Posiedzenie plenarne
10-12-2020 - 17:59
20201201BRI92866

Biuletyn, sesja plenarna 14-17 grudnia 2020
Opozycja demokratyczna na Białorusi otrzyma Nagrodę im.
Sacharowa 2020
Nagroda im. Sacharowa 2020 za Wolność Myśli zostanie wręczona przedstawicielom
opozycji demokratycznej na Białorusi, podczas ceremonii w środę, o 12.00.

3

PE gotowy do głosowania nad przyszłym pakietem finansowym UE i
budżetem 2021
Jeżeli Radzie Europejskiej uda się przełamać impas w zakresie długoterminowego
budżetu i pakietu odbudowy, posłowie są gotowi do głosowania nad wszystkimi
powiązanymi aktami legislacyjnymi.

5

Klimat, Turcja, szczepionki: debata poselska nad wynikami
grudniowego szczytu UE
W środę, Parlament oceni wyniki grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej z
udziałem przewodniczących Komisji i Rady Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela.

6

Szczepionki na COVID-19: debata o strategii sprawiedliwej
dystrybucji
W środę odbędzie się debata z Komisarz Kyriakides na temat strategii UE w
dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, odpowiadającej na wyzwania wewnątrz i na
zewnątrz UE.

7

Wysoka jakość wody z kranu i zmniejszenie ilości plastikowych
śmieci
We wtorek posłowie zagłosują nad dyrektywą w sprawie wody pitnej, a w czwartek
wezwą państwa członkowskie do przestrzegania istniejącego prawodawstwa w
sprawie wody w UE.

9

REACT-EU: Dodatkowe zasoby na walkę ze skutkami COVID-19 na
poziomie lokalnym
Posłowie mają zatwierdzić pakiet o wartości 47,5 mld euro (REACT-EU) w celu
złagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19 w regionach UE.

11

Zmiana klimatu: jak UE może się przygotować i dostosować?
W rezolucji, głosowanej w czwartek, posłowie chcą dać impuls do budowania
społeczeństw odpornych na zmiany klimatu z pomocą nadchodzącej strategii
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adaptacyjnej UE.

12

Przejściowe zasady finansowania rolnictwa i pomocy dla
producentów żywności
Posłowie będą głosować nad płynnym przejściem od obecnej do przyszłej polityki
rolnej UE oraz uwolnieniem €8 mld pomocy dla rolników i obszarów wiejskich.

13

Głosowanie nad polskim kandydatem do Trybunału
Obrachunkowego
W poniedziałek posłowie będą głosować nad kandydatem zgłoszonym przez polski
rząd na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

14

http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-12-14

.
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)
Kontakty
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

PL

Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

2 I 14

Posiedzenie plenarne

Opozycja demokratyczna na Białorusi otrzyma
Nagrodę im. Sacharowa 2020
Nagroda im. Sacharowa 2020 za Wolność Myśli zostanie
wręczona przedstawicielom opozycji demokratycznej na
Białorusi, podczas ceremonii w środę, o 12.00.
Białoruska opozycja, której wielu członków jest uwięzionych lub musiało uciekać z kraju po
tegorocznych protestach przeciwko autorytarnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence,
będzie reprezentowana na uroczystości przez kilku laureatów, w tym przywódczynię opozycji
Swiatłanę Cichanouską. Otrzymają oni nagrodę od Przewodniczącego PE Davida Sassoliego
podczas ceremonii w sali plenarnej, w środę 16 grudnia, w południe.
Prezydent Sassoli, Swiatłana Cichanouska oraz kolejna z laureatek Wieranika Cepkała wezmą
również udział w konferencji prasowej bezpośrednio po uroczystości wręczenia nagród,
konferencja rozpocznie się o godz. 12.40, w sali konferencyjnej im. Anny Politkowskiej w
siedzibie PE, w Brukseli.
Ceremonię wręczenia nagrody oraz konferencję prasową można ogladać na żywo przez EP
Live lub EbS+.
Tutaj możesz przeczytać więcej zarówno o laureatach jak i innych finalistach
W poniedziałek, 14 grudnia w godzinach od 19.00 do 20.30, posłowie z Komisji Spraw
Zagranicznych i Rozwoju oraz Podkomisji Praw Człowieka przeprowadzą dyskusję z
białoruskimi laureatami.
Tło
Nagroda im. Sacharowa za Wolności Myśli jest przyznawana co roku przez Parlament
Europejski. Została ona ustanowiona w 1988 roku, aby uhonorować osoby i organizacje
broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Nazwano ją na cześć sowieckiego fizyka i
politycznego dysydenta Andrieja Sacharowa
Ceremonia: środa, 16 grudnia
Procedura: Ceremonia wręczenia nagrody
Konferencka Prasowa: środa, 16 grudnia 12.40 – 13.10
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Więcej informacji
Komunikat prasowy: “Nagroda Sacharowa 2020 przyznana opozycji demokratycznej na
Białorusi” (22.10.2020)
Infoclip: Nagroda Sacharowa 2020
Biuro Analiz PE: "Opozycja demokratyczna na Białorusi laureatem nagrody Sacharowa za
obronę demokracji" (grudzień 2020)
Społeczność Nagrody im. Sacharowa
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne - Nagroda im. Sacharowa 2020
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PE gotowy do głosowania nad przyszłym
pakietem finansowym UE i budżetem 2021
Jeżeli Radzie Europejskiej uda się przełamać impas w
zakresie długoterminowego budżetu i pakietu odbudowy,
posłowie są gotowi do głosowania nad wszystkimi
powiązanymi aktami legislacyjnymi.
Jeśli tylko Rada przekaże Parlamentowi teksty rozporządzeń dotyczących wieloletnich ram
finansowych (WRF) i mechanizmu praworządności, a także rocznego budżetu na 2021, w
fromie ustalonej z posłami w trakcie negocjacji, na czas przed posiedzeniem plenarnym w
dniach 14-17 grudnia, posłowie użyją przyspieszonej procedury, która pozwoliłabyi
przeprowadzić ostateczne głosowania nad wszystkimi wnioskami.
Pozwoliłoby to na dostarczenie obywatelom pilnie potrzebnego wsparcia z budżetu UE i
funduszu odbudowy, z początkiem przyszłego roku.
WRF (w tym towarzyszące im porozumienie międzyinstytucjonalne, PMI) zostały nieformalnie
uzgodnione z Radą 10 listopada, natomiast mechanizm umożliwiający UE zaprzestanie
finansowania rządów, które nie przestrzegają wartości UE, takich jak praworządność, został
uzgodniony 5 listopada, a budżet roczny na rok 2021 4 grudnia.
Debata: tbc
Głosowanie: tbc

Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata
2021-2027, instrumentu na rzecz odbudowy gospodarczej, Next Generation EU oraz nowych
zasobów własnych
Zaproszenie wystosowane przez przewodniczącego Charlesa Michela do członków Rady
Europejskiej przed ich posiedzeniem w dniach 10-11 grudnia 2020
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Klimat, Turcja, szczepionki: debata poselska nad
wynikami grudniowego szczytu UE
W środę, Parlament oceni wyniki grudniowego posiedzenia
Rady Europejskiej z udziałem przewodniczących Komisji i
Rady Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela.
Oprócz prób zakończenia impasu w sprawie pakietu dotyczącego przyszłego finansowania UE,
przywódcy europejscy na posiedzeniu w dniach 10-11 grudnia ocenią również skoordynowane
wysiłki na rzecz zwalczania pandemii COVID-19, w tym szczepionki i testy. Powrócą również do
kwestii zmian klimatu w celu uzgodnienia celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 roku.
Ponadto zajmą się sposobami walki z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem.
Poza powyższymi tematami, podczas debaty plenarnej, posłowie zajmą i się również na
sytuacją we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz na stosunkach z Turcją.
Debata: środa, 16 grudnia
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej

Więcej informacji
Komunikat prasowy PE: Kompromis w sprawie długoterminowego budżetu UE (10.11.2020)
Komunikat prasowy PE: na temat debaty w PE przed szczytem UE w dniach 10-11 grudnia
(25.11.2020)
Komunikat prasowy PE: Głosowanie plenarne nad Unijnym prawem klimatycznym
(11.09.2020)
Program Rady Europejskiej 10-11 grudnia
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Szczepionki na COVID-19: debata o strategii
sprawiedliwej dystrybucji
W środę odbędzie się debata z Komisarz Kyriakides na
temat strategii UE w dotyczącej szczepień przeciw COVID19, odpowiadającej na wyzwania wewnątrz i na zewnątrz
UE.
Opracowanie i rozpowszechnienie skutecznej i bezpiecznej szczepionki na całym świecie jest
prawdopodobnie jedynym sposobem na zakończenie pandemii COVID-19. W tym celu Komisja
zaproponowała Unijną strategię szczepień przeciw COVID-19 i wymieniła kluczowe etapy
skutecznej strategii szczepień i dystrybuji szczepionek.
W środowej debacie posłowie mają zaapelować o przyjęcie europejskiego podejścia, które
zapewni dostęp do bezpiecznych szczepionek w całej Europie po uzyskaniu pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu w UE. Prawdopodobnie będą oni również debatować nad środkami
zapewniającymi sprawiedliwą dystrybucję i ochronę najbardziej narażonych osób, a także
ponownie podkreślą potrzebę przejrzystości w procesie zatwierdzania i negocjowania dostępu
do szczepionek COVID-19.
Potrzebne jest globalne podejście do szczepień
W rezolucji z 25 listopada Parlament z zadowoleniem przyjął odrzucenie przez UE nacjonalizmu
w zakresie szczepionek i stwierdził, że UE ma do odegrania wiodącą rolę w ułatwianiu równego
dostępu do szczepionek na całym świecie. Posłowie wezwali również UE i USA do
wzmocnienia współpracy i solidarności w oparciu o podejście ukierunkowane na naukę w
ramach wspólnej walki z COVID-19.
Kontekst
Komisja zawarła wstępne umowy kupna z kilkoma laboratoriami farmaceutycznymi w celu
stworzenia portfela potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Każda szczepionka musi
być dopuszczona do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) zgodnie z normami
bezpieczeństwa i skuteczności. EMA otrzymała ostatnio dwa wnioski o warunkowe
dopuszczenie do obrotu dwóch szczepionek COVID-19 i oczekuje się, że zakończy swoje
oceny w najbliższych tygodniach.
22 września Parlament zorganizował wysłuchanie publiczne na temat "Jak zapewnić
obywatelom UE dostęp do szczepionek na COVID-19: badania kliniczne, produkcja i
dystrybucja - wyzwania".
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Debata: środa, 16 grudnia
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej

Więcej informacji
Komunikat prasowy PE: “Szczepionki na COVID-19: Posłowie szukają odpowiedzi u
przedstawicieli branży (22.09.2020)
Komunikat prasowy PE: “COVID-19: Posłowie do PE chcą bezpiecznych szczepionek, pełnej
przejrzystości i odpowiedzialności firm” (07.09.2020)
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: “Koronawirus: Komisja wymienia kluczowe kroki w
kierunku skutecznych strategii szczepień i dystrybucji szczepionek” (15.10.2020)
Stona PE poświęcona COVID-19
Strona Komisji poświęcona dzialaniom UE w odpowiedzi na pandemię COVID-19
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne: COVID-19
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Wysoka jakość wody z kranu i zmniejszenie ilości
plastikowych śmieci
We wtorek posłowie zagłosują nad dyrektywą w sprawie
wody pitnej, a w czwartek wezwą państwa członkowskie do
przestrzegania istniejącego prawodawstwa w sprawie wody
w UE.
W odpowiedzi na postulaty ponad 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali pierwszą w historii
udaną europejską inicjatywę obywatelską "Right2Water", mającą na celu poprawę dostępu do
bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków, we wtorek mają zostać uchwalone
nowe przepisy mające na celu zapewnienie wysokiej jakości wody wodociągowej w całej UE.
Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z
kranu zostanie poprawiona poprzez zaostrzenie maksymalnych limitów dla niektórych
zanieczyszczeń. Aby poprawić dostęp, państwa członkowskie powinny zachęcać do
nieodpłatnego dostarczania wody w budynkach publicznych lub - za darmo lub za niską opłatą klientom restauracji, stołówek i usług gastronomicznych.
Państwa członkowskie muszą stosować się do przepisów UE dotyczących wody
W czwartek, Parlament będzie również głosować nad rezolucją w sprawie wdrożenia
prawodawstwa UE dotyczącego wody. W projekcie rezolucji posłowie ostrzegają, że połowa
akwenów wodnych w UE nadal nie jest w dobrym stanie i że cele ramowej dyrektywy wodnej
(RDW) nie zostały jeszcze osiągnięte.
Kontekst
Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc
gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie
zaufanie do wody wodociągowej, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości
odpadów plastikowych z wody butelkowanej, w tym śmieci znajdujących się w morzach. Butelki
plastikowe są jednym z najczęściej spotykanych jednorazowych produktów plastikowych na
europejskich plażach.
Debata: wtorek , 15 grudnia
Wyniki głosowań: środa, 16 grudnia (dyrektywa w sprawie wody pitnej) oraz czwartek, 17
grudnia (rezolucja)
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (dyrektywa w sprawie wody pitnej); rezolucja
nielegislacyjna
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Więcej informacji
Komunikat prasowy PE: “Posłowie do PE zatwierdzają porozumienie w sprawie wody
wodociągowej i żądają przestrzegania unijnych przepisów dotyczących wody.” (1.12.2020)
Umowa tymczasowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi..
Projekt rezolucji w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ścieżka proceduralna: Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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REACT-EU: Dodatkowe zasoby na walkę ze
skutkami COVID-19 na poziomie lokalnym
Posłowie mają zatwierdzić pakiet o wartości 47,5 mld euro
(REACT-EU) w celu złagodzenia bezpośrednich skutków
kryzysu COVID-19 w regionach UE.
Pieniądze zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dwóch lat za pośrednictwem funduszy
strukturalnych UE. Operacje objęte pakietem będą kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020, z
mocą wsteczną. Państwa UE będą mogły korzystać z tych dodatkowych środków do końca
2023 roku. Inwestycje będą koncentrować się na sektorach najbardziej dotkniętych skutkami
gospodarczymi pandemii. Szczegóły dotyczące porozumienia politycznego osiągniętego przez
prawodawców UE w dniu 18 listopada są dostępne tutaj.
Informacje dodatkowe
REACT-EU to wniosek Komisji mający na celu zaradzenie gospodarczym skutkom pandemii, w
formie zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów regulujących okres
programowania polityki spójności na lata 2014-2020. Jest on następstwem dwóch
wcześniejszych wniosków dotyczących polityki spójności - Coronavirus Response Investment
Initiative (CRII) i Coronavirus Response Initiative Plus (CRII+), które zmieniły zasady dotyczące
wydatków regionalnych w celu pobudzenia ożywienia gospodarczego. Dodatkowe środki w
ramach REACT-UE będą pochodzić z instrumentu odbudowy gospodarczej Next Generation
EU.
Wyniki głosowania: wtorek, 15 grudnia
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Więcej informacji
Komunikat prasowy po zakończonych negocjacjach (18.11.2020)
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Constanze KREHL (S&D, DE)
Sprawozdawca: Andrey NOVAKOV (EPP, BG)
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Zmiana klimatu: jak UE może się przygotować i
dostosować?
W rezolucji, głosowanej w czwartek, posłowie chcą dać
impuls do budowania społeczeństw odpornych na zmiany
klimatu z pomocą nadchodzącej strategii adaptacyjnej UE.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w 2021 Komisji Europejska przygotować ma nową
strategię adaptacyjną. W czwartek Parlament będzie pytał Komisje o wnioski wyciągnięte z
obecnej strategii. Posłowie prawdopodobnie zapytają, czy nowa strategia będzie odpowiedzią
na najnowsze dowody naukowe dotyczące wpływu zmian klimatycznych i sposobu oraz jak
rozwiąże kwestie pustynnienia i degradacji gleby.
Projekt rezolucji, który ma zostać poddany pod głosowanie w czwartek, wzywa do
zwiększonego nacisku na adaptację, aby zminimalizować negatywny wpływ zmian
klimatycznych. Cel UE w zakresie wydatków związanych z klimatem powinien przyczynić się
zarówno do łagodzenia skutków zmian klimatu, jak i do dostosowania się do nich, stwierdzono
w rezolucji, przypominając, że koszty niepodejmowania działań byłyby znacznie wyższe. W
projekcie rezolucji podkreśla się również, że fundusze UE powinny być przeznaczane wyłącznie
na infrastrukturę zgodną z celem walki ze zmianą klimatu.
Debata: czwartek, 17 grudnia
Wyniki głosowania: czwartek, 17 grudnia
Procedura: Pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi ustnej oraz rezolucja

Więcej informacji
Pytanie do Komisji: Strategia UE adaptacji do zmiany klimatycznej (10.09.2020)
Komunikat prasowy PE: “Zmiana klimatu: UE musi się lepiej przygotować w celu lepszej
adaptacji”(1.12.2020)
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Przejściowe zasady finansowania rolnictwa i
pomocy dla producentów żywności
Posłowie będą głosować nad płynnym przejściem od
obecnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz uwolnieniem
€8 mld pomocy dla rolników i obszarów wiejskich.
Projekt przepisów UE, uzgodniony przez negocjatorów Parlamentu i Rady, przedłuża
stosowanie istniejących przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) do końca 2022 roku.
Gwarantując kontynuację płatności dla rolników i beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.
Więcej informacji na temat przepisów przejściowych dotyczących WPR znajduje się tutaj.
Niedawno uzgodnione zasady dotyczące sposobów wykorzystania przez rolników, producentów
żywności i obszary wiejskie €8 mld w ramach pomocy kryzysowej związanej ze skutkami
COVID-19, w ciągu najbliższych dwóch lat, są również częścią ogólnego porozumienia. Więcej
informacji na temat uzgodnionego pakietu odbudowy gospodarczej UE można znaleźć tutaj.
Debata: wtorek, 15 grudnia
Wyniki głosowania: środa, 16 grudnia
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Więcej informacji
Projekt sprawozadnia
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (01.12.2020)
Sprawozdawca : Elsi Katainen (RE, FI)
Ścieżka proceduralna
Biuro analiz PE: Przepisy przejściowe dotyczące WPR po 2020
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Głosowanie nad polskim kandydatem do
Trybunału Obrachunkowego
W poniedziałek posłowie będą głosować nad kandydatem
zgłoszonym przez polski rząd na członka Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego.
Na początku tego tygodnia, po wysłuchaniu polskiego kandydata Marka Opioły na posiedzeniu
komisji, Komisja Kontroli Budżetowej PE, 23 głosami do 7 zarekomendowała, odrzucenie jego
kandydatury.
Marek Opioła jest obecnie wiceprezesem polskiej Najwyższej Izby Kontroli - pełne CV.
Kandydaci do Trybunału Obrachunkowego, w którym każde państwo członkowskie ma swojego
przedstawiciela, zaproponowani przez państwa członkowskie, są zatwierdzani przez Radę, po
konsultacji z Parlamentem Europejskim, który może albo poprzeć kandydata, albo zwrócić się o
wycofanie nominacji.
Od ponad roku, tj. od 1 grudnia 2019, kiedy to były polski członek Trybunału Obrachunkowego
Janusz Wojciechowski objął stanowisko komisarza europejskiego ds. rolnictwa, stanowisko to
jest nieobsadzone.
Wyniki głosowania: poniedziałek, 14 grudnia
Procedura: Konsultacja

Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału
Obrachunkowego
Pismo o nominacji Marka OPIOŁY jako kandydata na członka Trybunału Obrachunkowego
Biuro Analiz PE: Informacje na temat nominacji członków Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (Grudzień 2020)
Sprawozdawca: Matteo Adinolfi (ID, IT)
Ścieżka proceduralna
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