
 

Biuletyn, sesja plenarna 13
16 grudnia 2021, Strasburg
 
Aleksiej Nawalny otrzyma Nagrodę im. Sacharowa 2021 
W środę w południe rosyjski opozycjonista i działacz antykorupcyjny Aleksiej Nawalny
zostanie uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli.
 
 
Położenie kresu nieuczciwym praktykom dużych platform
internetowych 
Parlament będzie głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie aktu o rynkach
cyfrowych, ustanawiajacego zasady obowiązujące platformy internetowe w UE.
 
 
Równość płci: ułatwienie dostępu kobiet do rynku pracy i
wyrównanie wynagrodzeń 
Posłowie domagają się od UE i jej państw członkowskich konkretnych działań na rzecz
praw kobiet i zmniejszenia nierówności między płciami.
 
 
Debata na temat grudniowego Szczytu i reakcji UE na wzrost
przypadków
COVID-19 
W środę rano posłowie będą debatować z Komisją i Prezydencją słoweńską na temat
Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia oraz walki z COVID-19.
 
 
Rocznica rozpadu Związku Radzieckiego, debata o zbrodniach
komunizmu 
Trzydzieści lat po upadku Związku Radzieckiego, uczestnicy sesji plenarnej przyjrzą
się zbrodniom popełnionym przez reżimy komunistyczne w Europie, w tym masowym
deportacjom i Gułagom.
 
 
Krajowe plany odbudowy: Debata plenarna z Radą i Komisją  
We wtorek posłowie będą dyskutować o tym, czy krajowe plany naprawcze osiągają
uzgodnione cele, a także o sytuacji w krajach, którch plany nie zostaly jeszcze
zatwierdzone. 
 
 
Posłowie kwestionują nadzwyczajną zmianę przepisów o azylu na
granicy UE z Białorusią

Posiedzenie plenarne
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W środę posłowie będą dyskutować z Komisją i Radą o propozycji dostosowania
unijnych przepisów azylowych w Polsce, na Łotwie i Litwie do sytuacji migracyjnej na
granicy z Białorusią.
 
 
Walka z cyberprzemocą uwarunkowaną płcią: Wspólne dla całej UE
sankcje i wsparcie dla ofiar 
W związku z niepokojącym wzrostem liczby osób dotkniętych cyberprzemocą ze
względu na płeć w czasie pandemii COVID-19, posłowie mają wezwać do zwiększenia
wysiłków by ją powstrzymać.
 
 
Debata plenarna o kolejnych zagrożeniach dla praw podstawowych
w Polsce 
W środę po południu na sesji plenarnej ocenione zostaną ostatnie wydarzenia w
Polsce, które mogą zwiększyć ryzyko jej dalszego oddalania się od wartości
europejskich.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-12-13
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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/2021-12-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home
https://www.epnewshub.eu


Aleksiej Nawalny otrzyma Nagrodę im.
Sacharowa 2021
 
W środę w południe rosyjski opozycjonista i działacz
antykorupcyjny Aleksiej Nawalny zostanie uhonorowany
Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli.
 
Nawalny przebywa obecnie w więzieniu w Rosji i dlatego nie może osobiście uczestniczyć w
ceremonii wręczenia nagrody w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Nagrodę w
jego imieniu odbierze jego córka Daria Nawalna z rąk przewodniczącego PE Davida Sassoliego
.
 
 
Przewodniczący Sassoli i Leonid Wołkow, jeden z doradców politycznych Nawalnego, który
pełnił funkcję szefa jego sztabu podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Nawalnego w 2018
roku, wezmą udział w konferencji prasowej po ceremonii wręczenia nagród, która rozpocznie
się o godzinie 12.45, w sali konferencyjnej im. Daphny Caruany Galizii w siedzibie Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu.
 
Ponadto pan Wołkow i pani Nawalnaja wezmą udział w seminarium prasowym zorganizowanym
przez Parlament Europejski we wtorek 14 grudnia o godz. 15.30.
 
Zarówno ceremonię, jak i konferencję prasową można oglądać na żywo przez EP Live lub EbS.
 
Przeczytaj więcej o pozostałych osobach nominowanych do Nagrody im. Sacharowa w tym
roku.
 
Dyskusja posłów z Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju oraz z Podkomisji Praw Człowieka z
Darią Nawalną i Leonidem Wołkowem odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia, od 19.00 do
20.30.
 
Kontekst
 
Nagroda  im.  Sacharowa  za  Wolności  Myśli  jest  przyznawana  co  roku  przez  Parlament
Europejski.  Została  ona ustanowiona w 1988 roku,  aby  uhonorować osoby i  organizacje
broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Nazwano ją na cześć sowieckiego fizyka i
politycznego dysydenta Andrieja Sacharowa
 
Ceremonia: środa, 15 grudnia 
 
Procedura: Ceremonia wręczenia nagrody
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-sakharov-prize-for-freedom-of-thought-press-seminar_20211214-1530-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/nagroda-im-sacharowa-2021-nominacje
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/nagroda-im-sacharowa-2021-nominacje
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home


Konferencja Prasowa: środa, 15 grudnia 12.45 , z udziałem Przewodniczącego PE Davida
Sassoliego oraz Leonida Wołkowa
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Aleksiej Nawalny otrzymał od Parlamentu Europejskiego nagrodę im.
Sacharowa 2021(20.10.2021)
Społecznośc Nagrody im. Sacharowa
Centrum multimedialne PE: UE-Rosja
Centrum multimedialne PE: Nargoda im. Sacharowa 2021
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-awarded-the-european-parliament-s-2021-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-awarded-the-european-parliament-s-2021-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


Położenie kresu nieuczciwym praktykom dużych
platform internetowych
 
Parlament będzie głosował nad swoim stanowiskiem w
sprawie aktu o rynkach cyfrowych, ustanawiajacego
zasady obowiązujące platformy internetowe w UE.
 
Projekt przepisów, nad którym debata odbędzie się w środę, a głosowanie w czwartek, zawiera
czarną listę niektórych praktyk stosowanych przez duże platformy działające jako "strażnicy
dostepu"  i  umożliwia  Komisji  przeprowadzanie  badań  rynku  oraz  nakładanie  sankcji  za
zachowania  niezgodne  z  przepisami.
 
Akt o rynkach cyfrowych (DMA), z poprawkami wprowadzonymi przez parlamentarną komisję
Rynku Wewnętrznego i  Ochrony Konsumentów 23 listopada, ustanawia nowe obowiązki  i
zakazy mające bezpośrednie zastosowanie do takich platform, w celu zapewnienia uczciwej
konkurencji
 
Będzie on miał zastosowanie do głównych przedsiębiorstw świadczących usługi podstawowe
na platformie, z których korzysta większość użytkowników i które są najbardziej narażone na
nieuczciwe praktyki biznesowe. Są to usługi pośrednictwa online, portale społecznościowe,
wyszukiwarki,  systemy  operacyjne,  usługi  reklamy  online,  usługi  w  chmurze  i  usługi
udostępniania wideo, które spełniają odpowiednie kryteria, aby być określane jako "strażnicy
dostępu".  Posłowie włączyli  również w zakres DMA przeglądarki  internetowe, wirtualnych
asystentów i  telewizję hybrydową.
 
Inne zmiany wprowadzone do wniosku Komisji dotyczą definicji "strażników dostępu" w oparciu
o określone progi,  wykazu obowiązków i  zakazów, w tym nowych przepisów dotyczących
reklamy ukierunkowanej i interoperacyjności usług, ograniczeń w zakresie "zabójczych przejęć",
egzekwowania  przepisów na  poziomie  UE,  roli  krajowych  organów ds.  konkurencji  oraz
grzywien.
 
Więcej informacji w komunikacie prasowym
 
Debata: środa, 15 grudnia
 
Wyniki głosowania: czwartek, 16 grudnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Więcej informacji
Projekt sprawozdania
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (23.11.2021)
Nagranie konferencji prasowej z udziałem sprawozdawcy, Andreasa Schwaba (EPP, DE),
23.11.2021
Sprawozdawca: Andreas Schwab (EPP, DE)
Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Równość płci: ułatwienie dostępu kobiet do
rynku pracy i wyrównanie wynagrodzeń
 
Posłowie domagają się od UE i jej państw członkowskich
konkretnych działań na rzecz praw kobiet i zmniejszenia
nierówności między płciami.
 
W projekcie sprawozdania, który będzie przedmiotem debaty w poniedziałek a głosowania we
wtorek,  posłowie wzywają państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu
zapewnienia  kobietom  równego  dostępu  do  rynku  pracy,  równej  płacy  i  równych  praw
pracowniczych.
 
Biorąc pod uwagę wzrost przemocy wobec kobiet w czasie pandemii, w projekcie wzywa się
również państwa członkowskie do zapewnienia, że sprawcy nadużyć będą identyfikowani i
ścigani przez policję. W celu walki z przemocą ze względu na płeć, eurodeputowani powtórzą,
że  Bułgaria,  Czechy,  Węgry,  Łotwa,  Litwa  i  Słowacja  powinny  ratyfikować  Konwencję
Stambulską  oraz  że  potrzebne  jest  kompleksowe  prawodawstwo  UE  w  tej  sprawie.
 
Posłowie przypomną wreszcie, że ochrona zdrowia seksualnego, prawa reprodukcyjne oraz
wszystkie prawa z nimi związane to prawa podstawowe, których nie można odebrać, a odmowa
dostępu do opieki aborcyjnej stanowi formę przemocy wobec kobiet.
 
Kontekst
 
Z godnie z indeksem równości płciEuropejskiego instytutu ds. równości płci, UE brakuje jeszcze
co najmniej 60 lat do osiągnięcia pełnej równości płci. Od 2010 roku wynik UE wzrósł zaledwie
o 4,9 punktu. W 2021 r. państwa członkowskie uzyskały średnio 68 punktów na 100 możliwych,
a ponad jedna trzecia z nich uzyskała mniej niż 60 punktów.
 
Debata: poniedziałek, 13 grudnia
 
Głosowanie: wtorek, 14 grudnia
 
Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Sandra Pereira (The Left, PT)
Biuro Analiz PE - Równość płci (październik 2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne- Równość płci
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Debata na temat grudniowego Szczytu i reakcji
UE na wzrost przypadków
COVID-19
 
W środę rano posłowie będą debatować z Komisją i
Prezydencją słoweńską na temat Rady Europejskiej w
dniach 16-17 grudnia oraz walki z COVID-19.
 
Głównymi tematami omawianymi przez szefów państw i  rządów podczas spotkania będą:
rozwój  pandemii  COVID-19  oraz  reakcja  UE  zarówno  na  kryzys  w  dziedzinie  zdrowia
publicznego, jak i kryzys gospodarczy, rosnące ceny energii, kwestie bezpieczeństwa i obrony
oraz stosunki zewnętrzne.
 
Debata: środa, 15 grudnia 
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Porządek obrad Rady Europejskiej 16-17 grudnia
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
Komunikat prasowy (Komisja Ochrony Środowiska): UE jest przygotowana do stawienia czoła
bieżącym wyzwaniom związanym z pandemią, mówi szef EMA (30.11.2021)
Ostatnie dane na temat COVID-19 (Europejska Agencj Leków)
Ostatnie dane na temat COVID-19 (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób)
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-10-2021-INIT/en/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19


Rocznica rozpadu Związku Radzieckiego, debata
o zbrodniach komunizmu
 
Trzydzieści lat po upadku Związku Radzieckiego,
uczestnicy sesji plenarnej przyjrzą się zbrodniom
popełnionym przez reżimy komunistyczne w Europie, w
tym masowym deportacjom i Gułagom.
 
W poniedziałek po południu, zaraz po otwarciu sesji, przewodniczący PE David Sassoli wygłosi
oświadczenie w tej sprawie, po czym nastąpi jedna tura wystąpień mówców z grup politycznych.
 
Debata: poniedziałek, 13 grudnia
 
Procedura:  Oświadczenie  Przewodniczącego oraz  jedna  tura  wystąpień  mówców z  grup
politycznych.
 
Więcej informacji
Rezolucja PE: Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (19.09.2019)
Komunikat prasowy: By zbudować swoją przyszłość, Europa musi pamiętać o swojej
przeszłości (19.09.2019)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Krajowe plany odbudowy: Debata plenarna z
Radą i Komisją 
 
We wtorek posłowie będą dyskutować o tym, czy krajowe
plany naprawcze osiągają uzgodnione cele, a także o
sytuacji w krajach, którch plany nie zostaly jeszcze
zatwierdzone. 
 
Podczas  debaty  posłowie  mają  pytać,  czy  krajowe  plany  naprawcze  w  pełni  realizują
uzgodnione cele w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a także zatrudnienia i polityki
społecznej, takiej jak opieka zdrowotna i edukacja. Posłowie mają też podkreślić, że czas na
wdrożenie reform i inwestycji jest coraz krótszy, oczekując rozwiązań w krajach, które pozostają
w tyle.
 
Posłowie mają również zwrócić uwagę na brak widocznych postępów w rozmowach z rządami
Węgier i Polski. Żaden z nich nie odniósł się do obaw dotyczących praworządności i ataków na
sądownictwo,  nadrzędności  prawa  UE,  zamówień  publicznych,  korupcji  i  nierównego
traktowania  mniejszości.
 
Kontekst
 
Obecnie zatwierdzono 22 z 26 przedłożonych krajowych planów odbudowy. Plan holenderski
nie został jeszcze przedłożony, a Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier, Polski,
Szwecji  i  Bułgarii.  Prefinansowanie w wysokości  52,3 mld euro zostało już wypłacone 17
państwom  członkowskim.  Oczekuje  się,  że  Hiszpania  będzie  pierwszym  państwem
członkowskim, które otrzyma 10 mld euro grantów z Instrumentu na rzecz odbudowy (RRF),
ponieważ Komisja oceniła, że kraj ten osiągnął większość kluczowych etapów związanych z
pierwszym wnioskiem o płatność.
 
Debata: wtorek, 14 grudnia
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji
 
Więcej informacji
Plany Węgier i Polski powinny być zatwierdzone tylko po uwzględnieniu istniejących
zastrzeżeń (6.10.2021)
Posłowie pytają komisarzy o stan zaawansowania krajowych planów odbudowy(01.09.2021)
Krajowe plany odbudowy: historyczna szansa na długoterminowy zrównoważony wzrost
(20.06.2021)
Biuro analiz PE: Plan na rzecz odbudowy i zwiększania odporności  - sytuacja we wrześniu
2021
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne

Posiedzenie plenarne

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

10 I 13

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210204IPR97105/zgoda-parlamentu-na-instrument-na-rzecz-odbudowy-o-wartosci-672-5-mld-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210604IPR05530/national-recovery-plans-historic-opportunity-for-long-term-sustainable-growth
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210604IPR05530/national-recovery-plans-historic-opportunity-for-long-term-sustainable-growth
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rrf_17703_pk


Posłowie kwestionują nadzwyczajną zmianę
przepisów o azylu na granicy UE z Białorusią
 
W środę posłowie będą dyskutować z Komisją i Radą o
propozycji dostosowania unijnych przepisów azylowych w
Polsce, na Łotwie i Litwie do sytuacji migracyjnej na
granicy z Białorusią.
 
Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym tygodniu, by na sześć miesięcy zmienić zasady
azylu, powrotu i przyjmowania na granicach UE z Białorusią. Dzięki temu Polska, Łotwa i Litwa
zyskałyby większą elastyczność w radzeniu sobie z organizowanym przez reżim Łukaszenki
napływem migrantów i osób ubiegających się o azyl na ich granice. Władze miałyby wtedy
więcej czasu na zarejestrowanie wniosku danej osoby o ochronę międzynarodową, procedura
azylu  granicznego  -  która  nakłada  surowe  ograniczenia  na  wnioskodawców  -  miałaby
zastosowanie  do  prawie  wszystkich  wnioskodawców  i  mogłaby  trwać  do  16  tygodni,  a
procedury  powrotu  byłyby  szybsze.
 
Aby  wniosek  wszedł  w  życie,  musi  zostać  zatwierdzony  przez  Radę  po  konsultacji  z
Parlamentem Europejskim. Podczas debaty plenarnej posłowie prawdopodobnie zakwestionują
zasadność przyjęcia tej decyzji, biorąc pod uwagę obecny kontekst humanitarny, jak również
wybór ram prawnych wykorzystywanych do zmiany tych zasad, które omijają Parlament jako
współustawodawcę, dając mu jedynie rolę konsultacyjną.
 
Debata: środa, 15 grudnia
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Plenary debate video: Situation in Belarus and at its border with the EU and the security and
humanitarian consequences (23.11.2021)
Poland-Belarus border: MEPs alarmed by humanitarian and political crisis (10.11.2021)
Multimedia centre
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E078
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Walka z cyberprzemocą uwarunkowaną płcią:
Wspólne dla całej UE sankcje i wsparcie dla ofiar
 
W związku z niepokojącym wzrostem liczby osób
dotkniętych cyberprzemocą ze względu na płeć w czasie
pandemii COVID-19, posłowie mają wezwać do zwiększenia
wysiłków by ją powstrzymać.
 
W projekcie inicjatywy ustawodawczej przedłożonym przez komisje praw kobiet i  wolności
obywatelskich  stwierdza  się,  że  UE  brakuje  ram  prawnych  do  walki  z  cyberprzemocą
uwarunkowaną płcią oraz minimalnego poziomu ochrony i  zadośćuczynienia dla ofiar.  UE
potrzebuje zatem dyrektywy, która zawierałaby wspólną definicję cyberprzemocy w prawie
karnym,  aby zapewnić  zbieżność na szczeblu  krajowym i  unijnym.  Powinna ona również
zawierać zharmonizowane sankcje i mechanizmy ochrony zgodne ze standardami określonymi
w Konwencji Stambulskiej - apelują posłowie.
 
W  projekcie  tekstu  podkreślono,  że  przemoc  w  sieci  wobec  kobiet  i  osób  LGBTIQ  jest
kontynuacją  przemocy  uwarunkowanej  płcią  poza  nią  i  że  należy  pilnie  zająć  się  takimi
problemami,  jak  nękanie  w  sieci,  prześladowanie  w  sieci,  naruszanie  prywatności  oraz
nagrywanie  i  udostępnianie  obrazów  napaści  seksualnych.
 
Debata: poniedziałek, 13 grudnia
 
Głosowanie: wtorek, 14 grudnia
 
Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej dotyczącego przyjęcia aktu prawnego
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Biuro analiz PE - Walka z przemocą uwarunkowaną płcią - przemoc w sieci
Biuro analiz PE - Przemoc uwarunkowana płcią jako nowy obszar przestępczości wymieniony
w art. 83 ust. 1 TFUE - ocena europejskiej wartości dodanej
Legislacyjny rozkład jazdy
Europejski Instytut ds. Równości Płci - Przemoc uwarunkowana płcią
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence


Debata plenarna o kolejnych zagrożeniach dla
praw podstawowych w Polsce
 
W środę po południu na sesji plenarnej ocenione zostaną
ostatnie wydarzenia w Polsce, które mogą zwiększyć
ryzyko jej dalszego oddalania się od wartości europejskich.
 
W debacie z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej europosłowie skomentują wyrok
polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada, który uznał część Europejskiej Konwencji
Praw  Człowieka  za  niezgodną  z  polską  konstytucją.  Wyrok  ten  jest  następstwem
wcześniejszego, wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zakwestionował
legalność powoływania sędziów do polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
 
Posłów martwi  również stan praw dotyczących zdrowia seksualnego i  reprodukcyjnego w
Polsce i oczekuje się, że wyrażą zaniepokojenie propozycją rządu, aby zobowiązać lekarzy do
zgłaszania wszystkich ciąż i poronień w scentralizowanym rejestrze. Rejestr ten mógłby zostać
wprowadzony już w styczniu 2022 roku.
 
Debata: środa, 15 grudnia
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Polska: Polska: żadna więcej kobieta nie powinna umrzeć z powodu restrykcyjnego prawa
aborcyjnego (11.11.2021)
Polska: Posłowie chcą pierwszeństwa prawa UE i obrony praw polskich obywateli
 (19.10.2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211108IPR16844/poland-no-more-women-should-die-because-of-the-restrictive-law-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211108IPR16844/poland-no-more-women-should-die-because-of-the-restrictive-law-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14911/poland-meps-call-for-the-primacy-of-eu-law-to-be-upheld
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14911/poland-meps-call-for-the-primacy-of-eu-law-to-be-upheld
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk

