
 

Biuletyn, sesja plenarna 8-10 lipca 2020 , Bruksela
 
Posłowie omówią priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie z
Angelą Merkel 
W środę po południu  posłowie rozmawiać będą z niemiecką Kanclerz Angelą Merkel o
strategii i głównych celach niemieckiej prezydencji w Radzie przez najbliższe sześć
miesięcy.
 
 
PE omówi budżet UE oraz ożywienie gospodarcze z
Wiceprzewodniczącym Komisji Šefčovičem  i Przewodniczącym
Rady Michelem 
Wracając do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca i czekając na kolejne 17 lipca,
posłowie przedstawią swoje stanowisko w sprawie przyszłego finansowania UE i
ożywienia gospodarczego.
 
 
Rewizja strategii UE w zakresie zdrowia publicznego po COVID-19 
W środę posłowie mają przedyskutować z komisarz ds. zdrowia Stellą Kyriakides,
bardzo potrzebną zmianę polityki zdrowia publicznego UE.
 
 
Głosowanie nad poważną reformą sektora transportu drogowego 
Finałowe głosowanie Parlamentu nad reformami mającymi na celu poprawę warunków
pracy kierowców, zapewnienie jasności co do delegowania kierowców i zwalczanie
nielegalnych praktyk.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-07-08
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Więcej informacji
Porządek obrad
Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
Strona centrum multimedialnego PE
Konferencje prasowe i inne wydarzenia
EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
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Posłowie omówią priorytety niemieckiej
prezydencji w Radzie z Angelą Merkel
 
W środę po południu  posłowie rozmawiać będą z
niemiecką Kanclerz Angelą Merkel o strategii i głównych
celach niemieckiej prezydencji w Radzie przez najbliższe
sześć miesięcy.
 
Angela  Merkel  będzie  obecna  na  sesji  plenarnej  w  Brukseli,  jest  to  jej  pierwsza  podróż
zagraniczna od czasu wybuchu pandemii. Przemwówienie Kanclerz Merkel w Parlamencie
Europejskim planowane jest na godzinę 14.15, następnie głos zabiorą Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liderzy  grup politycznych PE.
 
Pod hasłem "Razem dla ożywienia gospodarczego w Europie" niemiecka prezydencja w Radzie
skoncentruje się na ożywieniu gospodarczym po pandemii COVID-19, co wymagać będzie
wynegocjowania porozumienia zarówno w sprawie planu naprawy gospodarczej, jak i kolejnego
wieloletniego budżetu UE (WRF). Dopiero kiedy przywódcy UE znajdą wspólną płaszczyznę
porozumienia w sprawie kolejnych WRF, rozpoczną się rozmowy z Parlamentem Europejskim.
Eurodeputowani muszą wyrazić zgodę na WRF będące wynikiem tego porozumienia.
 
Poza przezwyciężeniem skutków pandemii, prezydencja niemiecka ma pomóc w sfinalizowaniu
warunków przyszłych stosunków UE z Wielką Brytanią i przyspieszyć negocjacje w sprawie
zmian klimatycznych, digitalizacji i roli Europy na świecie.
 
Debata: środa, 8 lipca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Wieloletnie ramy finansowe UE 2020-2027
Strona Prezydencji Niemieckiej w Radzie
Centrum multimedialne PE: nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget
https://www.eu2020.de/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


PE omówi budżet UE oraz ożywienie gospodarcze
z Wiceprzewodniczącym Komisji Šefčovičem  i
Przewodniczącym Rady Michelem
 
Wracając do posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca i
czekając na kolejne 17 lipca, posłowie przedstawią swoje
stanowisko w sprawie przyszłego finansowania UE i
ożywienia gospodarczego.
 
19 czerwca szefowie państw i rządów UE wymienili poglądy za pośrednictwem wideokonferencji
, w celu przedyskutowania planów dotyczących funduszu odbudowy gospodarki w odpowiedzi
na kryzys COVID-19 oraz nowego wieloletniego budżetu UE przedstawionego przez Komisję
Europejską 27 maja 2020 roku, w Parlamencie Europejskim. Nie udało im się wtedy osiągnąć
porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska.
 
Przywódcy UE spotkają się ponownie, fizycznie, w Brukseli 17 lipca, aby spróbować dojść do
porozumienia w oparciu o konkretne propozycje, które przewodniczący Rady Europejskiej
Charles Michel ma przedstawić przed szczytem.
 
W czwartek, 8 lipca, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli  powiedział:
"Negocjacje rozpoczynają się teraz, a Parlament jest gotowy. Decyzja Przewodniczącej von der
Leyen o uruchomieniu art. 324 Traktatu UE podkreśla, że wszystkie instytucje są gotowe i
zaangażowane w znalezienie rozwiązania, na które czekają obywate Europy. Otrzymałem dziś
od Konferencji Przewodniczących, złożonej z przywódców grup politycznych w Parlamencie,
mandat do negocjowania warunków ambitnego porozumienia".
 
Parlamente Europejski podejmie ostateczną decyzję (głosowanie bezwzględną większością
głosów) przed wejściem w życie wieloletniego budżetu (WRF) na lata 2021-2027.
 
Debata: środa, 8 lipca
 
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej bez rezolucji
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200526IPR79817/stawka-jest-przyszlosc-ue-poparcie-poslow-dla-pakietu-odbudowy-gospodarki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200526IPR79817/stawka-jest-przyszlosc-ue-poparcie-poslow-dla-pakietu-odbudowy-gospodarki
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016E324


Więcej informacji
Wystąpienie przewodniczącego PE Davida Sassoli przoprzedzające Radę Europejską  19
czerwca
Biuro Analiz PE: “Wyniki wideokonferencji Rady Europejskiej z dnia 19 czerwca 2020”
Pismo pięciu przewodniczących grup politycznych PE do szefów państw lub rządów UE (18
czerwca)
Oświadczenie zespołu negocjacyjnego PE w sprawie długoterminowego budżetu UE i
zasobów własnych (27 maja)
Komunikat prasowy PE: “UE-27 potrzebuje €2 bln na odbudowę gospodarki po COVID-19” (15
maja 2020)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich
ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej
Oświadczenie zespołu negocjacyjnego PE ds. wieloletnich ram finansowych / zasobów
własnych: "Plan naprawczy kluczowy, ale trzeba pamiętać o celach długoterminowych” (27
May 2020)
Pytania i odpowiedzi na temat dłogoterminowego budżetu UE
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
Centrum multimedialne PE: nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200115IPR70326/pytania-i-odpowiedzi-na-temat-dlugoterminowego-budzetu-unii-europejskiej
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Rewizja strategii UE w zakresie zdrowia
publicznego po COVID-19
 
W środę posłowie mają przedyskutować z komisarz ds.
zdrowia Stellą Kyriakides, bardzo potrzebną zmianę polityki
zdrowia publicznego UE.
 
Pandemia COVID-19 ujawniła luki w sposobie, w jaki UE i jej państwa członkowskie radzą sobie
z sytuacjami zagrożenia zdrowia publicznego. W środę Parlament przedyskutuje z komisarz ds.
zdrowia Stellą Kyriakides, jak zapewnić lepsze wyposażenie i koordynację systemów opieki
zdrowotnej w całej UE w celu sprostania przyszłym zagrożeniom dla zdrowia.
 
Informacje pogłębione
 
Podstawowa odpowiedzialność za zdrowie publiczne, a w szczególności za systemy opieki
zdrowotnej, spoczywa na państwach członkowskich. UE ma jednak do odegrania ważną rolę w
zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom, zarządzania walką nimi oraz
niewlowania źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i harmonizacji strategii zdrowotnych między
państwami członkowskimi.
 
Parlament konsekwentnie promował  ustanowienie spójnej  polityki  UE w zakresie zdrowia
publicznego, a w rezolucji  w sprawie przeglądu budżetu UE na okres po 2020 oraz planu
odbudowy  gospodarki,  eurodeputowani  nalegali  na  stworzenie  nowego,  samodzielnego
europejskiego  programu  w  dziedzinie  zdrowia.
 
Komisja Europejska przedstawiła następnie wniosek dotyczący programu EU4Health na lata
2021-2027 o wartości 9,4 mld EUR w ramach unijnego planu odbudowy gospodarkij nowej
generacji.
 
Debata: środa, 8 lipca, 20.00
 
Głosowanie: piątek, 10 lipca
 
Procedura: Rezolucja na istotny temat 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200512IPR78912/parlament-ue-27-potrzebuje-EU2-bln-na-odbudowe-gospodarki-po-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki


Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Komunikat prasowy PE: EU4Health - Posłowie zadowoleniem przyjmują propozycję
specjalnego programu UE w dziedzinie zdrowia (28.05.2020)
Komunikat prasowy PE: “Strategia UE dotycząca szczepionek przeciw COVID-19 musi
gwarantować bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich” (22.06.2020)
Ochrona zdrowia: zwiększenie gotowości UE na zagrożenia, zarządzanie kryzysowe
Strona Parlamentu Europejskiego poświęcona COVID-19
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne: COVID-19

Posiedzenie plenarne

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

7 I 8

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200604STO80507/ochrona-zdrowia-zwiekszenie-gotowosci-ue-na-zagrozenia-zarzadzanie-kryzysowe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Głosowanie nad poważną reformą sektora
transportu drogowego
 
Finałowe głosowanie Parlamentu nad reformami mającymi
na celu poprawę warunków pracy kierowców, zapewnienie
jasności co do delegowania kierowców i zwalczanie
nielegalnych praktyk.
 
W środę posłowie będą głosować nad poprawkami do zmienionych przepisów dotyczących
delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i  skuteczniejszego egzekwowania
przepisów dotyczących kabotażu (tj. tymczasowego przewozu towarów przez przewoźników
nierezydentów). Reforma pomoże, między innymi, zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie dla
kierowców,  zapobiegać  systematycznemu  kabotażowi  i  walczyć  z  działalnością  firm
„przykrywek”.
 
Nowe przepisy, które zostały tymczasowo uzgodnione z Radą, zostaną uznane za przyjęte,
chyba że złożone poprawki zostaną przegłosowane bezwzględną większością głosów (tj. co
najmniej 353 głosy).
 
Konferencja prasowa: z udziałem sprawozdawców Henny Virkkunen (EPP, FI), Ismaila
Ertuga (S&D, DE) and Kateřiny Konečná (GUE/NGL, CZ) odbędzie się w czwartek, 9 lipca o
10:00.
 
Posłowie przeprowadzą również ostateczne głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi
elektronicznego transportu towarów eFreight , umożliwiającymi transport transgraniczny bez
użycia papieru, ponieważ stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych staje się
coraz powszechniej akceptowane, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.
 
Głosowanie: środa, 8 lipca, 
 
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Komisja Transportu zatwierdza zasadniczą reformę sektora transportu
drogowego (08.06.2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk

