
 

Biuletyn, sesja plenarna 18
21 października 2021, Strasburg
 
Polska: wyzwania dla porządku prawnego UE i wartości europejskich 
Debata  o ostatnim orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego z udziałem
polskiego premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącej Komisji Ursuli von der
Leyen.
 
 
Parlament zażąda podjęcia działań w związku ze skandalem
„Pandora papers” 
Posłowie określą, co należy zrobić, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiły
masowe unikanie płacenia podatków, ujawnione w śledztwie dotyczącym tzw.
„Pandora papers”.
 
 
Zmiana klimatu: Posłowie oczekują ambitnych wyników COP26 
Przed COP26 w Glasgow, posłowie będą naciskać na przyspieszenie działań na rzecz
klimatu na całym świecie oraz aby UE pozostała światowym liderem w walce ze
zmianami klimatu.
 
 
Od pola do stołu: Posłowie mają poprzeć strategię dla ekologicznego
systemu żywnościowego 
Parlament przedstawi plany, pozwalające Europie na produkcję zdrowszej żywności,
przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, dochodów rolnikom i ochrony
środowiska.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-10-18
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Więcej informacji
Porządek obrad
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Konferencje prasowe i inne wydarzenia
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EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
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Polska: wyzwania dla porządku prawnego UE i
wartości europejskich
 
Debata  o ostatnim orzeczeniu polskiego Trybunału
Konstytucyjnego z udziałem polskiego premiera Mateusza
Morawieckiego i przewodniczącej Komisji Ursuli von der
Leyen.
 
We wtorek posłowie będą dyskutować nad kontrowersyjnym wyrokiem polskiego Trybunału
Konstytucyjnego, który stwierdza, że fundamentalne postanowienia Traktatu o UE (art. 1 i 19)
są  niezgodne  z  Konstytucją  RP.  Orzeczenie  to  podważa  ugruntowany  prymat  prawa
europejskiego  i  stawia  pod znakiem zapytania,  czy  orzeczenia  Europejskiego  Trybunału
Sprawiedliwości  są wiążące dla sądów krajowych. Wyrok ten został  wydany w kontekście
długotrwałych sporów z instytucjami UE dotyczących praworządności, przestrzegania orzeczeń
ETS i niezawisłości sądów w Polsce.
 
Parlament Europejski ma ponownie wezwać Komisję do szybkiego uruchomienia mechanizmu
warunkowości w odniesieniu do budżetu UE i wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko rządowi w Warszawie.
 
Po debacie z udziałem polskiego premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącej
Komisji Ursuli von der Leyen, czwartek odbędzie się głosowanie na rezolucją.
 
Rok po wpeowadzeniu faktycznego zakazu aborcji w Polsce
 
W środę odbędzie się debata w związku z rocznicą wprowadzenia w Polsce niemal całkowitego
zakazu aborcji.  Kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wszedł w życie w
styczniu 2021 r. i ogranicza legalną aborcję do przypadków gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy
ciąża zagraża życiu matki, wywołał długotrwałe protesty.
 
Debaty: wtorek, 19 października i środa 20 października
 
Głosowanie: czwartek, 21 października 
 
Więcej informacji
Polska: czołowi europosłowie wzywają Komisję do uruchomienia mechanizmu warunkowości
(komunikat prasowy, 8.10.2021)
Rozporządzenie UE  w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu
UE
Multimedia PE: Praworządność w Polsce
Multimedia PE: Przemoc wobec kobiet
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_21_5142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/pl/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/pl/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_4587
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07512/praworzadnosc-parlament-chce-niezwlocznego-rozpoczecia-dochodzen
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07512/praworzadnosc-parlament-chce-niezwlocznego-rozpoczecia-dochodzen
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92132/faktyczny-zakaz-aborcji-w-polsce-zagraza-zyciu-kobiet-mowi-parlament
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92132/faktyczny-zakaz-aborcji-w-polsce-zagraza-zyciu-kobiet-mowi-parlament
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211008IPR14520/polska-czolowi-poslowie-wzywaja-komisje-do-uruchomienia-mechanizmu-warunkowosci
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211008IPR14520/polska-czolowi-poslowie-wzywaja-komisje-do-uruchomienia-mechanizmu-warunkowosci
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Parlament zażąda podjęcia działań w związku ze
skandalem „Pandora papers”
 
Posłowie określą, co należy zrobić, aby zlikwidować luki
prawne, które umożliwiły masowe unikanie płacenia
podatków, ujawnione w śledztwie dotyczącym tzw.
„Pandora papers”.
 
W czwartek posłowie będą głosować nad rezolucją, formalnie wyrażającą oburzenie, jakie
Parlament jednogłośnie przekazał podczas debaty plenarnej w zeszłym tygodniu, nakreślając
jednocześnie pilne kroki,  jakie zdaniem posłów muszą teraz podjąć UE i  władze krajowe.
Posłowie  będą  argumentować,  że  chociaż  najbardziej  notoryczne  oszustwa  podatkowe
ujawnione przez „Pandora papers” są dokonywane przez obywateli spoza UE w jurysdykcjach
poza UE, to państwa członkowskie UE i ich obywatele nie wychodzą ze skandalu bez szwanku.
 
Zdaniem PE nadszedł najwyższy czas, aby rządy europejskie poważnie zaangażowały się w
politykę mającą na celu wyeliminowanie praktyk podatkowych, które nie tylko poważnie szkodzą
finansom publicznym,  ale  które  stały  się  całkowicie  nie  do  przyjęcia  dla  szerokiej  opinii
publicznej.
 
Podczas sesji plenarnej odbędą się również dwie inne debaty na temat zwalczania szkodliwych
praktyk finansowych. W środę posłowie będą dyskutować z Komisją o działaniach i przepisach,
które powinny zostać wzmocnione, aby lepiej walczyć z praniem brudnych pieniędzy, a także o
globalnym porozumieniu podatkowym G20/OECD, które zostało osiągnięte w zeszłym tygodniu
i które ma zostać zatwierdzone na szczycie G20 w Rzymie pod koniec października.
 
Debata: środa, 6 pażdziernika
 
Głosowanie: czwartek, 21 października
 
Procedura: Rezolucja podsumowująca debatę
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e3af316f-327f-0c9f-a478-b6d0f92e3eb4&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20210415STO02118/polityka-podatkowa-zapobieganie-oszustwom-podatkowym-i-unikaniu-opodatkowania
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2922(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Zmiana klimatu: Posłowie oczekują ambitnych
wyników COP26
 
Przed COP26 w Glasgow, posłowie będą naciskać na
przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie
oraz aby UE pozostała światowym liderem w walce ze
zmianami klimatu.
 
Posłowie mają wyrazić zaniepokojenie, że cele ogłoszone w Paryżu w 2015 roku przekładają
się na ocieplenie znacznie powyżej trzech stopni do 2100 roku, w porównaniu z poziomem
sprzed epoki przemysłowej. Prawdopodobnie wezwą oni również UE do utrzymania pozycji
światowego lidera w walce ze zmianami klimatu. Dodatkowo posłowie chcą, aby wszystkie kraje
skupiły się na ekologicznym, post-pandemicznym ożywieniu gospodarczym i zwiększyły swoje
cele klimatyczne na 2030 roku, zgodnie z Porozumieniem Paryskim.
 
W środę odbędzie się debata na temat konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Glasgow, a
w czwartek posłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie.
 
We wtorek europosłowie będą również debatować z przedstawicielami Rady i Komisji na temat
wytycznych dotyczących pomocy państwa w zakresie klimatu, energii i ochrony środowiska
(„CEEAG”) oraz prawa do zdrowego środowiska. Rezolucja na temat wytycznych dotyczących
pomocy państwa zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
Debaty: COP26: środa 20 października
 
wytyczne dotyczącyce pomocy państwa w zakresie klimatu, energii i ochrony środowiska &
prawo do zdrowego środowiska: wtorek 19 października
 
Wyniki głosowań: COP26/CEEAG: czwartek, 21 października
 
Procedura: rezolucje na wiodące tematy
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna (COP26)
Ścieżka proceduralna (wytyczne dot. pomocy państwa w zakresie klimatu, energii i ochrony
środowiska)
Ścieżka proceduralna (prawo do zdrowego środowiska)
Komunikat prasowy: Prawo klimatyczne: posłowie potwierdzili porozumienie o neutralności
klimatycznej do 2050 (24.06.2021)
Reakcja UE na zmianę klimatu (24.06.2021)
Biuro Analiz PE: Polityka UE w zakresie działań na rzecz klimatu: Reakcja na globalny kryzys
klimatyczny (18.03.2021)
Pakiet multimedialny: COP26
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https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210621IPR06627/prawo-klimatyczne-poslowie-potwierdzili-porozumienie
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210621IPR06627/prawo-klimatyczne-poslowie-potwierdzili-porozumienie
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Od pola do stołu: Posłowie mają poprzeć
strategię dla ekologicznego systemu
żywnościowego
 
Parlament przedstawi plany, pozwalające Europie na
produkcję zdrowszej żywności, przy zapewnieniu
bezpieczeństwa żywnościowego, dochodów rolnikom i
ochrony środowiska.
 
Oczekuje się, że posłowie do PE przyjmą strategię "od pola do stołu", przedstawioną przez
Komisję w maju 2020 roku, podkreślając jednocześnie znaczenie produkcji zdrowej, przyjaznej
zwierzętom, wysokiej jakości i przystępnej cenowo żywności dla europejskich konsumentów.
Oczekuje się, że będą domagać się, aby rolnicy otrzymywali sprawiedliwy udział w zyskach z
żywności produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska.
 
Posłowie będą również podkreślać, jak istotna jest zmiana diety Europejczyków na zdrowszą
oraz problemem nadmiernego spożycia mięsa i wysoko przetworzonej żywności o wysokiej
zawartości soli, cukru i tłuszczu.
 
Posłowie podkreślą również potrzebę zwiększenia ekologicznej równowagi w każdym ogniwie
łańcucha dostaw żywności, zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych oraz wprowadzenia
wiążących  celów  redukcji  stosowania  pestycydów.  Powtórzą,  że  każdy  -  od  rolnika  do
konsumenta  -  ma  do  odegrania  swoją  rolę.
 
Debata odbędzie się w poniedziałek, rezolucja zostanie poddana pod głosowanie we wtorek, a
wyniki głosowania ogłoszone będą w środę rano.
 
Debata: poniedziałek, 18 października
 
Wyniki głosowań: środa, 20 października
 
Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: “‘Strategia od pola do stołu: Dążenie do zdrowej i zrównoważonej żywności”
Komisja Europejska: “Strategia od pola do stołu, plan działań” (20.05.2020)
Komunikat prasowy: Parlament popiera Zielony Ład i wzywa do jeszcze ambitniejszych celów
(15.01.2020)
Europejski Zielony Ład: nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2260(INI)&l=en
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69902/parlament-popiera-zielony-lad-i-wzywa-do-jeszcze-ambitniejszych-celow
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69902/parlament-popiera-zielony-lad-i-wzywa-do-jeszcze-ambitniejszych-celow
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk

