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Koronawirus: Debata na temat epidemii oraz działań UE 
Debata o wybuchu epidemii COVID-19 z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą
von der Leyenem oraz  chorwacką Prezydencją, odbędzie się we wtorek, głosowanie
w czwartek.
 
 
Debata z przewodniczącym Rady o nieudanym szczycie budżetowym
UE 
W środę posłowie ocenią brak wyników lutowego posiedzenia Rady Europejskiej w
sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE.
 
 
PE oceni sytuację uchodźców na granicy grecko-tureckiej 
Wydarzenia na granicy grecko-tureckiej, w następstwie decyzji Ankary o zezwoleniu
migrantom na przechodzenie na terytorium UE, będą przedmiotem debaty w środę.
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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/2020-03-09
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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Koronawirus: Debata na temat epidemii oraz
działań UE
 
Debata o wybuchu epidemii COVID-19 z przewodniczącą
Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyenem oraz
chorwacką Prezydencją, odbędzie się we wtorek,
głosowanie w czwartek.
 
Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 w wielu państwach członkowskich UE,
Parlament chce ocenić sytuację w UE oraz koordynację krajowych wysiłków powstrzymujących
rozprzestrzenianie się wirusa i  łagodzących jego skutki.  Działania te obejmują utworzenie
nowegozespołu reagowania, zgodnie z propozycją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli
van der Leyen, który będzie koordynował działania z państwami członkowskimi w celu wymiany
informacji, oceny potrzeb i zapewnienia spójnej reakcji w całej UE.
 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało 2 marca szybką ocenę
ryzyka dotyczącą nowej sytuacji rozprzestrzeniania się Koronawirusa w Europie, stwierdzając,
że  ryzyko powszechnego trwałego przenoszenia  COVID-19 w UE jest  w nadchodzących
tygodniach umiarkowane do wysokiego, oczekuje się, że więcej krajów zgłosi kolejne przypadki
oraz  ogniska  choroby.  Znaczący  wzrost  liczby  przypadków COVID-19 w nadchodzących
tygodniach miałby poważny wpływ na zdrowie publiczne, systemy opieki zdrowotnej oraz wzrost
gospodarczy i życie społeczne.
 
Kontekst
 
COVID-19 pochodzi z Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Od tego czasu rozprzestrzenił się
on poza Azję, a w krajach członkowskich UE rośnie liczba osób nim zarażonych.
 
Debata: wtorek, 10 marca
 
Głosowanie: czwartek, 12 marca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej oraz rezolucja
 
 
Więcej informacji
Debata plenarna na temat COVID-19, 12 lutego
Debata plenarna na temat COVID-19, 29 stycznia
Strona Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na temat COVID-19
Strona WHO na temat COVID-19
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-026_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-29-ITM-021_EN.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Debata z przewodniczącym Rady o nieudanym
szczycie budżetowym UE
 
W środę posłowie ocenią brak wyników lutowego
posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie kolejnego
długoterminowego budżetu UE.
 
Szczyt UE 20-21 lutego zakończył się bez uzgodnienia przez państwa członkowskie wspólnego
stanowiska w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF 2021-2027). Spowoduje to
kolejne opóźnienie negocjacji z Parlamentem Europejskim, który broni ambitnego budżetu,
spełniającego obietnice UE i odpowiadającego na wyzwania stojące przed Unią Europejską,
takie jak zmiana klimatu, migracja lub bezpieczeństwo oraz nadal wspierającego rolników,
miasta, regiony, studentów, naukowców, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe w całej
Europie.
 
"Nie możemy sobie pozwolić na ograniczone podejście księgowego przy całkowitym braku wizji
politycznej" - stwierdzili 21 lutego europosłowie. Podczas debaty, ponownie wyrażą oni swoje
rozczarowanie porażką szczytu budżetowego UE, ocenią stan rzeczy oraz konsekwencje dla
finansowania UE w przyszłym roku i w kolejnych latach.
 
Debata plenarna obejmie również tematy zawarte w porządku obrad kolejnego regularnego
posiedzenia  Rady  Europejskiej,  26-27  marca,  między  innymi,  wzmocnienie  podstaw
gospodarczych  UE,  cyfryzację,  rozszerzenie,  stosunki  zewnętrzne.
 
Kontekst
 
Ponieważ obecny długoterminowy budżet UE kończy się 31 grudnia 2020 roku, UE potrzebuje
nowego planu budżetowego na następne siedem lat.  W związku z tym w maju 2018 roku,
Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na
lata 2021-2027. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018 roku, a
następnie potwierdził je wpaździerniku 2019 roku. Rada nie była jeszcze w stanie uzgodnić
stanowiska i  na razie nie ustalono daty kolejnego specjalnego posiedzenia budżetowego
państw członkowskich.
 
Debata: środa 11 marca
 
Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji Europejskiej (bez rezolucji) 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/02/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html


Więcej informacji
Oświadczenie Przewodniczącego PE: Parlament rozczarowany brakiem porozumienia w
Radzie (21.02.2020)
Komunikat prasowy: Parlamentarni negocjatorzy rozczarowani fiaskiem szczytu budżetowego
(21.02.2020)
WRF: najczęściej zadawane pytania
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne, 20 lutego
Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne, 26-27 marca
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/extraordinary-meeting-of-european-council-20-february-2020_14805_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-26-27-march-2020_14901_pk


PE oceni sytuację uchodźców na granicy grecko-
tureckiej
 
Wydarzenia na granicy grecko-tureckiej, w następstwie
decyzji Ankary o zezwoleniu migrantom na przechodzenie
na terytorium UE, będą przedmiotem debaty w środę.
 
Od zeszłego weekendu tysiące ludzi próbuje przekroczyć granicę grecko-turecką drogą lądową
i morską, po tym jak prezydent Erdogan ogłosił, że jego kraj nie będzie już ich zatrzymywał, tak
jak  robił  to  od  2016  roku  w zamian  za  pomoc finansową UE.  Posunięcie  Erdogana było
konsekwencją eskalacji walk w wojnie syryjskiej, w tym nalotu sił syryjskich w zeszły czwartek
na prowincję Idlib, w wyniku którego zginęły dziesiątki tureckich żołnierzy.
 
Grecki rząd wysłał na granicę policję ds. zamieszek i w niedzielę ogłosił, że przez miesiąc nie
będzie przyjmował żadnych wniosków o nadanie statusu uchodźcy, co spotkało się z ostrą
krytyką ze strony UNHCR, oraz, że wydalony zostanie każdy, kto nielegalnie przekroczy granicę
kraju. Frontex, agencja graniczna UE, udzieliła wsparcia greckim władzom.
 
Przewodniczący PE David Sassoli  odwiedził  we wtorek granicę grecko-turecką w pobliżu
Orestiady,  wraz  z  premierem  Grecji  Kyriakosem  Mitsotakisem,  prezydentem  Chorwacji
Andriejem  Plenkovićem,  którego  kraj  sprawuje  rotacyjną  prezydencję  w  Radzie,
przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem
Michelem, aby ocenić sytuację na miejscu.
 
Debata: środa, 11 marca
 
 
Procedura: debata
 
 
Więcej informacji
Instrument UE-Turcja oraz sytuacja uchodźców syryjskich w Turcji: debata Parlamentarnych
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Wolności Obywatelskich (6.11.2019)
Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio

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 6

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk

