
 

Biuletyn, sesja plenarna 16
19 września 2019 (Strasburg)
 
Głosowanie nad kandydaturą Lagarde na kolejną szefową
Europejskiego Banku Centralnego 
Christine Lagarde ma otrzymać rekomendację Parlamentu Europejskiego podczas
głosowania plenarnego we wtorek. Byłaby wtedy o krok od zostania nową prezes EBC.
 
 
Co z Brexitem? Dyskusja posłów z Michelem Barnierem w środę. 
W środę 18 września Parlament odbędzie debatę i przyjmie rezolucję na temat
postępów w procesie występowania Wielkiej Brytanii z UE.
 
 
Obce ingerencje w proces wyborczy i rozpowszechnianie
dezinformacji w Europie 
Dezinformacja oraz ingerencja w procesy demokratyczne w Europie będą
przedmiotem debaty plenarnej we wtorek o 15:00.
 
 
UE wobec szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku: debata z
Komisją Europejską 
UE ma być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Parlament
wezwie państwa członkowskie do dotrzymania podjętych zobowiązań. 
 
 
Głosowanie w sprawie 100 mln euro na badania i na Erasmusa 
W środę posłowie mają zatwierdzić dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze
UE (80 mln euro na program "Horyzont 2020") i mobilność młodzieży (20 mln euro na
program Erasmus+).
 
 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2019-09-16
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2019-09-16


Kontakty 
 
 

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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https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
https://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Głosowanie nad kandydaturą Lagarde na kolejną
szefową Europejskiego Banku Centralnego
 
Christine Lagarde ma otrzymać rekomendację Parlamentu
Europejskiego podczas głosowania plenarnego we wtorek.
Byłaby wtedy o krok od zostania nową prezes EBC.
 
Przed tajnym głosowaniem na sesji plenarnej odbędzie się debata.
 
Christine  Lagarde  otrzymała  już  rekomendajcję  parlamentarnej  Komisji  Gospodarczej  i
Monetarnej  po  wysłuchaniu  w  zeszłym  tygodniu.
 
Parlament Europejski wydaje opinię na temat tego, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia
roli prezesa EBC, a ostateczną decyzją podejmuje Rada Europejska. Lagarde zastąpiłaby Mario
Draghiego.
 
Debata: wtorek, 17września
 
Głosowanie: wtorek, 17września
 
Procedura: Konsultacja
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania na temat mianowania prezesa EBC
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (04.09.2019)
Ścieżka proceduralna
Oświadczenie Christine Lagarde do posłów do z Komisji Gospodarczej i Monetarnej PE
Pisemne odpowiedzi Christine Lagarde na pytania posłów do PE Europejskiego
Pakiet audiowizualny: Christine Lagarde w Parlamencie Europejskim
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Co z Brexitem? Dyskusja posłów z Michelem
Barnierem w środę.
 
W środę 18 września Parlament odbędzie debatę i przyjmie
rezolucję na temat postępów w procesie występowania
Wielkiej Brytanii z UE.
 
W świetle konkluzji nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej 10 kwietnia 2019 r., Wielka
Brytania przestanie być członkiem UE najpóźniej 31 października.
 
Aby umowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia mogła wejść w
życie musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością oddanych
głosów (art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej).
 
Przeczytaj więcej o debatach i rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat Brexitu.
 
Debata; środa, 18 września.
 
Głosuj: środa, 18 września.
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z rezolucją
 
Kod procedury: 2019/2023(BUD)
 
Więcej informacji
EP resolutions and composition of the EP Brexit Steering group
Więcej informacji
Materiały audiowizualne do pobrania
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Obce ingerencje w proces wyborczy i
rozpowszechnianie dezinformacji w Europie
 
Dezinformacja oraz ingerencja w procesy demokratyczne w
Europie będą przedmiotem debaty plenarnej we wtorek o
15:00.
 
Posłowie przeprowadzą debatę na temat zagranicznych ingerencji  w wybory na szczeblu
krajowym i europejskim oraz dezinformacji, w związku z zagrożeniem, jakie stanowią one dla
stabilności systemów politycznych w państwach członkowskich i dla integracji europejskiej.
Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
UE rozważa, w jaki sposób przeciwdziałać atakom hakerów i kampaniom propagandowym
pochodzącym z krajów spoza UE oraz rozpowszechnianiu fałszywych informacji.
 
W grudniu 2018 roku Komisja Europejska opublikowała plan działania przeciwko dezinformacji,
a w marcu bieżącego roku Parlament przyjął rezolucję wskazującą Rosję, Chiny, Iran i Koreę
Północną jako główne źródła dezinformacji w Europie.
 
Debata: wtorek, 17 września
 
Głosowanie: czwartek, 19 września
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z Rezolucją
 
Więcej informacji
Komunikat Komisji: Sprawozdanie z realizacji planu działania na rzecz zwalczania
dezinformacji, 14.06.2019
Komunikat Komisji: Plan działania przeciwko dezinformacji, 05.12.2018
Centrum multimedialne: nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


UE wobec szczytu klimatycznego ONZ w Nowym
Jorku: debata z Komisją Europejską
 
UE ma być neutralna pod względem emisji dwutlenku
węgla do roku 2050. Parlament wezwie państwa
członkowskie do dotrzymania podjętych zobowiązań. 
 
Szczyt w sprawie działań w dziedzinie klimatu, zwołany przez sekretarza generalnego ONZ
António Guterresa,  odbędzie się w sobotę 21 września,  w siedzibie Organizacji  Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku.  Potrwa do poniedziałku 23 września.
 
Państwa należące do ONZ i inni zainteresowani partnerzy omówią sposoby przyspieszenia
działań na rzecz klimatu przed zaplanowaną na grudzień konferencją klimatyczną UNFCCC
COP25 w stolicy Chile Santiago.
 
W marcu Parlament Europejski wezwał kraje UE do poparcia scenariusza zerowego poziomu
emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., zaproponowanego przez Komisję Europejską.
 
Debata: wtorek 17 września
 
Procedura: Deklaracja Komisji
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy (14.03.2019) Plan Parlamentu dotyczący długoterminowej redukcji emisji
CO2 (po angielsku)
Komunikat Komisji Europejskiej: Czysta planeta dla wszystkich
Wizyta Grety Thunberg w PE (po angielsku)
Materiały audiowizualne do pobrania
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/visit-by-greta-thunberg-young-climate-activist-from-sweden-to-ep_11806_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


Głosowanie w sprawie 100 mln euro na badania i
na Erasmusa
 
W środę posłowie mają zatwierdzić dodatkowe 100 mln
euro na programy badawcze UE (80 mln euro na program
"Horyzont 2020") i mobilność młodzieży (20 mln euro na
program Erasmus+).
 
Parlament Europejski oraz Rada podjęły decyzję o przeznaczeniu dodatkowych funduszy na
badania naukowe oraz na program Erasmus w grudniu 2018 roku.
 
Eurodeputowani będą również głosować nad tym, czy zwrócić nadwyżkę budżetową z 2018
roku, w wysokości 1,8 mld euro państwom członkowskim UE poprzez zmniejszenie ich składek
do budżetu UE. Jest to coroczna decyzja dotycząca nadwyżki budżetowej, na którą składają się
odsetki za zwłokę oraz grzywny nałożone przez Komisję, nadwyżka może również wynikać z
niepełnej realizacji programów UE.
 
Głosowanie: środa, 18 września
 
Procedura: budżetowa
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania: Horyzont 2020/Erasmus+
Projekt sprawozdania: Nadwyżka 2018
Sprawozdawca: John Howarth (S&D, UK)
Ścieżka proceduralna: Horyzont 2020/Erasmus+
Ścieżka proceduralna - Nadwyżka 2018
Biuro Analiz EP: “Erasmus+: Więcej niż mobilność”
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_2493
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/188636/JOHN_HOWARTH/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142

