
 

Biuletyn, sesja plenarna 14
17 września 2020, Bruksela
 
Orędzie o Stanie Unii: przemówienie Przewodniczącej Komisji w
Parlamencie Europejskim 
W obliczu pandemii COVID-19 oraz kryzysu godpodarczego, posłowie ocenią
dotyczczasowe osiągnięcia Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der
Leyen.
 
 
Zasoby własne: Posłowie przecierają szlak planom odbudowy po
COVID-19 
Posłowie mają przyspieszyć procedurę, pozwalajacą UE pożyczyć 750 mld euro na
„plan odbudowy dla Europy”.
 
 
Posłowie zagłosują nad wzmocnieniem unijnego mechanizmu
ochrony ludności po 2020 
Oczekuje się, że posłowie zaapelują o wzmocnienie unijnego mechanizmu ochrony
ludności, aby UE mogła lepiej reagować na sytuacje kryzysowe na dużą skalę, takie
jak COVID-19.
 
 
Fundusze UE w celu wsparcia regionów najbardziej dotkniętych
transformacją energetyczną 
Posłowie przyjmą stanowisko PE do negocjacji z Radą w sprawie utworzenia funduszu
przejściowego łagodzącego społeczne skutki ekologizacji gospodarki.
 
 
COVID-19: Konieczna harmonizacja procedur testowania i
klasyfikacji ryzyka w krajach UE  
Posłowie będą dyskutować z Radą i Komisją o braku koordynacji ocen stanu zdrowia
w związku z COVID-19 i klasyfikacji ryzyka oraz jego skutków dla strefy Schengen.
 
 
Debata poselska o zapobieganiu niedoborom leków 
W rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek, Parlament
zaproponuje szereg rozwiązań w tym awaryjną aptekę europejską.
 
 
Praworządność i prawa podstawowe w Polsce: wzrasta niepokój
Parlamentu 
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Eurodeputowani są coraz bardziej zaniepokojeni pogarszaniem się stanu demokracji w
Polsce i wzywają Radę i Komisję do działania na rzecz ochrony podstawowych praw
człowieka.
 
 
Posłowie podsumują sytuację w Rosji i na Białorusi 
We wtorek eurodeputowani rozmawiać będą z szefem polityki zagranicznej UE
Josepem Borrellem w Brukseli o kilku kwestiach dotyczących polityki zagranicznej.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-09-14
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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)

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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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2020-09-14
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


Orędzie o Stanie Unii: przemówienie
Przewodniczącej Komisji w Parlamencie
Europejskim
 
W obliczu pandemii COVID-19 oraz kryzysu
godpodarczego, posłowie ocenią dotyczczasowe
osiągnięcia Komisji Europejskiej pod przewodnictwem
Ursuli von der Leyen.
 
W swoim pierwszym orędziu o stanie Unii Europejskiej, w środę o godzinie 9.15, Ursula von der
Leyen ma przedstawić wpływ działań Komisji na łagodzenie skutków kryzysu zdrowotnego i
gospodarczego  związanych  z  COVID-19  oraz  przedstawić  swoją  wizję  ożywienia
gospodarczego, walki ze zmianami klimatu oraz na temat sytuacji w państwach sąsiadujacych z
UE.
 
 
Przywódcy grup politycznych ocenią działania KomisjiEuropejskiej i przedstawią swoje opinie na
temat priorytetów Komisji na rok 2021.
 
Webminaria
 
We wtorek 15 września od godz. 16.00, w przeddzień debaty plenarnej, na żywo wystąpią 
wiceprzewodniczący  Parlamentu  Europejskiego  Othmar  Karas  oraz  niektórzy  z
przewodniczących komisji parlamentarnych, omówią oni priorytety UE oraz odpowiedzą na
pytania i  propozycje obywateli  oraz organizacji  społecznych. W państwach członkowskich
odbywa się również ponad 150 imprez. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
poświęconej debacie o stanie Unii.
 
 
Kontekst
 
 
Debata  na  temat  stanu  Unii  Europejskiej  jest  kluczowym  momentem  pokazującym
odpowiedzialności  Komisji  Europejskiej  wobec demokratycznie wybranych przedstawicieli
obywateli UE. Koncentruje się ona na ważnych kwestiach, takich jak ożywienie społeczne i
gospodarcze, zmiany klimatu, bezrobocie wśród młodzieży i migracja.
 
To  coroczne  wydarzenie  ma  istotne  znaczenie  dla  promowania  bardziej  przejrzystej  i
demokratycznej Unii. Jest to okazja, aby przybliżyć Unię Europejską jej obywatelom, zwracając
uwagę na główne obszary jej działania i wyzwania w danym roku. Prawa obywateli i proces
demokratyczny znajdują się w centrum tej wyjątkowej debaty plenarnej.
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/en/program/
https://www.europarl.europa.eu/soteu/en/program/


Pierwsza  debata  na  temat  stanu  Unii  Europejskiej  odbyła  się  7  września  2010  roku  w
Strasburgu, z ówczesnym przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso.
 
 
Debata: środa,16 września
 
 
 
Więcej informacji
Niezbędnik dla Mediów
Strona poświęcona debacie o stanie UE: program, wydarzenia oraz  streamingi
Orędzie o Stanie Unii - wyznaczenie kursu na nadchodzący rok (Komisja Europejska)
Video (Komisja Europejska)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/en/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pl
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Zasoby własne: Posłowie przecierają szlak
planom odbudowy po COVID-19
 
Posłowie mają przyspieszyć procedurę, pozwalajacą UE
pożyczyć 750 mld euro na „plan odbudowy dla Europy”.
 
Posłowie wprowadzili  procedurę przyspieszoną i  już na wrześniowej  sesji  plenarnej  będą
głosować nad opinią legislacyjną na temat decyzji o zasobach własnych UE. Usunie to istotną
barierę i przyspieszy procedurę wdrażania tego kluczowego dla UE prawa, umożliwiając Komisji
Europejskiej zebranie 750 mld euro na rynkach finansowych, na potrzeby funduszu odbudowy.
 
Głosowanie w Parlamencie umożliwi Radzie szybkie przyjęcie decyzji o zasobach własnych i
rozpoczęcie procesu ratyfikacji w 27 państwach UE, tak aby plan odbudowy gospodarki mógł
zostać jak najszybciej uruchomiony.
 
Więcej informacji znajduje się w projekcie sprawozdania, przygotowanym przez José Manuela
Fernandes (EPP, PT) oraz Valérie Hayer (RENEW, FR).
 
Informacje dodatkowe
 
 
Głosowanie Parlamentu nad opinią legislacyjną jest niezbędnym krokiem, który pozwoli na
przyjęcie tej decyzji przez Radę i jej ratyfikację przez 27 państw członkowskich. Decyzja o
zasobach własnych (DZW) jest podstawą prawną, zapewniającą główne źródła dochodów
budżetu UE.
 
Ponadto nowa DZW będzie stanowić podstawę prawną umożliwiającą zaciąganie pożyczek na
rynkach finansowych w celu finansowania unijnego instrumentu odbudowy gospodarczej (Next
Generation  EU).  Rada  przyjmuje  decyzję  jednomyślnie  po  konsultacji  z  Parlamentem
Europejskim. Przed wejściem w życie, przewidzianym na styczeń 2021 roku, wraz z nowymi
wieloletnimi ramami finansowymi, DZW musi zostać ratyfikowana przez parlamenty wszystkich
państw członkowskich.
 
Debata: Poniedziałek, 14 września
 
Głosowanie: Środa, 16 września
 
Procedura: Konsultacja
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Więcej informacji
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (01.09.2020)
Ścieżka proceduralna
Przyszłe finansowanie UE oraz odbudowa gospodarki: Rola PE oraz kolejne działania
Komisja Europejska: Plan odbudowy dla Europy (Next Generation EU)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Posłowie zagłosują nad wzmocnieniem unijnego
mechanizmu ochrony ludności po 2020
 
Oczekuje się, że posłowie zaapelują o wzmocnienie
unijnego mechanizmu ochrony ludności, aby UE mogła
lepiej reagować na sytuacje kryzysowe na dużą skalę, takie
jak COVID-19.
 
Unijny mechanizm ochrony ludności (UCPM) z powodzeniem wspierał państwa członkowskie w
ratowaniu życia, w tym podczas kryzysu COVID-19. Pandemia pokazała jednak, że gdy wiele
państw członkowskich zostaje jednocześnie dotkniętych tą samą sytuacją kryzysową, obecne
mechanizmy zarządzania kryzysowego, są niewystarczające. Oczekuje się zatem, że posłowie
zagłosują  za  wzmocnieniem  roli  UE  poprzez  rescEU  (wyspecjalizowane  rezerwy),
zapewniające, że państwa członkowskie nie będą musiały polegać na własnych zasobach i
dobrowolnym wsparciu w przypadku powszechnej sytuacji kryzysowej. Podczas trwających
negocjacji w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy, Parlament poparł znaczne zwiększenie
propozycji Komisji, dotyczącej budżetu na ten cel.
 
Debata odbędzie się w poniedziałek, a tekst zostanie poddany pod głosowanie w środę
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Mechanizm ochrony ludności, utworzony w 2013 roku, miał początkowo na celu wzmocnienie
współpracy  w  celu  zapobiegania  klęskom  i  katastrofom  oraz  wzmocnienia  gotowości  i
skuteczności reakcji. Kiedy sama skala sytuacji kryzysowej ogranicza zdolność danego państwa
do  skutecznego  reagowania,  może  ono  zwrócić  się  o  pomoc  do  innych  państw  za
pośrednictwem  tego  mechanizmu.
 
W 2019 roku utworzono rescEU, aby umożliwić udzielanie bezpośredniej pomocy państwom
członkowskim  dotkniętym  przez  klęski  i  katastrofy,  w  przypadku  wyczerpania  zdolności
krajowych, przykładem może być udostępnianie samolotów i helikopterów przeciwpożarowych
pomagających państwom członkowskim ratować życie w czasie trzęsień ziemi, huraganów,
powodzi i  pożarów lasów oraz w ewakuacji  obywateli  UE - w tym ponad 75 000 obywateli
podczas obecnego kryzysu COVID-19. Sprzęt medyczny, taki jak respiratory, sprzęt ochrony
osobistej, materiały terapeutyczne i laboratoryjne, został dostarczony w ramach rescEU , w celu
wsparcia krajowych służb zdrowia podczas pandemii.
 
Debata: Poniedziałek, 14 września
 
Głosowanie: Środa, 16 września
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Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania na temat unijnego mechanizmu ochrony ludności
Sprawozdawca : Nikos ANDROULAKIS (SD, GR)
Ścieżka proceduralna
Zmieniony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący unijnego mechanizmu ochrony ludności
(02.06.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf


Fundusze UE w celu wsparcia regionów
najbardziej dotkniętych transformacją
energetyczną
 
Posłowie przyjmą stanowisko PE do negocjacji z Radą w
sprawie utworzenia funduszu przejściowego łagodzącego
społeczne skutki ekologizacji gospodarki.
 
Najistotniejsze kwestie przedstawione w projekcie sprawozdania to utworzenie „zielonego
mechanizmu nagród”, propozycja współfinansowania na poziomie 85%, kosztów spełniajacych
warunki projektów w całej UE, dobrowolny transfer środków z innych funduszy spójności oraz
poszerzenie zasięgu działania Funduszu.
 
Aby zapewnić jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji z Radą, parlamentrna Komisja Rozwoju
Regionalnego zwróciła się o to, by zarówno projekt sprawozdania, jak i mandat do negocjacji
zostały poddane pod bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE. Zgodnie z art. 71
Regulaminu, jeżeli Parlament jako całość odrzuci decyzję komisji o rozpoczęciu negocjacji,
sprawozdanie będzie mogło być poddane pod głosowanie dopiero podczas kolejnej  sesji
plenarnej,  co opóźniłoby negocjacje między Parlamentem, Radą i  Komisją Europejską.
 
Kontekst
 
W  styczniu  2020,  Komisja  Europejska  opublikowała  wniosek  ustawodawczy  w  sprawie
Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF), którego celem jest pomoc najbardziej
dotkniętym  regionom  w  złagodzeniu  społeczno-gospodarczych  skutków  transformacji
energetycznej,  jest to pierwszy wniosek ustawodawczy wdrażający priorytety określone w
Europejskim  Zielonym  Ładzie.  Pod  koniec  maja  2020,  w  zmienionym  wniosku  Komisja
zaproponowała  znaczne  zwiększenie  zasobów  Funduszu.
 
Głosowanie: środa, 16 września
 
Procedure: Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie, głosowanie nad
 
mandatem
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania
Komunikat prasowy po głosowaniu w komisji parlamentarnej (08.07.2020)
Sprawozdawca: Manolis KEFALOGIANNIS (EPP, GR)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE - Informacje o  Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (03.07.2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: Konieczna harmonizacja procedur
testowania i klasyfikacji ryzyka w krajach UE 
 
Posłowie będą dyskutować z Radą i Komisją o braku
koordynacji ocen stanu zdrowia w związku z COVID-19 i
klasyfikacji ryzyka oraz jego skutków dla strefy Schengen.
 
Posłowie zamierzają podkreślić, że obecna tendencja w wielu państwach członkowskich do
wyznaczania  innych  państw  UE  jako  czerwonych  stref  i  zamykania  granic  musi  zostać
zastąpiona  przez  skoordynowane  podejście  na  terenie  UE.
 
Posłowie mogą również poruszyć kwestię braku wspólnych standardów liczenia przypadków
COVID-19 i wezwać do zharmonizowania procedur badawczych. Częstotliwości wykonywania
testów w państwach członkowskich UE waha się obecnie od 173 do 6 000 na 100 000 osób
tygodniowo.
 
Debata odbędzie się we wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30. Rezolucja zostanie poddana
pod głosowanie w czwartek.
 
Debata: wtorek, 15 września
 
Głosowanie: czwartek, 17 września
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po debacie w komisji parlamentarnej (02.09.2020)
ECDC: Najnowsze informacje na temat sytuacji związanej z COVID19 dla UE/EEa oraz
Wielkiej Brytanii
Strona PE poświęcona COVID-19
Platforma “Reopen Europe” aktualizowane informacje na temat podróży dla wszystkich państw
członkowskich
Koronawirus: Komisja Europejska proponuje większą jasność i przewidywalność wszelkich
środków ograniczających swobodny przepływ w Unii Europejskiej (4.09.2020)
Posłowie  wzywają do szybkiego i pełnego przywrócenia swobodnego przepływu przez granice
(19.06.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders


Debata poselska o zapobieganiu niedoborom
leków
 
W rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w
czwartek, Parlament zaproponuje szereg rozwiązań w tym
awaryjną aptekę europejską.
 
Posłowie zajmą się pierwotną przyczyną niedoborów leków w UE. Problem, zaostrzony został w
całej  Europie,  w wyniku kryzysu zdrowotnego wywołanewgo przez COVID-19, wywierając
bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz na kontynuację ich
leczenia.
 
Obecnie 40 % leków wprowadzanych do obrotu w UE pochodzi z krajów spoza UE, a od 60%
do  80  %  aktywnych  składników  farmaceutycznych  produkuje  się  w  Chinach  i  Indiach,
podkreślono  w  projekcie  rezolucji.
 
Posłowie  do  PE  chcą,  aby  Komisja  Europejska  wykorzystała  przygotowywaną  strategię
farmaceutyczną do zajęcia się kwestią dostępności, przystępności i ceny bezpiecznych leków w
Europie oraz zbadała sposoby przywrócenia produkcji farmaceutycznej w Europie.
 
Posłowie mogą również wezwać Komisję Europejską do utworzenia europejskiej  rezerwy
interwencyjnej leków o znaczeniu strategicznym, na wzór mechanizmu rescEU. Powinna ona
funkcjonować jako  "europejska  apteka  interwencyjna"  na  wypadek  przerwania  dostaw w
państwach członkowskich.
 
 
Głosowanie: czwartek 17 września
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR)
Biuro Analiz PE: Działania przeciwko niedoborom leków
Wytyczne w sprawie optymalnej i racjonalnej podaży leków w celu uniknięcia niedoborów
podczas epidemii COVID-19
Nieodpłatne zdjęcia oraz materialy audiowizualne
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Praworządność i prawa podstawowe w Polsce:
wzrasta niepokój Parlamentu 
 
Eurodeputowani są coraz bardziej zaniepokojeni
pogarszaniem się stanu demokracji w Polsce i wzywają
Radę i Komisję do działania na rzecz ochrony
podstawowych praw człowieka.
 
Po poniedziałkowej debacie, poslowie zagłosują nad sprawozdaniem wstępnym, w związku z
trwającą procedurą z artykułu 7, dotyczącą Polski. Projekt tekstu, przygotowany przez Komisję
Wolności Obywatelskich, wskazuje na "przytłaczające dowody" łamania praworządności, w tym
zagrożenia dla niezawisłości sądów, niewłaściwego funkcjonowania systemu legislacyjnego i
wyborczego oraz zagrożenia dla praw podstawowych.
 
Sytuacja uległa pogorszeniu od czasu wszczęcia przez Komisję postępowania na mocy art. 7
ust. 1 przeciwko Polsce, uważają poslowie i domagają sie od Rady do zajęcia się tą sprawą i
„przystąpnienia wreszcie do działania”.
 
Dyskryminacja osób LGBTI
 
Posłowie przyjrzą się również sytuacji osób LGBTI w Polsce, które coraz częściej stają się
„kozłami ofiarnymi”, po tym, jak kilka gmin i regionów ogłosiło się "strefami wolnymi od LGBTI".
Zwrócą  się  oni  do  Komisji  z  pytaniem,  czy  takie  oświadczenia  władz  publicznych  mogą
doprowadzić do dyskryminacjina rynku pracy, w świetle najnowszego odnośnego orzecznictwa.
 
Według Agencji Praw Podstawowych UE W Polsce rośnie nietolerancja i przemoc wobec osób
LGBTI, z których przytłaczająca większość nie wierzy, że rząd skutecznie chroni je poprzez
zwalczanie uprzedzeń i nietolerancji wobec nich.
 
Debata: poniedziałek, 14 września
 
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna (Polska); pytanie do Komisji Europejskiej wymagające
odpowiedzi ustnej, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Praworządność w Polsce: "przytłaczające dowody" naruszeń
Praworządność w państwach członkowskich: jak może zareagować UE (infografika)
Biuro Analiz PE: Ochrona praworządności w UE, istniejące mechanizmy i możliwe ulepszenia
Rezolucja PE na temet dyskryminacji o mowy nienawiści przeciwko osobom LGBTI w sferze
publicznej w tym „strefy wolne od  LGBTI” (18.12.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_PL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191212IPR68923/parlament-zdecydowanie-potepia-strefy-wolne-od-lgbti-w-polsce
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-507/18
https://fra.europa.eu/pl
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200716IPR83505/praworzadnosc-w-polsce-przytlaczajace-dowody-naruszen
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_PL.html


•

•

Posłowie podsumują sytuację w Rosji i na
Białorusi
 
We wtorek eurodeputowani rozmawiać będą z szefem
polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem w Brukseli o
kilku kwestiach dotyczących polityki zagranicznej.
 
Debata plenarna dotyczyć będzie, między innymi:
 

rozwoju sytuacji  politycznej i  powstania społecznego na Białorusi w następstwie
spornych wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, 
sytuacji  w  Rosji  i  zatrucia  rosyjskiego  polityka  opozycyjnego  i  działacza
antykorupcyjnego  Aleksieja  Nawalnego
 

Debaty  dotyczące  spraw  zagranicznych  rozpoczną  się  we  wtorek  rano  jako  drugi  punkt
porządku  dziennego  posiedzenia  plenarnego.
 
Rezolucje  w  sprawie  sytuacji  w  Rosji  i  na  Białorusi  zostaną  poddane pod  głosowanie  w
czwartek.
 
Głosowania: czwartek, 17 September (Rosja, Białoruś) 
 
Procedura:Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: „Białoruś: wybitni członkowie społeczeństwa obywatelskiego wzywają UE
do okazania silnego poparcia dla protestów” (07.09.2020)
Oświadczenie dla prasy: “David McAllisterarlament Europejski popiera Białorusinów
domagających się zmian” (25.08.2020)
Oświadczenie dla prasy: “Posłowie głeboko zaniepokojenisprawą Aleksieja Nawalnego”
(01.09.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi

