
 

Biuletyn,  sesja  plenarna  8-11  marca  2021  ,
Bruksela
 
Konferencja na temat przyszłości Europy: Przewodniczący UE
podpiszą wspólną deklarację 
Akt złożenia podpisów w środę, rozpocznie Konferencję, poświęconą starym i nowym
wyzwaniom, która ma również na celu wzmacnianie europejskiej solidarności.
 
 
Posłowie uczczą Międzynarodowy Dzień Kobiet podczas sesji
plenarnej 
Prezydent Sassoli i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern wygłoszą przemówienia
podczas poniedziałkowych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie
Europejskim.
 
 
Głosowanie nad Programem InvestEU wspomagającym innowacyjne
i strategiczne investycje 
Parlament ma przyjąć nowy Program InvestEU, który zmobilizuje inwestycje publiczne i
prywatne oraz zagwarantuje uproszczony dostęp do finansowania.  
 
 
EU4Health: Parlament ma przyjąć nowy program UE w dziedzinie
zdrowia 
Odbędzie się debata i ostatnie głosowanie w sprawie wartego 5,1 mld euro programu
EU4Health  2021-2027, który ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej w UE
na przyszłe zagrożenia.
 
 
Podatek węglowy od importu z UE pomoże osiągnąć wyższy poziom
celów klimatycznych  
Debata plenarna oraz głosowanie na temat podniesienia celu redukcji emisji CO2 oraz
skuteczności przeciwdziałania "ucieczce emisji" poprzez wprowadzenie podatku
węglowego. 
 
 
Zamach na wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii  
Próby uciszenia niezależnych mediów przez polskie, węgierskie i słoweńskie władze
będzie przedmiotem debaty plenarnej. Wezmą w niej udział przedstawiciele Rady i
Komisji.
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Parlament ma ogłosić UE “strefą wolności dla LGBTI” 
Podczas wtorkowej debaty i środowego głosowania posłowie mają wezwać UE do
ustanowienia "strefy wolności dla LGBTI" w odpowiedzi na "strefy wolne od LGBTI" w
Polsce.
 
 
Państwo prawa i fundusze: Parlament Europejski zamierza wezwać
Komisję do zastosowania mechanizmu warunkowości  
Posłowie będą domagać się od Komisji Europejskiej niezwłocznego uruchomienia
mechanizmu warunkowości w celu ochrony budżetu UE przed skutkami
nieprzestrzegania zasady państwa prawnego.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-03-08
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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)
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Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
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(+32) 498 98 32 80
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Konferencja na temat przyszłości Europy:
Przewodniczący UE podpiszą wspólną deklarację
 
Akt złożenia podpisów w środę, rozpocznie Konferencję,
poświęconą starym i nowym wyzwaniom, która ma również
na celu wzmacnianie europejskiej solidarności.
 
Wspólna deklaracja w sprawie Konferencji na temat przyszłości Europy zostanie podpisana w
środę  o  godz.  13.00  przez  przewodniczącego  Davida  Sassoliego  w  imieniu  Parlamentu
Europejskiego, premiera Portugalii Antonio Costę w imieniu Rady i przewodniczącą Komisji
Europejskiej Ursulę von der Leyen.
 
W  środę  zostanie  podpisana  wspólna  deklaracja  Parlamentu  Europejskiego,  Rady  Unii
Europejskiej  i  Komisji  Europejskiej  w  sprawie  Konferencji  na  Temat  Przyszłości  Europy.
Rozpoczyna się w ten sposób proces, który umożliwi obywatelom udział w kształtowaniu polityki
i instytucji UE. Deklaracja zawiera zobowiązanie instytucji UE do „wysłuchania Europejczyków i
zastosowania  się  do  zaleceń  Konferencji”  zgodnie  z  ich  kompetencjami  zapisanymi  w
traktatach.
 
Dzięki integracyjnemu, otwartemu i przejrzystemu podejściu, osoby ze wszystkich środowisk,
przedstawiciele  społeczeństwa  obywatelskiego  i  zainteresowane  strony  na  szczeblu
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym będą uczestniczyć w wielu wydarzeniach i za
pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej nadawać ton i kształt programowi Konferencji
poruszając interesujące ich zagadnienia.
 
Przeczytaj oświadczenie Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego wydane po
podjęciu decyzji o zatwierdzeniu wspólnej deklaracji.
 
Ceremonia złożenia podpisów: środa, 10 marca
 
Procedura: oficjalne posiedzenie 
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Konferencja na Temat Przyszłości Europy (11.06.2020)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Posłowie uczczą Międzynarodowy Dzień Kobiet
podczas sesji plenarnej
 
Prezydent Sassoli i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern
wygłoszą przemówienia podczas poniedziałkowych
obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie
Europejskim.
 
W swoim nagranym wcześniej  przesłaniu wideo na temat przywództwa kobiet  w czasach
COVID-19 Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, ma podzielić się swoimi doświadczeniami w
radzeniu sobie z pandemią jako lider polityczny. Prawdopodobnie podkreśli również, że kobiety
były na pierwszej  linii  frontu walki  z pandemią i  że muszą być włączone w przywództwo i
podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach, aby zapewnić, że odpowiedź na pandemię
spełnia potrzeby wszystkich. Przewodniczący PE David Sassoli również wygłosi z tej okazji
przemówienie, przed oficjalnym otwarciem sesji.
 
Wydarzenia w mediach społecznościowych
 
Wcześniej tego samego dnia, o godz. 11.00, przewodnicząca Komisji  Praw Kobiet Evelyn
Regner  (S&D,  Austria)  będzie  na  żywo na  Facebooku  odpowiadać  na  pytania  obywateli
dotyczące obecnej sytuacji w zakresie równości płci w UE oraz tego, jak pandemia pogłębiła
wiele trudności, z którymi borykają się kobiety. Oglądaj transmisję na żywo na Facebooku.
 
O godzinie 12.00, odbędzie się również Instagramowa wymiana zdań na żywo z modelką i
aktywistką Anją Rubik. Oglądaj Instagram Live tutaj.
 
Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet: poniedziałek, 8 marca
 
Więcej informacji
Rezolucja PE: Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie
pokryzysowym (21.01.2021)
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021
Biuro Analiz PE - Osiąganie równości płci w obliczu pandemii i istniejących wyzwań (Styczeń
2021)
Biuro Analiz PE - COVID-19: Potrzeba reakcji z uwzględnieniem aspektu płci (luty 2021)
Biuro Analiz PE - Kobiety w polityce w UE: Stan obecny (luty 2021)
Biuro Analiz PE - Kobiety liderki w walce z Covid-19 (marzec 2021)
Biuro Analiz PE - Infografika: Kryzys związany z koronawirusem: pojawiająca się przepaść
między płciami?
Infoclip - Women and the impact of the COVID-19 crisis
Parlamentarna komisja ds. praw kobiet i równouprawnienia - strona poświęcona Dniu Kobiet
2021
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne - Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/international-women-s-day-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Głosowanie nad Programem InvestEU
wspomagającym innowacyjne i strategiczne
investycje
 
Parlament ma przyjąć nowy Program InvestEU, który
zmobilizuje inwestycje publiczne i prywatne oraz
zagwarantuje uproszczony dostęp do finansowania.  
 
Debata i głosowanie odbędą się we wtorek.
 
Przy 26 mld euro (w cenach bieżących) zarezerwowanych w budżecie UE jako gwarancja,
oczekuje  się,  że  InvestEU  zmobilizuje  400  mld  euro  do  zainwestowania  w  całej  Unii
Europejskiej  w  latach  2021-27.
 
Program, który został wstępnie uzgodniony w grudniu, ma na celu pobudzenie strategicznych
inwestycji  w  produkcję  farmaceutyków,  urządzeń  i  materiałów  medycznych,  jak  również
produkcję technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz komponentów i urządzeń w UE.
Dodatkowo  parlamentarni  negocjatorzy  z  komisji  budżetowej  oraz  ds.  gospodarczych  i
monetarnych zapewnili,  że wsparcie kapitałowe otrzymają MŚP, które zostały negatywnie
dotknięte kryzysem spowodowanym pandemią.
 
InvestEU, które jest częścią wartego 750 mld euro pakietu naprawczego Next Generation EU,
przyczyni  się  również  do  finansowania  zrównoważonych  projektów,  o  udowodnionym
pozytywnym  wpływie  na  środowisko  i  klimat  oraz  na  rozwój  społeczny.
 
Debata: wtorek, 9 marca
 
Wyniki głosowania: wtorek, 9 marca 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Strona internetowa dedykowana InvestEU z przykładami projektów wspieranych przez UE
Biuro Analiz PE: Program InvestEU
Sprawozdawca z ramienia parlamentarnej komisji budżetowej: José Manuel Fernandes (EPP,
PT)
Sprawozdawczyni z ramienia parlamentarnej komisji gospodarczej i monetarnej: Irene Tinagli
(S&D, IT)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197591/IRENE_TINAGLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197591/IRENE_TINAGLI/home


EU4Health: Parlament ma przyjąć nowy program
UE w dziedzinie zdrowia
 
Odbędzie się debata i ostatnie głosowanie w sprawie
wartego 5,1 mld euro programu EU4Health  2021-2027,
który ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej w
UE na przyszłe zagrożenia.
 
Po debacie we wtorek rano pod głosowanie TBC poddane zostanie porozumienie osiągnięte z
Radą 14 grudnia 2020 roku. Zgodnie z kompromisowym tekstem program "EU4Health" będzie
wnosił wkład tam, gdzie istnieje niezaprzeczalna wartość dodana działań na poziomie UE, np.:
przeciwdziałanie  transgranicznym  zagrożeniom  zdrowia,  zwiększanie  dostępności,
przystępności cenowej leków i wyrobów medycznych, a także wspieranie tworzenia europejskiej
"przestrzeni danych na temat zdrowia". Więcej szczegółów na temat przepisów szczegółowych
jest dostępnych tutaj.
 
Kontekst
 
W maju 2020 r., w odpowiedzi na kryzys COVID-19, Komisja przedstawiła nowy samodzielny
program UE dla zdrowia (EU4Health) na lata 2021-2027. EU4Health ma na celu pomóc UE w
lepszym  przygotowaniu  się  na  poważne  transgraniczne  zagrożenia  dla  zdrowia  oraz  w
zwiększeniu odporności krajowych systemów opieki zdrowotnej.  Powinno to umożliwić UE
stawienie czoła nie tylko przyszłym epidemiom, ale także długoterminowym wyzwaniom, takim
jak starzenie się społeczeństwa i nierówności zdrowotne.
 
Debata: wtorek, 9 marca
 
Wyniki głosowania: wtorek, 9 marca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Program EU4Health (3.02.2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne: EU4Health

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 14

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pl
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Podatek węglowy od importu z UE pomoże
osiągnąć wyższy poziom celów klimatycznych 
 
Debata plenarna oraz głosowanie na temat podniesienia
celu redukcji emisji CO2 oraz skuteczności
przeciwdziałania "ucieczce emisji" poprzez wprowadzenie
podatku węglowego. 
 
Debata  poprzedzi  głosowanie  projektu  rezolucji  w  sprawie  unijnego  mechanizmu
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) zgodnego z zasadami
WTO. W projekcie podkreślono, że realizacja celu większej redukcji emisji w UE nie powinna
prowadzić do "ucieczki emisji". Posłowie zauważają bowiem, że podejmowane w skali świata
wysiłki  na rzecz ochrony klimatu nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeśli  produkcja UE
zostanie  po  prostu  przeniesiona  do  tych  krajów  spoza  UE,  w  których  obowiązują  mniej
restrykcyjne  przepisy  dotyczące  emisji  gazów  cieplarnianych.
 
Posłowie  wyrażają  w  projekcie  zaniepokojenie  brakiem współpracy  ze  strony  niektórych
partnerów handlowych UE w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu i apelują do
partnerów  o  wspieranie  wspólnych  wysiłków  na  rzecz  osiągniecia  celów  Porozumienia
Paryskiego.  W celu  stworzenia  zachęty  dla  unijnych  i  pozaunijnych  sektorów handlu  do
obniżenia emisji dwutlenku węgla, europosłowie zamierzają wezwać UE do nałożenia cła lub
podatku  od  importu  niektórych  towarów  z  krajów,  w  których  obowiązują  niższe  wymogi
ograniczania emisji. Import takich produktów to de facto import do UE emisji powstałych w
procesie ich wytwarzania. Posłowie mają jednak nadzieję, że podatek węglowy nie będzie
nadużywany jako narzędzie protekcjonizmu handlowego.
 
Kontekst
 
O ucieczce emisji mówimy w sytuacji, gdy z powodu kosztów związanych z polityką klimatyczną
przedsiębiorstwo  przenosi  produkcję  do  kraju  o  łagodniejszych  przepisach  w  zakresie
ograniczenia emisji. Sytuacja taka może prowadzić do zwiększenia całkowitej ilości emisji tego
przedsiębiorstwa. Ryzyko ucieczki emisji może być wyższe w przypadku niektórych sektorów
energochłonnych.
 
Komisja ma przedstawić wniosek legislacyjny w sprawie CBAM w drugim kwartale 2021 r. jako
część Europejskiego Zielonego Ładu, a także propozycję, w jaki sposób włączyć uzyskane
dzięki opłacie granicznej dochody do finansowania budżetu UE.
 
Parlament odegrał ważną rolę w przyjmowaniu w UE przepisów służących realizacji wysokich
standardów ochrony klimatu, a klimatu 28 listopada 2019 r. ogłosił stan kryzysu klimatycznego,
aby zwrócić uwagę na nieadekwatność działań do założonych celów.
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-carbon-border-adjustment-mechanism
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121IPR67110/parlament-europejski-oglasza-kryzys-klimatyczny


Debata: poniedziałek, 8 marca
 
Wyniki głosowania: środa, 10 marca
 
Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Porozumienie Paryskie (strona internetowa ONZ, wersje jezykowe: EN, FR, ES, RU)
Ścieżka legislacyjna
Europejski Zielony Ład: proces legislacyjny (po angielsku)
Projekt rezolucji ws.  unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2: wstępna ocena
skutków (strona Komisji Europejskiej)
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_PL.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism


Zamach na wolność mediów w Polsce, na
Węgrzech i w Słowenii 
 
Próby uciszenia niezależnych mediów przez polskie,
węgierskie i słoweńskie władze
będzie przedmiotem debaty plenarnej. Wezmą w niej udział
przedstawiciele Rady i Komisji.
 
Węgierski organ regulacji mediów zdecydował nie przedłużać koncesji krytycznej wobec władz
stacji Klubrádió. Koncesja wygasła 14 lutego. Sąd podtrzymał tę decyzję, mimo że powody
podane przez organ (nieprzekazanie informacji  o  programach muzycznych stacji)  zostały
uznane przez Reporterów bez Granic za "nieistotne” i za „pretekst administracyjny". Radio
zostało  pozbawione  koncesji  na  nadawanie  ogólnokrajowe już  kilka  lat  temu,  teraz  traci
koncesję na nadawanie w Budapeszcie. Podczas debaty parlamentarnej posłowie skupią się
zapewne na niezależności węgierskiego organu regulacji mediów oraz na coraz dalej idącym
ograniczaniu wolności mediów na Węgrzech.
 
W Polsce rządowe plany nałożenia na media dodatkowego podatku od dochodów z reklam
zostały skrytykowane jako nieproporcjonalne i  wymierzone w niezależne media.  Oficjalny
powód podany przez władze to finansowe wsparcie opieki zdrowotnej i  kultury. Większość
mediów prywatnych, niezależnych od władz, wzięło w 10 lutego udział w akcji protestacyjnej
„Media bez wyboru”: czarne ekrany i strony tytułowe gazet, wstrzymanie nadawania nowych
materiałów przez radio miały uzmysłowić odbiorcom skutki dławienia wolności mediów. Grupy
wydawnicze podpisały list otwarty, w którym oświadczyły, że są "zdecydowanie przeciwne
wykorzystywaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo
ciężkiego obciążenia dla mediów".
 
Publiczne ataki premiera Słowenii  Janeza Janšy na dziennikarzy, a zwłaszcza na krajową
agencję prasową STA, nie ustają, pojawiają się wciąż nowe doniesienia o ingerencji politycznej
w pracę dziennikarzy. W liście otwartym z października 2020 roku 22 słoweńskich redaktorów
naczelnych ostrzegło, że "są bezpośredno poddawani kłamstwom, insynuacjom, manipulacjom i
zniewagom ze strony  rządzących,  począwszy od najwyższych szczebli  rządu".  Słowenia
przejmie  rotacyjne  przewodnictwo w Radzie  UE w lipcu  2021 r.
 
Kod procedury legislacyjnej: 2021/2560(RSP)
 
Debata: środa, 10 marca 
 
Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą 
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https://rsf.org/fr/actualites/hongrie-la-premiere-radio-independante-interdite-dantenne
https://www.iwp.pl/wp-content/uploads/2021/02/List-otwarty-do-wladz-RP-i-lidero%CC%81w-ugrupowan%CC%81-politycznych.pdf
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/


Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna
Reakcja posłów do Parlamentu Europejskiego na pogarszanie się stanu przestrzegania praw
podstawowych w UE  (komunikat prasowy, 26.11.2020)
Wolność mediów – PE ostrzega przed próbami uciszenia krytyki i ograniczania pluralizmu
(komunikat prasowy, 25.22.2020)
Wartości UE nie mogą być podważane, nawet podczas stanu wyjątkowego (komunikat
prasowy, 13.11.2020)
Parlamentarne Biuro Analiz: The impact of coronavirus on media freedom (08.5.2020)
Ochrona wolności prasy podczas pandemii COVID-19
Praworządność w państwach członkowskich: jak może zareagować UE (infografika)
Sprawozdanie na temat praworządności z 2020
Audiowizualne materialy prasowe (do wykorzystania bez oplat)
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92117/wolnosc-mediow-pe-ostrzega-przed-uciszaniem-krytyki-i-ograniczaniem-pluralizmu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92117/wolnosc-mediow-pe-ostrzega-przed-uciszaniem-krytyki-i-ograniczaniem-pluralizmu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201109IPR91118/wartosci-ue-nie-moga-byc-podwazane-nawet-podczas-stanu-https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201109IPR91118/wartosci-ue-nie-moga-byc-podwazane-nawet-podczas-stanu-wyjatkowego
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201109IPR91118/wartosci-ue-nie-moga-byc-podwazane-nawet-podczas-stanu-https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201109IPR91118/wartosci-ue-nie-moga-byc-podwazane-nawet-podczas-stanu-wyjatkowego
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/praworzadnosc-w-panstwach-czlonkowskich-jak-moze-zareagowac-ue
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Parlament ma ogłosić UE “strefą wolności dla
LGBTI”
 
Podczas wtorkowej debaty i środowego głosowania
posłowie mają wezwać UE do ustanowienia "strefy
wolności dla LGBTI" w odpowiedzi na "strefy wolne od
LGBTI" w Polsce.
 
Dwa lata po tym, jak pierwszy polski powiat ogłosił się "wolnym od ideologii LGBTI", a po nim
dziesiątki innych powiatów, gmin i regionów, Parlament zamierza ogłosić UE "strefą wolności
dla  LGBTI",  podkreślając,  że  wszelkie  formy  dyskryminacji  osób  LGBTI  stanowią  jawne
naruszenie  podstawowych  wartości  europejskich.
 
W przyjętej w grudniu 2019 roku rezolucji  posłowie zdecydowanie potępili  ustanowienie w
Polsce  ''stref  wolnych  od  LGBTI'',  a  także  wszelkiego  rodzaju  ataki  w  innych  krajach
członkowskich  na  prawa  osób  LGBTI.
 
Debate: środa, 10 marca
 
Wyniki głosowania: czwartek 11 marca
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy - Parlament zdecydowanie potępia ''strefy wolne od LGBTI'' w Polsce
(18.12.2019)
Komunikat prasowy - Polska: Rada musi zacząć działać w obronie mniejszości i
praworządniści
17.09.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191212IPR68923/parlament-zdecydowanie-potepia-strefy-wolne-od-lgbti-w-polsce
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191212IPR68923/parlament-zdecydowanie-potepia-strefy-wolne-od-lgbti-w-polsce
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86860/polska-rada-musi-zaczac-dzialac-w-obronie-mniejszosci-i-praworzadnosci
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86860/polska-rada-musi-zaczac-dzialac-w-obronie-mniejszosci-i-praworzadnosci
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86860/polska-rada-musi-zaczac-dzialac-w-obronie-mniejszosci-i-praworzadnosci


Państwo prawa i fundusze: Parlament Europejski
zamierza wezwać Komisję do zastosowania
mechanizmu warunkowości 
 
Posłowie będą domagać się od Komisji Europejskiej
niezwłocznego uruchomienia mechanizmu warunkowości
w celu ochrony budżetu UE przed skutkami
nieprzestrzegania zasady państwa prawnego.
 
Mechanizm  warunkowości  pozwala  na  wstrzymanie  wypłacania  unijnych  subwencji  tym
państwom członkowskim, które naruszają zasadę rządów prawa. Nieprzestrzeganie standardów
praworządności oznacza nie tylko sprzeniewierzenie się jednej z fundamentalnych zasad UE.
Może  też  stanowić  zagrożenie  dla  unijnego  budżetu,  który  jest  m.in.  źródłem  funduszy
przyznawanych  państwom  w  ramach  polityki  spójności.
 
Na czwartkowej sesji plenarnej posłowie zapytają przedstawicieli Komisji Europejskiej dlaczego,
od chwili wejścia w życie mechanizmu warunkowości 1 stycznia, Komisja nie wykorzystała go
jeszcze do ochrony budżetu UE przed możliwymi skutkami uchybień w zakresie przestrzegania
zasad państwa prawnego. Parlament przypomni niewątpliwie Komisji, w nawiązaniu do swojej
rezolucji z grudnia 2020 roku, że przepisy dotyczące tej procedury są prawnie wiążące, mimo
konkluzji Rady Europejskiej w tej sprawie, które nie mają mocy prawnej.
 
Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi w grudniu 2020 roku Komisja, po ustaleniu, że doszło do
naruszenia, może zaproponować rozpoczęcie procedury warunkowości wobec rządu UE, a
następnie obniżyć lub zawiesić płatności na rzecz tego państwa członkowskiego z budżetu UE.
Następnie Rada będzie miała miesiąc (lub trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach) na
zajecie  stanowiska  wobec  propozycji  Komisji  w  głosowaniu  (obowiązuje  większość
kwalifikowana).
 
Kod procedury: 2018/0136(COD) (mechanizm warunkowości) & 2020/2858(RSP) (rezolucja)
 
Debata: czwartek, 11 marca
 
Procedura: Oświadczenie Komisji z debatą
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0360_PL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47337/1011-12-20-euco-conclusions-pl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93622/parlament-zatwierdza-uwarunkowanie-dostepu-do-funduszy-eu-od-praworzadnosci


Więcej informacji
Ścieżka legislacyjna (mechanizm warunkowości)
Ścieżka legislacyjna (rezolucja)
Protection of the Union's budget in case of 'rule of law' deficiencies (Parlamentarne Biuro
Analiz (grudzień 2020, po angielsku)
Proposal for a regulation on the protection of the union's budget in case of generalised
deficiencies as regards the rule of law in the member states ((Parlamentarne Biuro Analiz:
kalendarz prac, linki, po angielsku)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2858(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies

