
 

Biuletyn, sesja plenarna 13
16 stycznia 2020, Strasburg
 
Konferencja na temat przyszłości Europy: obywatele powinni mieć
swój głos w sprawie reformy UE 
Parlament zaproponuje kształtowanie przyszłości Europy wspólnie z obywatelami
różnych środowisk i w różnym wieku.
 
 
Zielony Ład, który działa: debata z Komisją o finansowaniu 
We wtorek, przed głosowaniem nad Zielonym Ładem, posłowie przedyskutują, wnioski
legislacyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.
 
 
Na ratunek bioróżnorodności: Parlament wzywa do ustalenia
wiążących celów  
W czwartek, posłowie wezwać mają do ustalenia wiążących celów podczas światowej
konferencji o różnorodności biologicznej COP 15, podobnych do celów klimatycznych z
porozumienia paryskiego.
 
 
Iran/Irak: Debata o eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie 
We wtorek po południu posłowie będą debatować nad skutkami ostatniej konfrontacji
USA i Iranu z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem.
 
 
Węgry i Polska: Parlament oceni postępy prac nad artykułem 7. 
Posłowie ocenią postępy poczynione przez ministrów UE w określaniu, czy rządy
prawa na Węgrzech i w Polsce są zagrożone, głosowanie nad  rezolucją w czwartek.
 
 
Brexit: obawy Parlamentu o prawa obywateli 
W rezolucji, głosowanej w środę, posłowie wyrażą obawy związane z przyszłym
sposobem zarządzania prawami obywateli przez rządy Wielkiej Brytanii oraz UE-27 po
Brexicie
 
 
Wezwanie do wprowadzenia wspólnej ładowarki dla wszystkich
telefonów komórkowych 
Posłowie wzywają do wprowadzenia wiążących przepisów ujednolicających ładowarki
do telefonów i innych urządzeń przenośnych, aby ograniczyć odpady elektroniczne i
ułatwić ludziom życie.
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Więcej informacji
Subskrypcja
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
Strona centrum multimedialnego PE

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-01-13
https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/pl
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home


Konferencja na temat przyszłości Europy:
obywatele powinni mieć swój głos w sprawie
reformy UE
 
Parlament zaproponuje kształtowanie przyszłości Europy
wspólnie z obywatelami różnych środowisk i w różnym
wieku.
 
Po debacie z przewodniczącym Rady Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Ursulą
von  der  Leyen  w  środę  rano,  Parlament  będzie  głosował  w  południe  nad  rezolucją
przedstawiającą własne propozycje na nadchodzącą konferencję w sprawie przyszłości Europy.
 
Posłowie  chcą,  aby  głosy  obywateli  znalazły  się  w  centrum szerokich  dyskusji  na  temat
sposobów  radzenia  sobie  z  wyzwaniami  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi,  których  nie
przewidziano podczas powstawania traktatu lizbońskiego. Konferencja powinna rozpocząć się
w 2020 roku i trwać dwa lata.
 
W projekcie  rezolucji  podkreśla  się,  że  obywatele  wszystkich  środowisk,  przedstawiciele
społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym,
regionalnym i  lokalnym powinni  być zaangażowani  w ustalanie  priorytetów UE zgodnie z
oczekiwaniami obywateli w ramach oddolnego, przejrzystego, integracyjnego, partycypacyjnego
i  zrównoważonego podejścia.  Konferencja  mogłaby  doprowadzić  do  przeglądu  traktatu  i
ustanowienia  stałego  mechanizmu udziału  obywateli.
 
Parlament,  Rada  i  Komisja  objąć  zaangażowany  patronat,  aby  zapewnić  odpowiednie
zaangażowanie  i  monitorowanie  wyników  konferencji.
 
Debata: środa, 15 stycznia
 
Głosowanie: środa, 15 stycznia
 
 
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Przygotowania do Konferencji na temat przyszłości Europy
Rekomendacje przedstawione przez parlamentarną komisję ds. konstytucyjnych
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Zielony Ład, który działa: debata z Komisją o
finansowaniu
 
We wtorek, przed głosowaniem nad Zielonym Ładem,
posłowie przedyskutują, wnioski legislacyjne wspierające
przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.
 
Komisja Europejska  przedstawi we wtorek o 15.00 oczekiwane wnioski legislacyjne dotyczące
"sprawiedliwego mechanizmu i funduszu przejściowego", następnie odbędzie się debata.
 
Podsumowując grudniową debatę z Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen na temat
Zielonego  Ładu,  w  środę  posłowie  zagłosują  na  rezolucją  przedstawiającą  stanowisko
Parlamentu  Europejskiego.
 
Oczekuje się, że tekst ten wesprze cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i
ponowi wezwanie Parlamentu do dokonania przeglądu celów UE w zakresie redukcji emisji do
2030 roku przed konferencją klimatyczną UNFCCC w Glasgow w grudniu 2020 roku.
 
Parlament podkreślił już, że UE powinna ograniczyć emisje o 55 % do 2030 roku, aby do 2050
stały się neutralna dla klimatu, oraz że należy pilnie uzgodnić ambitny długoterminowy budżet
UE na lata 2021-2027, aby umożliwić uruchomienie powiązanych unijnych polityk.
 
Debata: środa, 11 grudnia
 
Głosowanie: środa, 15 stycznia
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: “Zmiana klimatu powinna być priorytetem dla Parlamentu uważają
obywatele”
Europejski Zielony Ład (Komunikat Komisji Europejskiej)
Biuro Analiz UE: Europejski Zielony Ład
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191203IPR68087/europejski-zielony-lad-pierwsze-reakcje-poslow-do-pe
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191203IPR68087/europejski-zielony-lad-pierwsze-reakcje-poslow-do-pe
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121IPR67110/parlament-europejski-oglasza-kryzys-klimatyczny
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121IPR67110/parlament-europejski-oglasza-kryzys-klimatyczny
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191007IPR63549/opoznienie-dlugoterminowego-planu-inwestycyjnego-zaszkodzi-obywatelom-i-firmom
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191007IPR63549/opoznienie-dlugoterminowego-planu-inwestycyjnego-zaszkodzi-obywatelom-i-firmom
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191129IPR67710/zmiana-klimatu-powinnna-byc-priorytetem-parlamentu-europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191129IPR67710/zmiana-klimatu-powinnna-byc-priorytetem-parlamentu-europejskiego
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Na ratunek bioróżnorodności: Parlament wzywa
do ustalenia wiążących celów 
 
W czwartek, posłowie wezwać mają do ustalenia wiążących
celów podczas światowej konferencji o różnorodności
biologicznej COP 15, podobnych do celów klimatycznych z
porozumienia paryskiego.
 
Konferencja  ONZ w sprawie  różnorodności  biologicznej  w  2020  roku,  COP 15,  powinna
przyczynić się do zatrzymania obecnej tendencji utraty różnorodności biologicznej, stwierdzono
w projekcie rezolucji.
 
Wzywa ona UE do objęcia wiodącej roli, na przykład poprzez zapewnienie, aby do 2030 roku 30
% terytorium Unii stanowiły obszary naturalne oraz poprzez uwzględnienie celów w zakresie
różnorodności biologicznej we wszystkich obszarach polityki UE. Posłowie chcą również, aby co
najmniej 10% długoterminowego budżetu UE było przeznaczone na wspieranie wysiłków na
rzecz poprawy różnorodności biologicznej.
 
Kontekst
 
Parlament konsekwentnie nadaje priorytet różnorodności biologicznej i wielokrotnie ostrzegał
przed jej ciągłą, bezprecedensową utratą.
 
Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. Delegacja
Parlamentu Europejskiego weźmie udział w jej  15. posiedzeniu w Kunming, w Chinach, w
dniach od 19 października do 1 listopada 2020 roku.
 
Oczekuje się, że COP 15 przyjmie ramy działania dotyczące różnorodności biologicznej na
świecie po 2020 roku, wyznaczające globalny cele różnorodności biologicznej na najbliższe 10
lat i później.
 
Debata: środa, 15 stycznia 
 
Głosowanie: czwartek, 16 stycznia
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (03.12.2019)
Strona Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Iran/Irak: Debata o eskalacji napięć na Bliskim
Wschodzie
 
We wtorek po południu posłowie będą debatować nad
skutkami ostatniej konfrontacji USA i Iranu z szefem
polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem.
 
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostały jeszcze bardziej napięte, gdy USA
zabiły najwyższego irańskiego dowódcę wojskowego, Qassema Soleimaniego, podczas ataku
dronów w stolicy Iraku, Bagdadzie, w piątek 3 stycznia.
 
Po zabójstwie Iran groził USA poważnym odwetem. Wkrótce potem iracki parlament przyjął
rezolucję wzywającą rząd do zakończenia obecności obcych wojsk na terenie kraju.
 
Posłowie będą debatować nad najnowszymi wydarzeniami z szefem polityki zagranicznej UE
Josepem Borrellem.
 
Debata: wtorek, 14 stycznia
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Węgry i Polska: Parlament oceni postępy prac
nad artykułem 7.
 
Posłowie ocenią postępy poczynione przez ministrów UE w
określaniu, czy rządy prawa na Węgrzech i w Polsce są
zagrożone, głosowanie nad  rezolucją w czwartek.
 
We wrześniu 2108, Parlament zwrócił się do Rady o rozpoczęcie działań uniemożliwiających
władzom Węgier naruszanie wartości założycielskich UE. Obawy Posłów dotyczące Węgier
obejmują niezawisłość sądów, wolność słowa, korupcję,  prawa mniejszości  oraz sytuację
migrantów i  uchodźców.
 
W przypadku Polski, Komisja Europejska wezwała UE do podjęcia działań, w grudniu 2017 roku
, w związku z zagrożeniem niezawisłości sądów. W rezolucji  przyjętej w marcu 2018 roku,
Parlament Europejski poparł obawy Komisji  dotyczące rządów prawa w Polsce.
 
Zgodnie z artykułem 7 Traktatu UE w następstwie tych wniosków Rada może stwierdzić, że
istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE w zainteresowanych krajach. Przed
dokonaniem tego ministrowie wysłuchują opinii władz krajowych.
 
Ministrowie UE przeprowadzili dwa wysłuchania z rządem węgierskim, we wrześniu i grudniu
2019 roku. Posłowie wielokrotnie skarżyli się, że nie zostali formalnie włączeni do tych rozmów.
Polskie władze trzykrotnie przemawiały we własnej obronie przed Radą w okresie od czerwca
do grudnia 2018 roku.
 
Na późniejszym etapie Rada Europejska może stwierdzić, jednomyślnie i za zgodą Parlamentu,
że ma miejsce poważne i trwałe naruszenie praworządności, demokracji i praw podstawowych.
Może to  ostatecznie  doprowadzić  do nałożenia  sankcji,  takich jak  zawieszenie  prawa do
głosowania  w Radzie.
 
Debata: środa, 15 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 16 stycznia 
 
Procedura: Rezolucja poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Ochrona praworządności w UE: Istniejące mechanizmy i możliwe ulepszenia
(6.11.2019)
Rządy prawa w Polsce i na Węgrzech: Posłowie do PE zwracają się o lepszą ochronę wartości
UE (17.12.2019)
Infografika: Rządy prawa w państwach członkowskich - Jak może zareagować UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180906IPR12104/panstwo-prawa-na-wegrzech-parlament-wzywa-unie-europejska-do-dzialania
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180226IPR98615/parlament-wspiera-podjecie-przez-ue-dzialan-w-obronie-panstwa-prawa-w-polsce
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180226IPR98615/parlament-wspiera-podjecie-przez-ue-dzialan-w-obronie-panstwa-prawa-w-polsce
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/praworzadnosc-w-panstwach-czlonkowskich-jak-moze-zareagowac-ue


Brexit: obawy Parlamentu o prawa obywateli
 
W rezolucji, głosowanej w środę, posłowie wyrażą obawy
związane z przyszłym sposobem zarządzania prawami
obywateli przez rządy Wielkiej Brytanii oraz UE-27 po
Brexicie
 
Parlament Europejski przedyskutuje i zagłosuje nad rezolucją dotyczącą wielu kwestii, z którymi
obywatele (zarówno obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, jak i obywatele Wielkiej
Brytanii mieszkający w pozostałej części UE) będą musieli się zmierzyć po wyjściu Wielkiej
Brytanii z UE.
 
W projekcie rezolucji podkreślono, że Umowa o Wystąpieniu zawiera sprawiedliwe i wyważone
postanowienia mające na celu ochronę praw obywateli  w okresie przejściowym i  po jego
zakończeniu.  Posłowie  podkreślają,  że  dokładne  wdrożenie  postanowień  umowy  ma
zasadnicze znaczenie dla ochrony osób, których ona dotyczy, ich rodzin i praw w zakresie
zabezpieczenia społecznego w perspektywie długoterminowej.
 
Szczególną  uwagę  poświęcono  programowi  rozliczeń  pomiędzy  UE  i  Zjednoczonym
Królestwem oraz wezwano rządy państw członkowskich do konsekwentnego i adekwatnego
podejścia do obywateli Zjednoczonego Królestwa rezydujących w UE.
 
Kontekst
 
Aby Umowa o Wystąpieniu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem weszła w
życie, musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością oddanych
głosów (art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Głosowanie w Parlamencie Europejskim
odbędzie się po zakończeniu procesu ratyfikacji w Zjednoczonym Królestwie.
 
Debata: wtorek, 14 stycznia
 
Głosowanie: środa, 15 stycznia 
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Rezolucje PE oraz skład grupy ds. Brexitu
Informacje dodatkowe
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M050
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Wezwanie do wprowadzenia wspólnej ładowarki
dla wszystkich telefonów komórkowych
 
Posłowie wzywają do wprowadzenia wiążących przepisów
ujednolicających ładowarki do telefonów i innych urządzeń
przenośnych, aby ograniczyć odpady elektroniczne i
ułatwić ludziom życie.
 
W dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 roku, unijni  prawodawcy wezwali  do
opracowania wspólnej ładowarki i przyznali Komisji Europejskiej uprawnienia do realizacji tego
celu w drodze aktu delegowanego.
 
Podejście Komisji polegające na "zachęcaniu" przemysłu do rozwijania wspólnych ładowarek
nie  spełniło  celów postawionych przez  prawodawców.  Dobrowolne porozumienia  między
różnymi  podmiotami  z  branży  nie  przyniosły  pożądanych rezultatów.
 
Posłowie  będą  nalegać,  aby  wspólna  ładowarka  pasowała  do  wszystkich  telefonów
komórkowych, tabletów, czytników książek elektronicznych i innych urządzeń przenośnych.
 
Poniedziałkowa debata zostanie podsumowana rezolucją, nad którą głosowanie odbędzie się
na jednej z najbliższych sesji plenarnych.
 
Według szacunków, stare ładowarki  generują ponad 51 000 ton odpadów elektronicznych
rocznie.
 
Debata: poniedziałek, 13 stycznia
 
Głosowanie: jedna z przyszłych sesji
 
Procedura: Debata z rezolucją poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Parlament chce ujednoliconej ładowarki (13.03.2014)
Standardowe ładowarki do telefonów komórkowych: Wstępna ocena wpływu (2018)
Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_pl
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20140307IPR38122/parlament-chce-ujednoliconej-ladowarki-do-telefonow
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

