
 

Biuletyn,  sesja  plenarna  29-30  stycznia  2020  ,
Bruksela
 
Upamiętnienie 75 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz  
Podczas otwarcia sesji plenarnej odbędzie się uroczystość, podczas której głos
zabiorą ocalała z obozu Liliana Segre oraz Przewodniczący PE David Sassoli.
 
 
Brexit: ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim 
Posłowie mają zatwierdzić Umowę o Wystąpieniu w głosowaniu, które odbędzie się w
środę o 18.00.
 
 
Posłowie chcą przepisów prowadzących do ujednolicenia ładowarek
i ograniczenia odpadów elektronicznych  
W czwartek Parlament zagłosuje nad rezolucją wzywającą do wprowadzenia
wspólnych ładowarek do urządzeń przenośnych i ograniczenia ilości odpadów
elektronicznych.
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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)
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-01-29
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
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Upamiętnienie 75 rocznicy wyzwolenia obozu
koncentracyjnego Auschwitz 
 
Podczas otwarcia sesji plenarnej odbędzie się uroczystość,
podczas której głos zabiorą ocalała z obozu Liliana Segre
oraz Przewodniczący PE David Sassoli.
 
Posłowie do PE uczczą minutą ciszy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 75
lat po wyzwoleniu nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 27 stycznia 1945 roku.
 
W obecności  Anity  Lasker-Wallfisch,  światowej  sławy  wiolonczelistki  i  ocalałej  członkini
Orkiestry  Kobiecej  w  Auschwitz,  Mischa  i  Max  Maisky  wykonają  "Modlitwę"  z  "Życia
Żydowskiego"  Ernesta  Blocha  na  wiolonczeli  i  fortepianie.
 
Około 15.20 przemówienie wygłosi Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini
włoskiego Senatu.
 
Karski  Quartet  i  Naomi  Couquet  (Mezzosopran)  wykonają  "Kadisz"  Maurice'a  Ravela  na
zakończenie  ceremonii  o  15:45.
 
Ceremonia: środa, 29 stycznia 
 
Więcej informacji
PE na żywo
EbS+ na żywo
Przewodniczący PE David Sassoli: Zapominamy o lekcjach historii, Europa i świat muszą
działać przeciwko rosnącemu antysemityzmowi. (Komunikat prasowy 21.01.2020)
Biuro Analiz PE: Unia Europejska a pamięć o Holokauście (EN/FR)
Biuro Analiz PE: Wspieranie osób ocalałych z Holocaustu (EN/FR)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Brexit: ostatnie głosowanie w Parlamencie
Europejskim
 
Posłowie mają zatwierdzić Umowę o Wystąpieniu w
głosowaniu, które odbędzie się w środę o 18.00.
 
Parlament będzie głosował nad Umową o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE na posiedzeniu
plenarnym w Brukseli. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady
Charles Michel, wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oraz główny negocjator UE Michel
Barnier wezmą udział w debacie z przywódcami grup politycznych, która poprzedzi głosowanie,
a rozpocznie się około 16.15.
 
Głosowanie  na  sesji  plenarnej  Parlamentu  o  18.00  odbywa się  po  zakończeniu  procesu
ratyfikacji  w Wielkiej  Brytanii  i  zeszłotygodniowej pozytywnej rekomendacji  przyjętej przez
Komisję  ds.  Konstytucyjnych.  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), a
następnie poddana pod głosowanie końcowe (większością kwalifikowaną) w Radzie.
 
Po głosowaniu przewodniczący Sassoli wygłosi oświadczenie na posiedzeniu plenarnym, po
którym brytyjscy posłowie i  przywódcy grup politycznych zostaną zaproszeni do udziału w
krótkiej ceremonii,  która odbędzie się w sali  im. Yehudi Menuhina około godziny 18.15.
 
Debata & Głosowanie: środa, 29 stycznia
 
Procedura: Rezolucja legislacyjna, zgoda
 
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (RE, BE)
Biuro Analiz PE: “Parlament Europejski po Brexicie” (14-01-2020)
Biuro Analiz PE: “Zmiany w umowie o Brexicie. Co się zmieniło i jakie są kolejne kroki?” (22-
10-2019)
Biuro Analiz PE “Brexit: Ostatnia prosta (24-01-2020)
Więcej informacji dotyczących zaangażowania Parlamentu Europejskiego w prace nad
Brexitem
Rezolucje parlamentarne oraz skład grupy posłów zajmujących się Brexitem
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Posłowie chcą przepisów prowadzących do
ujednolicenia ładowarek i ograniczenia odpadów
elektronicznych 
 
W czwartek Parlament zagłosuje nad rezolucją wzywającą
do wprowadzenia wspólnych ładowarek do urządzeń
przenośnych i ograniczenia ilości odpadów
elektronicznych.
 
Kiedy to,  co jest dobre dla konsumenta, pokrywa się z tym, co jest dobre dla środowiska,
musimy skorzystać z tej możliwości - mówili  posłowie do PE podczas debaty plenarnej 13
stycznia.
 
Posłowie oczekują od Komisji  Europejskiej konkretnych działań, na przykład standaryzacji
ładowarek oraz skuteczniejszego przetwarzania odpadów elektronicznych. Niektórzy proponują
również, aby nowe telefony i ładowarki były sprzedawane oddzielnie.
 
Informacje dodatkowe
 
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.  Komisja Europejska
stwierdziła jednak, że poczyniono postępy: w 2009 roku istniało ponad 30 rozwiązań w zakresie
ładowania a obecnie istnieją trzy główne rodzaje ładowarek.
 
Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się około 50 milionów ton e-odpadów rocznie,
średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 roku
wyniosła 12,3 mln ton metrycznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca.
 
Debata: poniedziałek, 13 stycznia
 
Głosowanie: wtorek, 30 stycznia
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
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


Więcej informacji
Debata plenarna: Interwencje (pisemne i wideo) w sprawie wspólnej ładowarki (13.01.2020)
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
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
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

