
•

•

•

•
•
•

 

Informacje dla mediów: Sesja plenarna 26 marca
 
Warunki pracy dziennikarzy w Parlamencie Europejskim w związku z zagrożeniem
koronawirusem
 
Starając się ograniczyć przenoszenie wirusa COVID-19, Parlament zmniejsza ilość spotkań
organizowanych w swojej siedzibie, nie osłabiając demokratycznej kontroli, jak również swojej
zdolności do zatwierdzania niezbędnych aktów prawnych w celu zwalczania wirusa i wspierania
społeczeństwa, konsumentów, przedsiębiorstw i służb ratunkowych.
 
Te działania parlamentarne, które nadal mają miejsce (w tym sesja plenarna w tym tygodniu),
będą transmitowane w Internecie i mogą być śledzone przez media bez konieczności fizycznej
obecności w siedzibie PE.
 
Sesja plenarna na żywo
 
Sesja plenarna przez EbS+ 
 
Dlatego zaleca się,  aby nie przychodzić osobiście,  chyba że jest  to absolutnie konieczne.
Fizyczna obecność zy;aga przestrzegania standardowych, zalecanych wytycznych dotyczących
odległości społecznych i  higieny. Prosimy nie przychodzić na teren PE, jeżeli  występują u
Państwa jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych lub jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni
świadomie mieli  Państwo kontakt z osobą zakażoną lub jeżeli  byli  Państwo w regionach o
bardzo wysokim wskaźniku zakażeń. Aktualne wskazówki znajdują się na stronie.
 

Mimo że większość posłów do Parlamentu będzie uczestniczyć w rozmowach na
odległość, w przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z posłem, prosimy,
jeśli jest to możliwe, o zrobienie tego drogą telefoniczną lub przez internet. 
Studio nagrań Vox Box będzie otwarte w dniach 25 i 26 marca, ale przestrzegane
będą ściśle zasady uprzedniej rezerwacji i poszanowania społecznego dystansu. 
Dostępna będzie trybuna prasowa w sali  plenarnej  (ograniczona pojemność ze
względu na konieczność utrzymania dystansu). 
Sala prasowa pozostanie zamknięta. 
Więcej informacji na temat porządku dziennego posiedzenia przekażemy jutro. 
W czwartek rano o godz. 9.30 odbędzie się internetowy briefing z rzecznikiem PE dla
dziennikarzy przed sesją. Informacje będą uzupełniane.
 

 
Dziękujemy za zrozumienie
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https://webstreaming.europarl.europa.eu/ep/embed/embed.html?event=20200326-0900-plenary&language=or&autoplay=true&logo=true
https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?lg=OR&channel=2
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Kontakty 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Komunikat prasowy

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

2 I 2


