskiego  niepodlegającego
przeniesieniu na drugiego rodzica oraz pięć dni urlopu na przestrzeni roku, przeznaczonych na
opiekę nad członkiem rodziny.
 
Przepisy  te  powinny  przynieść  korzyść  dzieciom  i  życiu  rodzinnemu,  odzwierciedlając
przemiany społeczne, promując równość płci oraz wspomagając szanse kobiet na rynku pracy.
 
Debata: czwartek, 4 kwietnia
 
Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy na temat porozumienia Parlamentu Europejskiego z Radą (24.01.2019)
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: David Casa (EPP, MT)
Biuro analiz PE: Nowa dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym
Biuro analiz PE: Urlop macierzyński i ojcowski w UE
Biuro analiz PE: Nowa dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym: proces legislacyjny
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24213/parliament-and-council-agree-on-measures-to-reconcile-career-and-private-life
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0085(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28122/DAVID_CASA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614708
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614708
https://epthinktank.eu/maternity-and-paternity-leave-in-the-eu/
https://epthinktank.eu/2018/03/09/a-new-directive-on-work-life-balance-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2018/03/09/a-new-directive-on-work-life-balance-eu-legislation-in-progress/


Gaz ziemny: Rozszerzenie przepisów UE na
gazociągi spoza Unii
 
Nowe przepisy dla rynku gazowego, głosowane w
czwartek, zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii
przepisami UE oraz jasne zasady dla operatorów.
 
Nowe zasady, już nieformalnie uzgodnione z państwami członkowskimi, wyrównają szanse na
rynku gazu w UE, zapewniając, że gazociągi wchodzące na terytorium Unii będą dostępne dla
więcej niż jednego operatora oraz jawne zasady eksploatacji, takie jak dla gazociągów w UE..
Zapewni to przejrzystość prawną zarówno dla istniejącej, jak i nowej infrastruktury gazowej
wprowadzanej do UE.
 
Infrastruktura przesyłowa gazu i  dostawy gazu muszą być własnością różnych podmiotów
zgodnie z obowiązującymi zasadami konkurencji UE. Od tej pory zasady te będą miały również
zastosowanie do gazociągów pochodzących spoza Unii Europejskiej, w tym Nord Stream 2.
 
Jedynie  Komisja Europejska  byłaby  uprawniona  do  wyjątkowego  traktowania  nowych
gazociągów  z  państw  trzecich,  zgodnie  z  jasną  procedurą.
 
Kontekst
 
Ponad  70  %  gazu  ziemnego  sprzedawanego  w  UE  pochodzi  z  importu  spoza  UE,
transportowanego  głównie  gazociągami.
 
Debata: środa, 3 kwietnia
 
Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po zakończeniu negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą
Ścieżka proceduralna
Briefing Biura Analiz PE
Komisja Europejska: pytania i odpowiedzi
Sprawozdawca: Jerzy Buzek (EPP, PL)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190212IPR25908/eu-gas-market-new-rules-agreed-will-also-cover-gas-pipelines-entering-the-eu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0294(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4422_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28269/JERZY_BUZEK/home


Parlament przyjmie stanowisko w sprawie
reformy sektora transportu drogowego
 
W czwartek posłowie zagłosują nad zakończeniem
nielegalnych praktyk w sektorze transportowym oraz nad
zmianą przepisów dotyczących czasu odpoczynku
kierowców.
 
Aby umożliwić głosowanie plenarne, komisja ds. transportu zagłosowała 2 kwietnia, w celu
ograniczenia ilości poprawek, które zostały złożone, w liczbie 1200, podczas marcowej sesji
plenarnej (Artykuł 175).
 
Propozycje reform mają na celu poprawę egzekwowania przepisów w sektorze transportu
drogowego, aby lepiej zwalczać nielegalne praktyki, takie jak korzystanie z fałszywych firm lub
działanie na rynkach krajowych ponad istniejące limity. Określiłyby one również, do jakich
operacji  transportowych  powinny  mieć  zastosowanie  przepisy  dotyczące  delegowania
pracowników, takie jak przepisy dotyczące płacy minimalnej, oraz zmieniłyby czas odpoczynku
kierowców.
 
Debata: środa, 27 marca
 
Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, zamknięcie pierwszego czytania
 
Więcej informacji
Pakiet mobilności: sprawozdawcy, ścieżka proceduralna, komunikaty prasowe
Debata plenarna na temat pakietu mobilności (27.03.2019)
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-175+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1553681431233
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Obywatele zwracają uwagę na słabe wdrażanie
przepisów UE o odpadach
 
Posłowie wezwą państwa członkowskie do przestrzegania
przepisów UE dotyczących odpadów oraz do zwiększenia
zakresu ponownego użycia i recyklingu.
 
Projekt rezolucji podsumowuje około 60 petycji obywateli dotyczących kwestii zdrowotnych i
środowiskowych związanych z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami w ich państwach
członkowskich, powodującym obniżenie jakości powietrza, zanieczyszczenie zasobów wód
podziemnych, hałas i odór.
 
W tekście wzywa się państwa członkowskie do sprzątania śmieci i poprawy praktyk w zakresie
gospodarki  odpadami  poprzez  zachęty  ekonomiczne,  kampanie  uświadamiające  oraz  w
szczególności  poprzez  ograniczenie  ilości  odpadów komunalnych.
 
Informacje ogólne
 
W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Petycji  Parlamentu Europejskiego otrzymała ponad 60
petycji w sprawie gospodarowania odpadami z Belgii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Słowacji,
Hiszpanii i  Wielkiej Brytanii.  Komisja odbyła wizyty rozpoznawcze dotyczące rzekomej złej
gospodarki  odpadami w Bułgarii,  Grecji  i  we Włoszech. Dyrektywa ramowa UE w sprawie
odpadów z 2008 r. określa wymogi i podstawowe definicje gospodarowania odpadami w UE.
 
Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia
 
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (21.03.2019)
Ścieżka proceduralna
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32103/petitions-meps-call-for-better-implementation-of-eu-waste-legislation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2557(RSP)


Państwa członkowskie podważające rządy prawa
ryzykują utratę unijnych funduszy
 
W czwartek odbędzie się głosowanie nad stanowiskiem
Parlamentu w sprawie zamrażania wypłat funduszy UE
państwom, które manipulują systemem prawnym lub
zezwalają na oszustwa, czy korupcję.
 
W przypadku,  gdy  Komisja  UE stwierdziłaby,  że  "uogólnione niedociągnięcia  w zakresie
praworządności"  w danym państwie  UE zagrażają  zarządzaniu  funduszami  UE,  mogłaby
zaproponować środki,  począwszy od ograniczenia płatności  zaliczkowych po zawieszenie
płatności z budżetu UE. Parlament i ministrowie UE musieliby zatwierdzać wszelkie tego typu
decyzje.
 
Posłowie z Komisji ds. Budżetu oraz z Komisji Kontroli Budżetowej, choć zasadniczo popierają
wniosek  Komisji,  dodali  zabezpieczenia,  gwarantujące,  że  rządy  nadal  będą  musiały
dokonywać płatności na rzecz beneficjentów końcowych, takich jak naukowcy lub organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, nawet w przypadku zawieszenia finansowania UE.
 
Głosowanie zakończy pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim. Do nowo wybranego
Parlamentu należeć będzie negocjowanie ostatecznego kształtu przepisów z ministrami UE,
którzy nie uzgodnili jeszcze wspólnego stanowiska.
 
Debata: środa, 16 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, zamknięcie pierwszego czytania
 
Więcej informacji
Nagranie debaty plenarnej
Projekt sprawozdania na temat ochrony budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w
zakresie praworządności w państwie członkowskim UE
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (EPP, FI)
Harmonogram legislacyjny: Ochrona budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w
zakresie praworządności w państwie członkowskim UE
Biuro analiz PE: Ochrona budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w zakresie
praworządności w państwie członkowskim UE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20190116-20:19:23-107#
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0469_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0469_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299

