
 

Biuletyn, sesja plenarna 5
8 października 2020, Bruksela
 
Posłowie zagłosują nad zmianami w Komisji Europejskiej 
Parlament ma podjąć decyzję w sprawie mianowania desygnowanej komisarz
McGuinness oraz w sprawie nowego zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego
wykonawczego Dombrovskisa.
 
 
Prawo klimatyczne UE: głosowanie nad nowym celem redukcji emisji
do 2030 
UE musi uzgodnić bardziej ambitny cel redukcji emisji do 2030 roku, aby osiągnąć
neutralność klimatyczną do 2050 roku, stwierdzili posłowie, przed głosowaniem
planowanym na środę.
 
 
Stały mechanizm monitorowania chroniący wartości europejskie 
Inicjatywa legislacyjna przeciwko „tendencjom autokratycznym i nieiberalnym” oraz
„korupcji, dezinformacji i zawłaszczaniu państwa”:  debata w poniedziałek i głosowanie
w środę.
 
 
Budżet wieloletni: nie ma funduszy UE bez poszanowania wartości
UE 
W odniesieniu do trwających negocjacji, posłowie mają ostrzegać przed złagodzeniem
proponowanego mechanizmu, który powinien uzależnić finansowanie UE od
przestrzegania zasad państwa prawa.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-10-05
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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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https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
http://www.epnewshub.eu


Posłowie zagłosują nad zmianami w Komisji
Europejskiej
 
Parlament ma podjąć decyzję w sprawie mianowania
desygnowanej komisarz McGuinness oraz w sprawie
nowego zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego
wykonawczego Dombrovskisa.
 
Zanim możliwe będzie głosowanie, Mairead McGuinness (Irlandia), desygnowana na komisarz
ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych oraz Valdis Dombrovskis
(Łotwa), który ma przejąć odpowiedzialność za decyzje dotyczące handlu międzynarodowego,
wezmą udział,  w  piątek  2  października,  w trzygodzinnych wysłuchaniach  we właściwych
komisjach  PE.
 
Po obu wysłuchaniach odbędą się spotkania, podczas których przewodniczący właściwych
komisji parlamentarnych i przedstawiciele grup politycznych w tych komisjach (koordynatorzy)
ocenią kompetencje kandydatów, do sprawowania przewidzianych dla nich funkcji.
 
Konferencja Przewodniczących Komisji oceni wyniki obu wysłuchań i przekaże swoje wnioski
Konferencji  Przewodniczących  5  października.  Konferencja  Przewodniczących  dokona
końcowej oceny i na posiedzeniu 6 października podejmie decyzję o zamknięciu procedury lub
zwróci się o podjęcie dalszych działań.
 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym przewidziane jest na 7 października.
 
Więcej informacji
Niezbędnik dla mediów
Strona poświęcona wysłuchaniom
Regulamin Parlamentu Europejskiego, Załącznik VII
Nieodpłatne zdjęcia oraz matriały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Prawo klimatyczne UE: głosowanie nad nowym
celem redukcji emisji do 2030
 
UE musi uzgodnić bardziej ambitny cel redukcji emisji do
2030 roku, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050
roku, stwierdzili posłowie, przed głosowaniem planowanym
na środę.
 
We wtorek posłowie będą debatować nad wnioskiem Komisji w sprawie europejskiej ustawy
klimatycznej, której celem jest przekształcenie politycznych obietnic dotyczących neutralności
klimatycznej UE do 2050 w wiążące zobowiązania. Zapewnią one europejskim obywatelom i
przedsiębiorstwom  przejrzystość  prawną  oraz  przewidywalność,  których  potrzebują  do
zaplanowania  transformacji.
 
W projekcie sprawozdania posłowie wzywają do ograniczenia emisji w 2030 roku o 60% w
porównaniu z 1990. Nalegają oni,  aby zarówno UE, jak i  wszystkie państwa członkowskie
indywidualnie stały się neutralne dla klimatu do roku 2050.
 
Kluczowa część Zielonego Ładu
 
W następstwie decyzji Rady Europejskiej ( w 2019 roku) o zatwierdzeniu celu neutralności
klimatycznej do roku 2050, w marcu 2020, Komisja zaproponowała unijne przepisy dotyczące
klimatu,  które  do 2050 stałyby się  prawnym wymogiem uzyskania  przez UE neutralności
klimatycznej. 17 września Komisja zmieniła wniosek w celu uwzględnienia nowego celu redukcji
emisji do 2030 roku.
 
Parlament odegrał ważną rolę w forsowaniu bardziej ambitnych przepisów UE dotyczących
klimatu oraz ogłaszając kryzys klimatyczny 29 listopada 2019 roku.
 
Webminarium dla dziennikarzy
 
W dniach 5 października 2020 r. w godz. 14.00-16.00 zostanie zorganizowane seminarium
internetowe dla dziennikarzy na temat unijnych przepisów dotyczących klimatu z udziałem
kluczowych posłów.
 
Oglądaj na żywo.
 
Debata: wtorek, 6 października
 
Głosowanie: środa, 7 października
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121IPR67110/parlament-europejski-oglasza-kryzys-klimatyczny
http://www.europarl.europa.eu/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Projekt sprawozdania o europejskim prawie klimatycznym
Sprawozdawca: Jytte Guteland (S&D, Sweden)
Biuro analiz PE: Europejskie Parawo Klimatyczne
Niedopłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Stały mechanizm monitorowania chroniący
wartości europejskie
 
Inicjatywa legislacyjna przeciwko „tendencjom
autokratycznym i nieiberalnym” oraz „korupcji,
dezinformacji i zawłaszczaniu państwa”:  debata w
poniedziałek i głosowanie w środę.
 
Projekt  rezolucji,  której  sprawozdawcą  jest  Michal  Šimečka  (Renew,  SK)  przewiduje
ustanowienie  obiektywnego,  opartego  na  dowodach  oraz  sprawiedliwego  mechanizmu,
odnoszącego  się  do  wszystkich  państw  członkowskich,  w  celu  ochrony  demokracji,
praworządności  i  praw  podstawowych.  Unia  potrzebuje  "solidnego,  kompleksowego  i
pozytywnego programu", aby skutecznie chronić i wzmacniać wartości UE, określone w art. 2
TUE,  zgodnie  z  tekstem przyjętym wcześniej  przez  parlamentarną  komisję  ds.  wolności
obywatelskich.
 
Nowy  “roczny  cykl  monitorowania”  posiadający  instrumenty  prewencyjne  i  korygujące,
począwszy  od  zaleceń dla  poszczególnych krajów (za  wzór  mógłby  służyć  istniejący  już
Semestr Europejski)i, a skończywszy na warunkowości związanej z finansowaniem, mógłby
zintegrować  istniejące  mechanizmy,  takie  jak  te  przewidziane  w art.  7  TUE oraz  roczne
sprawozdanie na temat praworządności,nad którym pracuje obecnie Komisja Europejska.
Oświadczenie sprawozdawcy można zbaczyć tutaj.
 
W  swoim  przemówieniu  inauguracyjnym  w  lipcu  2019  oraz  w  wytycznych  politycznych
przewodnicząca Komisji  Europejskiej Ursula von der Leyen zobowiązała się do udzielenia
odpowiedzi na wniosek dotyczący aktu ustawodawczego za każdym razem, gdy Parlament,
stanowiąc większością głosów swoich członków, przyjmie rezolucję, w której domagać się
będzie przedłożenia wniosku ustawodawczego.
 
Debata: poniedziałek, 5 października
 
Głosowanie: środa, 7 października
 
Procedura: rezolucja legislacyjna 
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Praworządność w państwach członkowskich: jak może zareagować UE (infografika)
Biuro Analiz PE: “Europejska wartość dodana mechanizmu UE na rzecz demokracji,
praworządności i praw podstawowych - ocena wstępna” (23.04.2020)
Biuro Analiz PE: “Wpływ działań zwalczających Covid-19 na demokrację, praworządność i
prawa podstawowe w UE” (23.04.2020)
Niedopłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200918IPR87418/wartosci-ue-w-kierunku-stalego-mechanizmu-monitorowania
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200918IPR87418/wartosci-ue-w-kierunku-stalego-mechanizmu-monitorowania
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-fundamental-rights-final-vote-simeka_I195136-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Budżet wieloletni: nie ma funduszy UE bez
poszanowania wartości UE
 
W odniesieniu do trwających negocjacji, posłowie mają
ostrzegać przed złagodzeniem proponowanego
mechanizmu, który powinien uzależnić finansowanie UE od
przestrzegania zasad państwa prawa.
 
Posłowie  mogą  przypomnieć  państwom  członkowskim,  że  Parlament  zgodzi  się  na
długoterminowy budżet tylko wtedy, gdy będzie istniał konkretny mechanizm uzależniający
fundusze UE od praworządności, pozwalający na zmniejszenie lub zawieszenie finansowania
UE, jeśli państwo członkowskie nie będzie przestrzegać zasad państwa prawa.
 
Debata z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiek ma się odbyć w poniedziałek.
 
Kontekst
 
W rezolucji przyjętej po lipcowym porozumieniu w Radzie w sprawie kolejnego wieloletniego
budżetu, posłowie wyrazili ubolewanie, że Rada Europejska znacznie osłabiła wysiłki Komisji i
Parlamentu na rzecz utrzymania praworządności, praw podstawowych i demokracji w ramach
wieloletnich ram finansowych i instrumentu Next Generation EU.
 
W środę, 30 września, Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko negocjacyjne umożliwiające
rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia dotyczącego
warunkowości w zakresie praworządności.
 
Debata: poniedziałek, 5 października
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Parlament zaakceptuje porozumienie o WFR tylko po wprowadzeniu
ulepszeń (23.07.2020)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.
Biuro Analiz PE: Ochrona budżetu UE przed ogólnymi brakami w zakresie praworządności
(25.06.2020)
Niedopłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200722IPR83804/parlament-zaakceptuje-porozumienie-o-wrf-tylko-po-wprowadzeniu-ulepszen
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200722IPR83804/parlament-zaakceptuje-porozumienie-o-wrf-tylko-po-wprowadzeniu-ulepszen
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

