
 
Podsumowanie sesji plenarnej: przyszłość Europy,
EU4Health, wolność mediów
 
Na sesji plenarnej w tym tygodniu  posłowie uczcili Międzynarodowy Dzień Kobiet,
przyjęli programy inwestycyjne i zdrowotne oraz utorowali drogę dla Konferencji o
Przyszłości Europy.
 

Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Tuż przed otwarciem sesji plenarnej w poniedziałek w Parlamencie odbyły się obchody
Międzynarodowego Dnia Kobiet, którego tematem przewodnim w tym roku był hołd dla kobiet
na pierwszej linii walki z pandemią. Wśród różnych wydarzeń zorganizowanych przez
Parlament znalazła się również rozmowa na żywo na Instagramie pomiędzy przewodniczącą
parlamentarnej Komisji Praw Kobiet Evelyn Regner a polską top modelką i działaczką na rzecz
praw kobiet Anją Rubik.
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Konferencja o Przyszłości Europy 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE podpisali wspólną
deklarację kładącą podwaliny pod Konferencję o Przyszłości Europy. Konferencja będzie
szansą dla obywateli na wzięcie aktywniejszego udziału w kształtowaniu przyszłych polityk i
ambicji UE. W wydarzeniach będzie też można brać udział za pośrednictwem wielojęzycznej
platformy cyfrowej. W niedawnym ogólnounijnym sondażu trzy czwarte Europejczyków wyraziło
zdanie, że konferencja będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE, a 51% chciałoby
się w nią zaangażować.
 

Kalendarium: prawa kobiet w UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev

Konferencja o Przyszłości Europy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-the-future-of-europe-write-your-future_N01-AFPS-210310-SCJD_ev
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InvestEU 
Również we wtorek eurodeputowani przyjęli program InvestEU, który ma zmobilizować
publiczne i prywatne inwestycje w wysokości ok. 400 miliardów euro. Ten nowy program
ustanowi gwarancję UE o wartości ok. 26,2 mld euro, która pozwoli partnerom inwestycyjnym
na podjęcie większego ryzyka i wspieranie projektów, które w innym przypadku mogliby
zignorować. Co najmniej 30% inwestycji w ramach InvestEU powinno zostać przeznaczonych
na realizację celów klimatycznych UE.
 

Należyta staranność i odpowiedzialność firm 
W środę posłowie wezwali do przyjęcia nowego prawa UE, które pociągałoby firmy do
odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w ich łańcuchu wartości. Firmy powinny
odpowiadać za naruszenia praw człowieka, szkody dla środowiska lub dobrego zarządzania.
 

EU4Health
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-why-how-everything-you-need-to-know-about-eu4health_N01-AFPS-210308-
EU4H_ev

InvestEU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu-small-businesses-and-covid-19-vaccine-innovation_N01-AFPS-210303-
INEU_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99216/firmy-nie-moga-bezkarnie-wyrzadzac-szkod-ludziom-i-planecie-uwazaja-poslowie


Opłata węglowa 
Posłowie poparli pomysł mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem
emisji CO2 (CBAM), który mógłby obejmować opłatę za emisję dwutlenku węgla na import
niektórych towarów z krajów trzecich o mniej rygorystycznych normach środowiskowych niż w
UE, aby uniknąć „ucieczki emisji”.
 
Wolność mediów 
Eurodeputowani wyrazili obawy dotyczące ataków na wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i
Słowenii podczas debaty w środę i wezwali Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań w
celu ochrony dziennikarzy w Europie i powstrzymania rządów przed bezkarnymi działaniami.
 
Praworządność 
W czwartek posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej o niezwłoczne uruchomienie
mechanizmu praworządności. Podkreślając szereg długotrwałych problemów i ciągłe
pogarszanie się sytuacji w niektórych krajach, wezwali do podjęcia natychmiastowych działań,
aby zapobiec dalszym szkodom dla budżetu i wartości UE.
 
UE jako strefa wolności LGBTIQ 
W odpowiedzi na pogorszenie się sytuacji w zakresie praw osób LGBTIQ w niektórych krajach
UE, posłowie ogłosili w czwartek UE „strefą wolności dla osób LGBTIQ”.
 
Prawo do pracy dla osób niepełnosprawnych 
W rezolucji przyjętej w środę posłowie wzywają do wprowadzenia bardziej integracyjnych
polityk, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym równy dostęp do rynku pracy. Tylko 50%
osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych.
 
Sprawy podatkowe 

Odpowiedzialność przedsiębiorstw
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/human-rights-the-environment-and-corporate-responsibility_N01-AFPS-210309-
HREN_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210303STO99110/walka-z-ucieczka-emisji-powstrzymanie-firm-przed-omijaniem-przepisow
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99208/parlament-chce-granicznej-oplaty-weglowej-od-importu-by-ograniczyc-emisje-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99220/parlament-niepokoi-sie-o-wolnosc-mediow-w-polsce-na-wegrzech-i-w-slowenii
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99233/panstwo-prawa-i-fundusze-parlament-chce-zastosowania-mechanizmu-warunkowosci
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99233/panstwo-prawa-i-fundusze-parlament-chce-zastosowania-mechanizmu-warunkowosci
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20201001STO88311/praworzadnosc-nowy-mechanizm-ma-chronic-budzet-i-wartosci-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99219/parlament-oglasza-ue-strefa-wolnosci-dla-osob-lgbtiq
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210304IPR99228/meps-give-persons-with-disabilities-genuine-equal-access-to-the-labour-market


W środę eurodeputowani zarekomendowali zmiany dla projektu ustawy o opodatkowaniu
sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych, aby zmusić platformy do rejestracji w UE i
zobowiązać organy podatkowe do wymiany informacji.
 
Eurodeputowani omówili również śledztwa w sprawie tzw. OpenLux dotyczące tego, jak
ekosystem finansowy Luksemburga generuje unikanie opodatkowania w całej Europie i wezwali
do egzekwowania istniejących przepisów i pilnego wprowadzenia nowych, takich jak
raportowanie według krajów.
 
Więcej o sesji plenarnej
Komunikaty prasowe z sesji plenarnej
Galeria zdjęć na Flickr
Nagrania sesji plenarnej
Materiały audiowizualne
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