
 

Biuletyn, sesja plenarna 19
23 października 2020
 
Parlament zagłosuje nad przyszłością polityki rolnej UE 
Posłowie będą debatować i głosować nad planami uczynienia polityki rolnej UE
bardziej zrównoważoną, odporną i elastyczną, aby mogła ona nadal zapewniać
bezpieczeństwo żywnościowe w UE.
 
 
Parlament określi swoje priorytety dla przyszłej ustawy o usługach
cyfrowych 
Oczekiwania posłów dotyczące sposobu regulacji usług cyfrowych, w tym platform
internetowych i sprzedaży online, będą przedmiotem debaty w poniedziałek i
głosowania we wtorek.
 
 
Parlament chce utorować drogę pierwszym przepisom UE o
sztucznej inteligencji 
Posłowie przedstawią swoją wizję tego, jak UE może najlepiej regulować sztuczną
inteligencję (AI) w celu zwiększenia innowacyjności, standardów etycznych i zaufania
do technologii.
 
 
Komisja Europejska przedstawi swój plan pracy na rok 2021 
Posłowie wypowiedzą się na temat programu prac Komisji na rok 2021,   we wtorek o
godz. 15.00.
 
 
Przewodniczący PE ogłosi laureata nagrody Sacharowa 2020 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Sassoli i przewodniczący grup
politycznych podejmą w czwartek decyzję w sprawie laureata nagrody im. Sacharowa
za wolność myśli, w roku 2020.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-10-19
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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
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
prasa-PL@europarl.europa.eu
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Parlament zagłosuje nad przyszłością polityki
rolnej UE
 
Posłowie będą debatować i głosować nad planami
uczynienia polityki rolnej UE bardziej zrównoważoną,
odporną i elastyczną, aby mogła ona nadal zapewniać
bezpieczeństwo żywnościowe w UE.
 
Debata zaplanowana jest na wtorek rano, a głosowania odbywać się będą przez cały tydzień.
 
Posłowie mają zamiar poprzeć zmiany, które powinny lepiej dostosować Wspólną Politykę
Rolną do potrzeb poszczególnych państw członkowskich. Rządy krajowe powinny opracować
plany strategiczne określające, w jaki sposób zamierzają realizować cele UE w terenie. Komisja
będzie sprawdzać wyniki ich działań, a nie tylko zgodność z przepisami UE.
 
Częścią pakietu reform są również plany wzmocnienia obowiązkowych działań przyjaznych dla
klimatu i środowiska, które każdy rolnik musi wykonywać, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie,
oraz zwiększenia wsparcia finansowego dla dizałań dobrowolnych. Posłowie będą również
głosować nad propozycjami dotyczącymi zmniejszenia płatności dla większych gospodarstw i
skierowania większej ilości  pieniędzy do mniejszych gospodarstw i  młodych rolników, aby
pomóc im w radzeniu sobie z kryzysami oraz nad uproszczeniem zasad przeprowadzania
kontroli  i  inspekcji.
 
Po  podjęciu  decyzji  przez  Parlament,  posłowie  będą  gotowi  do  rozpoczęcia  rozmów  z
ministrami  UE  na  temat  pakietu  reform.
 
Kontekst
 
Ostatnia reforma polityki rolnej UE, ustanowionej w 1962 roku, miała miejsce w roku 2013.
 
Obecne zasady WPR wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku. Powinny one zostać zastąpione
przepisami  przejściowymi  do czasu uzgodnienia  i  zatwierdzenia  przez  Parlament  i  Radę
trwającej  reformy WPR.
 
WPR stanowi 34,5% budżetu UE na 2020 r. (58,12 mld euro). Około 70 proc. budżetu WPR
wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów gospodarstw rolnych UE.
 
Debata: wtorek, 20 października
 
Głosowania: wtorek, 20 października - piątek, 23 października
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Typ dokumentu: Rozporządzenie (3x)
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna (Plany strategiczne)
Ścieżka proceduralna (Wspólna organizacja rynku produktów rolnych)
Ścieżka proceduralna (Finansowanie, zarządzanie i monitorowanie WPR)
Sprawozdawca - plany strategiczne: Peter Jahr (EPP, DE)
Sprawozdawca - wspólna organizacja rynku: Eric Andrieu (S&D, FR)
Sprawozdawca - rozporządzenie horyzontalne: Ulrike Müller (RE, DE)
EP Research: CAP strategic plans (December 2018)
Biuro Analiz PE: WPR rozporządzenia wprowadzające zmiany dot. wspólnej organizacji rynku
produktów rolnych, systemów jakości i środków dotyczących regionów oddalonych
(październik 2019)
Biuro Analiz PE: WPR rozporządzenie horyzontalne (czerwiec 2019)
Biuro Analiz PE: WPR po 2020, ocena wniosków legislacyjnych KE (październik 2018)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlament określi swoje priorytety dla przyszłej
ustawy o usługach cyfrowych
 
Oczekiwania posłów dotyczące sposobu regulacji usług
cyfrowych, w tym platform internetowych i sprzedaży
online, będą przedmiotem debaty w poniedziałek i
głosowania we wtorek.
 
Przy pomocy powstającej  ustawy o usługach cyfrowych (DSA) Unia Europejska zamierza
kształtować gospodarkę cyfrową nie tylko na szczeblu UE, ale również wyznaczać globalne
standardy, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ochrony danych.
 
W  dwóch  odrębnych  sprawozdaniach  w  ramach  procedury  zwrócenia  się  do  Komisji
Europejskiej  o  przedstawienie  wniosku parlamentarne komisje  ds.  rynku wewnętrznego i
ochrony konsumentów oraz ds. prawnych wzywają Komisję Europejską do zajęcia się obecnymi
niedociągnięciami w środowisku online oraz ich usunięcia w ramach pakietu DSA, który ma
zostać przedstawiony do końca roku.
 
Obie komisje domagają się wprowadzenia wiążącego mechanizmu "powiadamiania i działania"
w celu zwalczania nielegalnych treści w Internecie. Posłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego
chcą również, aby rynki internetowe były prawnie zobowiązane do zachowania przejrzystości i
dzielenia się informacjami z użytkownikami, na przykład na temat niebezpiecznych produktów
sprzedawanych online. Chcą także silniejszych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
oraz skutecznych środków egzekwowania prawa i nadzoru. Ponadto, oczekują oni konkretnych
przepisów mających na celu zapobieganie (a nie tylko naprawianie) niedoskonałościom rynku
spowodowanym przez duże platformy.
 
Komisja Prawna wzywa do zapewnienia przejrzystości prawnej platform i gwarancji ochrony
praw podstawowych użytkowników,  w tym dostępu do środków odwoławczych na drodze
sądowej, oraz do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zwalczania
szkodliwych treści, takich jak fałszywe wiadomości. Posłowie chcą również, aby użytkownicy
mieli większą kontrolę nad tym, co widzą w Internecie (w tym możliwość rezygnacji z dobierania
dla  nich  treści)  oraz  mniej  inwazyjnych  reklam  ukierunkowanych.  Oczekują  bardziej
przejrzystych infromacji na temat gromadzenia danych oraz utworzenia europejskiego podmiotu
monitorującego i nakładającego grzywny.
 
Trzecia, nielegislacyjna rezolucja Komisji Wolności Obywatelskich koncentruje się na kwestiach
praw podstawowych i  wzywa do "starannego,  proporcjonalnego i  niedyskryminacyjnego"
usuwania treści w celu zagwarantowania wolności słowa i  informacji,  jak również ochrony
prywatności  i  danych.  Posłowie  zwracają  również  uwagę  na  to,  jak  problematyczne  jest
mikrotargetowanie oparte na ludzkich słabościach, podobnie jak szerzenie się mowy nienawiści
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights


i  dezinformacji,  domagając  się  przejrzystości  w  zakresie  źródeł  dochodów  platform
internetowych.
 
Debata: poniedziałek, 19 października
 
Głosowanie: wtorek, 20 października, ogłoszenie wynikow: środa, 21 października 
 
 
Procedura: procedura ustawodawcza (IMCO oraz JURI, Regulamin PE, Art 47) oraz rezolucja
nielegislacyjna (LIBE)
 
Więcej informacji
Sprawozdanie komisji parlamentarnej IMCO
Ścieżka proceduralna - Ustawa o usługach cyfrowych: Poprawa funkcjonowania jednolitego
rynku
Sprawozdawca IMCO: Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Sprawozdanie komisji parlamentarnej JURI
Ścieżka proceduralna - Ustawa o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa
handlowego i cywilnego dotyczących podmiotów gospodarczych działających online
Sprawozdawca JURI, Tiemo Wölken (S&D, DE)
Sprawozdanie, ścieżka proceduralna i sprawozdawca LIBE
Biuro Analiz PE: Przegląd ustawy o usługach cyfrowych
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

6 I 10

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/enhttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlament chce utorować drogę pierwszym
przepisom UE o sztucznej inteligencji
 
Posłowie przedstawią swoją wizję tego, jak UE może
najlepiej regulować sztuczną inteligencję (AI) w celu
zwiększenia innowacyjności, standardów etycznych i
zaufania do technologii.
 
Debata zaplanowana jest na poniedziałek, głosowania nad dwiema inicjatywami legislacyjnymi
oraz dodatkowym tekstem na wtorek.
 
Parlament  Europejski  jako  jeden z  pierwszych  przedstawił  zalecenia  dotyczące tego,  co
powinny zawierać przepisy o AI, jeśli  chodzi o etykę, odpowiedzialność i  prawa własności
intelektualnej, tak aby UE mogła stać się światowym liderem w jej rozwoju. Wniosek legislacyjny
Komisji ma zostać przedstawiony na początku przyszłego roku.
 
W sprawozdaniu z inicjatywy ustawodawczej w sprawie aspektów etycznych podkreśla się, że
przyszłe przepisy powinny uwzględniać kilka zasad przewodnich, w tym ukierunkowaną na
człowieka, stworzoną przez człowieka i kontrolowaną przez człowieka sztuczną inteligencję;
bezpieczeństwo, przejrzystość i  odpowiedzialność;  zabezpieczenia przed stronniczością i
dyskryminacją; prawo do odszkodowania; odpowiedzialność społeczną i środowiskową oraz
poszanowanie praw podstawowych.
 
W sprawozdaniu  z  inicjatywy  ustawodawczej  w  sprawie  odpowiedzialności  wezwano  do
przyjęcia zorientowanych na przyszłość ram dotyczących odpowiedzialności, które uczyniłyby
osoby prowadzące działalność związaną z AI wysokiego ryzyka ściśle odpowiedzialnymi w
przypadku  wystąpienia  szkód.  Przepisy  te  powinny  obejmować  ochronę  życia,  zdrowia,
integralności fizycznej, mienia, a także znaczne szkody niematerialne, jeżeli powodują one
"możliwe do zweryfikowania znaczne straty ekonomiczne".
 
W trzecim tekście wzywa się do stworzenia skutecznego systemu praw własności intelektualnej
i  zabezpieczeń dla przepisów patentowych UE. W tekście poruszono kwestie osobowości
prawnej, praw autorskich, tajemnicy handlowej i ochrony pracy twórczej wykorzystującej AI i tej
generowanej przez AI.
 
Debata: poniedziałek, 19 października
 
Głosowanie: wtorek, 20 października, ogłoszenie wynikow: środa, 21 października 
 
 
Procedura: procedura ustawodawcza (Regulamin PE, Art 47) oraz rezolucja nielegislacyjna 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_PL.html


Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i
związanych z nimi technologii
Projekt sprawozdania w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
Projekt sprawozdania w sprawie praw własności intelektualnej w zakresie rozwoju technologii
dot. sztucznej inteligencji
Biuro Analiz PE: Przegląd informacji na temat AI
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


Komisja Europejska przedstawi swój plan pracy
na rok 2021
 
Posłowie wypowiedzą się na temat programu prac Komisji
na rok 2021,   we wtorek o godz. 15.00.
 
Po debacie  na  temat  stanu Unii  Europejskiej  z  przewodniczącą Ursulą  von der  Leyen w
Parlamencie,16  września,  Komisja  Europejska  przedstawi  swoje  plany  dotyczące
przyspieszenia procesu wychodzenia z kryzysu COVID-19 i zbudowania prężnej, neutralnej pod
względem emisji dwutlenku węgla i zaawansowanej cyfrowo gospodarki UE, która nikogo nie
pozostawia w tyle.
 
W liście intencyjnym (z dnia 16.09.2020 ) do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Davida Sassoliego oraz do prezydencji niemieckiej w Radzie, Przewodnicząca Ursula von der
Leyen  wymieniła  kluczowe  obszary  działania  w  2021  roku.  List  ten  stanowił  początek
międzyinstytucjonalnego  dialogu  na  temat  priorytetów  na  następny  rok.
 
Debata: wtorek, 20 października
 
Procedura: Oświadczenia Komisji Europejskiej oraz jedna runda wystąpień przedstawicieli grup
politycznych
 
Więcej informacji
Stan Unii Europejskiej 2020
Ścieżka proceduralan: Program prac Komisji Europejskiej 2021
Biuro analiz PE: Sześć priorytetów Komisji von der Leyen -  Aktualna sytuacja na jesieni 2020
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/soteu/en/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Przewodniczący PE ogłosi laureata nagrody
Sacharowa 2020
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Sassoli i
przewodniczący grup politycznych podejmą w czwartek
decyzję w sprawie laureata nagrody im. Sacharowa za
wolność myśli, w roku 2020.
 
Laureaci  zostaná  ogłoszeni  przez  Przewodniczącego  Parlamentu  Europejskiego  Davida
Sassoliego  w  czwartek.
 
Finalistami w tym roku są:
 
- Demokratyczna opozycja na Białorusi, reprezentowana przez Radę Koordynacyjną, inicjatywa
odważnych kobiet oraz działaczy politycznych i społeczeństwa obywatelskiego;
 
- Aktywiści z Guapinolu i Berta Cáceres z Hondurasu;
 
- bp Najeeb Michaeel, Arcybiskup Mosulu, Irak.
 
Więcej informacji na temat Nagrody im. Sachrowa i wszystkich tegorocznych nominacji.
 
Ogłoszenie laureatów: czwartek, 22 października
 
Procedura: Nagroda im. Sacharowa 2020
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Nagroda im. Sacharowa 2020, posłowie wybierają fianlistów (12.10.2020)
Pakiet Audiowizualny: oświadczenie Przewodniczącego AFET Davida McAllistera,
Przewodniczącego DEVE Tomasa Tobé oraz Przewodniczącej DROI Marii Areny, na temat
finalistów nagrody im. Sacharowa w roku 2020
Społeczność Nagrody im. Sacharowa
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne - Nagroda im. Sacharowa  2020

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://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk

