
 

Biuletyn, sesja plenarna 26-29 kwietnia 2021 
 
Parlament podejmie decyzję w sprawie umowy między UE a Wielką
Brytanią 
We wtorek posłowie będą głosować w sprawie ratyfikacji umowy, która określa zasady
przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią.
 
 
Cyfrowy certyfikat szczepień:  Parlament przyjmie pozycję
negocjacyjną  
Poslowie planują dyskusję i głosowanie nad wnioskiem Komisji Europejskiej
dotyczącym certyfikatu szczepień, aby móc  szybko rozpocząć negocjacje z
państwami członkowskimi.
 
 
Posłowie przyjmą przełomowy program badawczy „Horyzont
Europa” 
Program badawczy na lata 2021-2027 pomoże unijnym systemom opieki zdrowotnej
przygotować się na przyszłe pandemie, a unijnemu przemysłowi  obniżyć emisyjność i
wprowadzić innowacje.
 
 
Prawa pasażerów kolei: większa pomocy dla tych, którzy utknęli
podczas podróży 
Posłowie mają przyjąć nowe przepisy, które będą lepiej chronić i pomagać
podróżującym pociągami w przypadku opóźnień, odwołanych połączeń lub
dyskryminacji.
 
 
Stosunki UE-Rosja: debata plenarna z Josepem Borrellem 
Debata  z  szefem dyplomacji UE Borrellem w sprawie Aleksieja Nawalnego, rosyjskich
działań militarnych na Ukrainie i spór dyplomatyczny między Czechami a Rosją
odbędzie się  w środę.
 
 
Treści terrorystyczne w internecie usuwane w ciągu godziny,
ostatnie głosowanie  
W czwartek zgromadzenie plenarne ma przyjąć nowe przepisy zapobiegające
rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie.
 
 
Posłowie zatwierdzą program Europejskiego Funduszu Obronnego 
Fundusz Obronny jest pierwszym programem UE, którego celem jest finansowanie
wspólnych badań i rozwoju związanych z obronnością w celu obniżenia kosztów.
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Ulepszenia w zapobieganiu, gotowości i reagowaniu UE na klęski i
katastrofy 
Parlament ma przyjąć zreformowany unijny mechanizm ochrony ludności (UCPM) w
oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii spowodowanej COVID-19.
 
 
Posłowie zatwierdzą przepisy o wspólnym, obowiązkowym rejestrze
przejrzystości 
Porozumienie między instytucjami wzmocni wspólną kulturę przejrzystości Parlamentu,
Rady i Komisji.
 
 
Prawie 2 miliardy euro na promowanie praworządności, demokracji i
praw podstawowych w UE 
Parlament zamierza poprzeć przeznaczenie 1,86 mld euro na promowanie demokracji,
państwa prawa, współpracy sądowej i praw podstawowych w UE w latach 2021-2027.
 
 
Nowy program zwalczania nadużyć finansowych pozwoli skuteczniej
chronić budżet UE 
Parlament zamierza zatwierdzić porozumienie w sprawie kluczowej reformy unijnego
systemu zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027.
 
 
Absolutorium budżetowe 2019: Parlament odroczy zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Fronteksu 
Parlament zdecyduje, czy zatwierdzić sprawozdania finansowe 52 instytucji i organów
UE za 2019 rok. Frontex prawdopodobnie absolutorium nie dostanie.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-04-26
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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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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2021-04-26
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


Kontakty 
 
 
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

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer / Accreditation Coordinator

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
prasa-PL@europarl.europa.eu

Posiedzenie plenarne

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

3 I 17



Parlament podejmie decyzję w sprawie umowy
między UE a Wielką Brytanią
 
We wtorek posłowie będą głosować w sprawie ratyfikacji
umowy, która określa zasady przyszłych relacji między UE
a Wielką Brytanią.
 
Poza głosowaniem w sprawie ratyfikacji Parlament przyjmie też rezolucję oceniającą wynik
negocjacji między UE i Wielką Brytanią. W projekcie posłowie podkreślają konieczność pełnego
wdrożenia zarówno umowy o współpracy jak i umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii oraz rolę
Parlamentu w kontrolowaniu praktycznego stosowania umów.
 
Wyniki obu głosowań zostaną ogłoszone w środę rano.
 
Negocjatorzy  UE  i  Wielkiej  Brytanii  uzgodnili  24  grudnia  2020  r.  umowę  handlową
ustanawiającą warunki współpracy między UE a Wielką Brytanią po brexicie. Umowa obejmuje
zasady wolnego handlu  bez kontyngentów i  taryf,  rybołówstwo,  energię,  bezpieczeństwo
wewnętrzne i standardy uczciwej konkurencji. Aby zminimalizować komplikacje po wystąpieniu
Wielkiej Brytanii z UE umowa jest tymczasowo stosowana od 1 stycznia 2021 r., wygaśnie
jednak 30 kwietnia 2021 r. Aby mogła wejść w życie na stałe konieczna jest zgoda Parlamentu
(EN, FR).
 
Projekt rezolucji opracowała grupa koordynacyjna ds. Zjednoczonego Królestwa (EN), w której
zasiadają przedstawiciele klubów parlamentarnych, oraz przez Konferencję Przewodniczących.
Posłowie uznali wyjście Wielkiej Brytanii z UE za "historyczny błąd". Popierają umowę o handlu
i współpracy, ale nie szczędzą słów krytyki wobec jednostronnych działań Wielkiej Brytanii,
które naruszają porozumienie o wystąpieniu tego kraju z UE. Posłowie domagają się pełnego
wdrożenia uzgodnionych warunków porozumienia.
 
Następny etap
 
Jeżeli Parlamentu zatwierdzi umowę o handlu i współpracy, wejdzie ona w życie po przyjęciu jej
przez Radę UE.
 
Kod procedury: zgoda: 2020/0382(NLE), rezolucja: 
 
Debata: wtorek, 27 kwietnia
 
Głosowanie: 27 kwietnia, wyniki w środę 28 kwietnia
 
 
Procedura: zgoda

Posiedzenie plenarne

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

4 I 17

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201228IPR94701/examen-de-l-accord-sur-les-futures-relations-ue-royaume-uni-par-le-pe
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_pl


Konferencja prasowa:  wtorek,  27 kwietnia,  z  udziałem posłów sprawozdawców Andreasa
Schiedera (S&D, AT) i Christophe’a Hansena (EPL, LU) oraz przewodniczących komisji Davida
McAllistera (EPL, DE) i Bernda Langego (S&D, DE) 
 
Więcej informacji
Rekomendacja w sprawie zaakceptowania wyników negocjacji
Rezolucja
Komunikat prasowy w sprawie głosowania w komisji (15.04.2021, wersje językowe: FR i EN)
Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych: Andreas Schieder (S&D, AT)
Sprawozdawca Komisji Handlu Międzynarodowego: Christophe Hansen (PPE, LU)
Ścieżka legislacyjna
Bezpłatne materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html?tabType=reports&dateSys=&source=&orderBy=committee
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk


Cyfrowy certyfikat szczepień:  Parlament
przyjmie pozycję negocjacyjną 
 
Poslowie planują dyskusję i głosowanie nad wnioskiem
Komisji Europejskiej dotyczącym certyfikatu szczepień,
aby móc  szybko rozpocząć negocjacje z państwami
członkowskimi.
 
Jak tylko Parlament wprowadzi poprawki do wniosku Komisji, przyjmując tym samym wlasną
pozycję  negocjacyjną,  możliwe  będzie  niezwłoczne  rozpoczęcie  rozmów  z  państwami
członkowskimi w celu przyjęcia cyfrowego certyfikatu szczepień (Zielony Certyfikat Cyfrowy) do
lata. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny 14 kwietnia 2021.
 
Oczekuje się, że w debacie poprzedzającej głosowanie posłowie podkreślą, jak ważne jest
ułatwienie  swobodnego  i  bezpiecznego  przemieszczania  się  bez  dyskryminacji,  dzięki
zaświadczeniu, w formacie cyfrowym lub papierowym, zawierającemu informacje o statusie
szczepień danej osoby, wynikach testu na COVID-19 lub powrocie do zdrowia.
 
Eurodeputowani prawdopodobnie zaapelują także o przystępne cenowo i dostępne testy na
Covid, aby uniknąć potencjalnej dyskryminacji osób nieszczepionych, oraz o wysokie standardy
ochrony danych. Wśród kwestii, które prawdopodobnie zostaną poruszone, znajdą się: sposób
postępowania z osobami zaszczepionymi szczepionkami, które nie są obecnie dopuszczone do
obrotu w UE, brak konsensusu naukowego w kwestii odporności nabytej, a także wyjaśnienia
dotyczące możliwości stosowania przez państwa członkowskie certyfikatu UE na poziomie
krajowym oraz czasu, przez jaki dokument ten powinien być stosowany.
 
Debata i głosowanie nad stanowiskiem negocjacyjnym Parlamentu w rozmowach z krajami UE
odbędzie się w środę, a wyniki zostaną ogłoszone w czwartek rano. Posłowie ocenią również, w
tej samej debacie, dostępność i przystępność cenową testów na Covid. Rezolucja w tej sprawie
zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
Debata: środa, 28 kwietnia
 
Wyniki głosowania: czwartek, 29 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie oraz rezolucja
 
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna (obywatele UE)
Ścieżka proceduralna (obywatele państw trzecich)
COVID-19: certyfikat cyfrowy: fragmenty wymiany poglądów w Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Centrum Multimedialne (europa.eu)
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https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v


Posłowie przyjmą przełomowy program
badawczy „Horyzont Europa”
 
Program badawczy na lata 2021-2027 pomoże unijnym
systemom opieki zdrowotnej przygotować się na przyszłe
pandemie, a unijnemu przemysłowi  obniżyć emisyjność i
wprowadzić innowacje.
 
Program „Horyzont Europa”, nad którym debata odbędzie się w poniedziałek , a głosowanie we
wtorek, będzie dysponował całkowitym budżetem w wysokości 95,5 mld euro, w tym 5,4 mld
euro z planu odbudowy gospodarki Next GenerationEU oraz dodatkowym wzmocnieniem w
wysokości 4 mld euro z wieloletnich ram finansowych UE. Program badawczy zapewnia krótko-
i długoterminowe finansowanie badań i innowacji związanych z globalnymi wyzwaniami, takimi
jak walka ze zmianą klimatu, cyfryzacja i pandemia spowodowana przez COVID-19. Program
„Horyzont Europa” obejmuje najwyższy jak dotąd budżet na badania związane z digitalizacją i
cyfryzacją, a także zapewnia wsparcie dla innowacyjnych MŚP, europejskiej infrastruktury
badawczej  oraz  dodatkowy  1  mld  euro  na  badania  podstawowe,  przekazywany  za
pośrednictwem  Europejskiej  Rady  Badań  Naukowych.
 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii 
We wtorek posłowie będą też głosować nad nowymi priorytetami dla Europejskiego Instytutu
Technologii (EIT), którego celem znajdowanie praktycznego zastosowania dla europejskich
badań.
 
Priorytety te obejmują europejski  zielony ład,  europejski  plan odbudowy gospodarczej  po
skutkach  pandemii,  strategie  na  rzecz  małych  przedsiębiorstw  i  przemysłu,  strategiczną
autonomię Unii  oraz cele zrównoważonego rozwoju Organizacji  Narodów Zjednoczonych.
 
Debata: poniedziałek, 26 kwietnia
 
Wyniki głosowania: XXX
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
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Więcej informacji
Projekt sprawozdania o programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji
„Horyzont Europa”
Projekt sprawozdania  o projekcie decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy
wdrażający program „Horyzont Europa
Sprawozdawca: Dan Nica (S&D, RO)
Sprawozdawca: Christian Ehler (EPP, DE)
Ściezka proceduralna
Ściezka proceduralna (program szczegółowy wdrażający program „Horyzont Europa)
Legislacyjny rozkład jazdy: Horyzont Europa
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124784/DAN_NICA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28226/CHRISTIAN_EHLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0225(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/horizon-europe_18401_pk


Prawa pasażerów kolei: większa pomocy dla
tych, którzy utknęli podczas podróży
 
Posłowie mają przyjąć nowe przepisy, które będą lepiej
chronić i pomagać podróżującym pociągami w przypadku
opóźnień, odwołanych połączeń lub dyskryminacji.
 
Parlament  będzie debatował  w środę i  głosował  w czwartek nad zmienionymi przepisami
dotyczącymi  praw  pasażerów  w  ruchu  kolejowym,  które  zostały  uzgodnione  między
Parlamentem a Radą w październiku 2020 roku. Przepisy mają zagwarantować zmianę planu
podróży i pomóc pasażerom w przypadku opóźnień i odwołanych połączeń, poprawić dostęp i
pomoc  dla  osób  o  ograniczonej  sprawności  ruchowej  oraz  przyczynić  się  do  stworzenia
większej  liczby  wydzielonych  miejsc  dla  rowerów.
 
W przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut pasażerowie mogą zdecydować się na
całkowity zwrot kosztów biletu, kontynuację podróży lub zmianę trasy na porównywalnych
warunkach, ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pasażerowie muszą również mieć
możliwość podróżowania w tej samej klasie, co na pierwotnym bilecie. W razie potrzeby należy
zapewnić posiłki i napoje oraz zwrot kosztów zakwaterowania.
 
Podróżni o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieli większą elastyczność w organizacji
podróży, ponieważ będą zobowiązani do powiadomienia operatora o swoich planach podróży z
24-godzinnym wyprzedzeniem (zgodnie z obecnymi przepisami muszą powiadomić operatora z
48-godzinnym wyprzedzeniem).
 
Debata:
 
środa, 28 kwietnia
 
Wyniki głosowania: czwartek, 29 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie
 
Więcej informacji
Projekt przepisów dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Komunikat prasowy po zakończeniu negocjacji (01.10.2020)
Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (S&D, PL)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: prawa i obowiązki pasażerów kolei w UE (kwiecień 2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2021-european-year-of-rail_17301_pk


Stosunki UE-Rosja: debata plenarna z Josepem
Borrellem
 
Debata  z  szefem dyplomacji UE Borrellem w sprawie
Aleksieja Nawalnego, rosyjskich działań militarnych na
Ukrainie i spór dyplomatyczny między Czechami a Rosją
odbędzie się  w środę.
 
Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, uwięziony na początku tego roku w kolonii karnej,
został  przeniesiony  w  ostatnich  dniach  do  więziennego  szpitala.  Od  czasu  pozbawienia
wolności Nawalny cierpi na liczne dolegliwości, m.in. bóle kręgosłupa i odrętwienia. Stan jego
zdrowia pogorszył się znacznie po tym, jak kilka tygodni temu rozpoczął strajk głodowy w
proteście przeciw rosyjskim władzom, które odmówiły mu dostępu do wybranego przez niego
personelu medycznego.
 
Posłowie  będą także dyskutować o  rosyjskich  działaniach wojennych na Ukrainie  oraz  o
konflikcie dyplomatycznym między Czechami a Rosją. Spór między Czechami i Rosją rozpoczął
się po tym, jak czeskie władze oskarżyły rosyjskich oficerów wywiadu o udział w eksplozji w
składzie amunicji w Czechach w 2014 roku. W wyniku wybuchu zginęły dwie osoby, powstało
poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i ogromne szkody materialne. Czechy wydaliły 18
rosyjskich dyplomatów, w reakcji Rosja uznała za personae non gratae 20 dyplomatów z Czech.
 
Debata plenarna zostanie zakończona rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w
czwartek.
 
Debata: środa, 28 kwietnia 
 
Głosowanie: czwartek, 29 kwietnia 
 
Procedura: Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela i rezolucja
 
 
Więcej informacji
Bezpłatne materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Treści terrorystyczne w internecie usuwane w
ciągu godziny, ostatnie głosowanie 
 
W czwartek zgromadzenie plenarne ma przyjąć nowe
przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści
terrorystycznych w internecie.
 
Platformy internetowe będą miały godzinę na usunięcie oznaczonych treści lub uniemożliwienie
dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich. Mogą to być teksty, obrazy, nagrania
dźwiękowe lub filmy wideo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do nich
lub przyczyniają się do nich, zawierają instrukcje ułatwiające popełnienie przestępstwa lub
nakłaniają do udziału w grupie terrorystycznej. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie o
zwalczaniu terroryzmu przepisy obejmą również treści zawierające wskazówki, jak wytwarzać i
stosować materiały wybuchowe, broń palną i inne rodzaje broni do celów terrorystycznych.
 
Wyjątkiem będą treści zamieszczane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub
badawczych,  lub wykorzystywane do podnoszenia świadomości.  Negocjatorzy PE i  Rady
uzgodnili również, że firmy nie będą zobowiązane do monitorowania wszystkich treści, które
zamieszczają, nie będą też nakładane automatyczne filtry.
 
Nowe przepisy zaczną obowiązywać12 miesięcy po ich wejściu w życie.
 
Debata: środa, 28 kwietnia
 
Wyniki głosowania: czwartek, 29 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w drugim czytaniu
 
Więcej informacji
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu na temat rozpowszechniania treści terrorystycznych w
internecie
Sprawozdawca: Patryk Jaki (ECR, PL)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE: Działania przeciw rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie
(09.04.2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197516/PATRYK_JAKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0331(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_18601_pk


Posłowie zatwierdzą program Europejskiego
Funduszu Obronnego
 
Fundusz Obronny jest pierwszym programem UE, którego
celem jest finansowanie wspólnych badań i rozwoju
związanych z obronnością w celu obniżenia kosztów.
 
Europejski  Fundusz  Obronny  (EDF)  o  wartości  7,9  mld  euro  będzie  finansował  projekty
uzgodnione wspólnie przez państwa członkowskie, które są zgodne z priorytetami obronnymi
Unii  Europejskiej,  z  uwzględnieniem współpracy państw członkowskich w ramach innych
organizacji regionalnych i międzynarodowych, takich jak NATO. Przepisy ustanawiające ten
program będą przedmiotem debaty oraz zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.
 
Fundusz będzie inwestował w projekty z udziałem co najmniej trzech uczestników z trzech
państw  członkowskich,  zapewniał  współfinansowanie  wspólnych  prototypów  i  promował
transgraniczną działalność małych i średnich przedsiębiorstw przez udostępnianie większych
środków finansowych.
 
Fundusz ma się również przyczynić do wzmocnienia interoperacyjności systemów obronnych
wykorzystywanych przez europejskie siły zbrojne.
 
Debata: czwartek, 29 kwietnia
 
Wyniki głosowania: czwartek, 29 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dot.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz
Obronny
Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL)
Ścieżka proceduralna
Legislacyjny rozkład jazdy: Europejski Fundusz Obronny
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_pl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124891/ZDZISLAW_KRASNODEBSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-european-defence-fund
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ulepszenia w zapobieganiu, gotowości i
reagowaniu UE na klęski i katastrofy
 
Parlament ma przyjąć zreformowany unijny mechanizm
ochrony ludności (UCPM) w oparciu o wnioski wyciągnięte
z pandemii spowodowanej COVID-19.
 
Kontekst 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) został utworzony w 2013 roku jako dobrowolny
system mający pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z coraz częstszymi klęskami
żywiołowymi. Od 2019 roku, kiedy utworzono rescEU, UE może wspólnie pozyskiwać zasoby,
aby pomagać krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi, gdy możliwości krajowe są nadmiernie
obciążone. Nowa strategiczna rezerwa medyczna rescEU, której gospodarzami jest obecnie
dziewięć państw UE, pozwala UE szybciej reagować na sytuacje kryzysowe.
 
The EU Civil Protection Mechanism (UCPM) was set up in 2013 as a voluntary system to help
member states deal with increasingly frequent natural disasters. Since 2019, when rescEU was
created, the EU has been able to jointly procure resources to assist countries hit by disasters
when national capacity is overstretched. A new strategic rescEU medical reserve, currently
hosted by nine EU countries, allows the EU to react faster to crises.
 
Debata: poniedziałek, 26 kwietnia
 
Wyniki głosowania: wtorek, 27 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy: Lekcje z COVID-19: wzmocnienie ochrony ludności w UE (8.02.2021)
Ścieżka proceduralna
Sprawozdawca: Nikos ANDROULAKIS (S&D, Greece)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk


Posłowie zatwierdzą przepisy o wspólnym,
obowiązkowym rejestrze przejrzystości
 
Porozumienie między instytucjami wzmocni wspólną
kulturę przejrzystości Parlamentu, Rady i Komisji.
 
Współnegocjatorki z ramienia Parlamentu, Danuta Hübner (EPP, PL) i Katarina Barley (S&D,
DE)  ,  osiągnęły  porozumienie  polityczne  z  Radą  i  Komisją  w  grudniu  ubiegłego  roku.
Wprowadzenie  nowych  instrumentów  oznacza  istotną  zmianę  w  istniejącej  strukturze:
przedstawiciele grup interesu będą musieli się zarejestrować, aby móc prowadzić określoną
działalność we wszystkich trzech instytucjach, a każda instytucja wprowadzi uzupełniające
środki przejrzystości, aby zachęcić do rejestracji.
 
W sprawozdaniu towarzyszącym, przygotowanym przez panią poseł Hübner i zatwierdzonym
przez parlamentarną Komisję Spraw Konstytucyjnych, z zadowoleniem przyjmujęto fakt, że
Rada UE nie będzie już tylko obserwatorem w publicznym rejestrze grup interesu utworzonym
przez Parlament i Komisję w 2011 roku. W tekście skomentowano również wynik negocjacji,
omówiono sposoby ulepszenia umowy w przyszłości oraz przeanalizowano, w jaki sposób
Parlament może stosować nowe przepisy wewnętrzne wynikające z umowy - na przykład w
odniesieniu do pośredniej działalności lobbingowej, która stała się bardziej powszechna w
związku z pandemią COVID-19.
 
Głosowanie odbędzie się we wtorek.
 
Głosowanie: wtorek, 27 kwietnia
 
 
Procedura: porozumienie międzyinstytucjonalne
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie
obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości
Negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości
Konferencja prasowa z udziałem Katariny BARLEY, Danuty HÜBNER, Michaela ROTHA oraz
Věry JOUROVEJ (15.12.2020)
Ścieżka proceduralna
Legislacyjny rozkład jazdy
Akredytowani lobbyści  w Parlamencie Europejskim
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197433/KATARINA_BARLEY/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93661/agreement-on-a-mandatory-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=pl#pl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/pl/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2272(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-inter-institutional-agreement-on-a-mandatory-transparency-register-for-lobbyists
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/faq/25/akredytowani-lobbysci


Prawie 2 miliardy euro na promowanie
praworządności, demokracji i praw
podstawowych w UE
 
Parlament zamierza poprzeć przeznaczenie 1,86 mld euro
na promowanie demokracji, państwa prawa, współpracy
sądowej i praw podstawowych w UE w latach 2021-2027.
 
Program "Obywatele, równość, prawa i wartości", z budżetem w wysokości 1,55 miliona euro
ma wspomóc ochronę podstawowych wartości UE zapisanych w art. 2 Traktatu UE: demokracji,
równości,  praw człowieka i  państwa prawa poprzez wspieranie organizacji  społeczeństwa
obywatelskiego  w  Unii  Europejskiej  na  szczeblu  lokalnym,  regionalnym,  krajowym  i
ponadnarodowym.
 
Program ma też służyć promocji  niedyskryminacji,  w tym równości płci,  zachęcać ludzi do
obywatelskiego  zaangażowania  i  uczestnictwa  w  procesach  demokratycznych  oraz
przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy
wobec dzieci,  młodzieży i  kobiet.
 
Program „Wymiar Sprawiedliwości”
 
Parlament ma również przyjąć program „Wymiar Sprawiedliwości” o wartości 305 mln euro,
którego  celem  jest  wzmocnienie  współpracy  sądowej,  promowanie  wspólnej  kultury
sądowniczej,  obejmującej  między  innymi  standardy  praworządności,  oraz  zapewnienie
obywatelom łatwiejszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie
prawa ofiar przestępstw do uzyskania wsparcia. Program ten ma również na celu promowanie
uwzględniania  problematyki  płci  i  niedyskryminacji  w  systemach  prawnych  państw
członkowskich  UE.
 
Kod postępowania: 2018/0207(COD) i 2018/0208 (COD)
 
 
Debata: wtorek, 27 kwietnia 
 
Głosowanie: środa, 28 kwietnia 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Więcej informacji
Program „Prawa i Wartości” - Procedura legislacyjna 2018/0207(COD)
Procedura legislacyjna - program „Wymiar Sprawiedliwości” 2018/0208(COD)
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https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=pl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0208(OLP)


Nowy program zwalczania nadużyć finansowych
pozwoli skuteczniej chronić budżet UE
 
Parlament zamierza zatwierdzić porozumienie w sprawie
kluczowej reformy unijnego systemu zwalczania nadużyć
finansowych na lata 2021-2027.
 
Posłowie  podejmą decyzję  w  sprawie  unijnego  programu,  który  ma na  celu  zwiększenie
skuteczności  przeciwdziałania  nadużyciom finansowymi  i  korupcji.
 
Nowy program, którego roczny budżet do 2027 roku wynosi 29 mln euro, łączy w bardziej
skuteczny i spójny system trzy istniejące narzędzia: system zarządzania nieprawidłowościami
(IMS), czyli rejestr nadużyć finansowych i innych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla
unijnego budżetu; zautomatyzowany system wyszukiwania odcisków palców (AFIS), służący do
identyfikacji biometrycznej; oraz fundusz Herkules, który finansuje setki działań, projektów i
inicjatyw prowadzonych co roku przez państwa członkowskie.
 
Parlament, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie programu zwalczania nadużyć
finansowych  w  grudniu  2020  roku.  Oczekuje  się,  że  posłowie  do  PE  zastosują  się  do
pozytywnej  rekomendacji  parlamentarnej  Komisji  Kontroli  Budżetowej  w  tej  sprawie.
 
Debata i głosowanie odbędą się w czwartek.
 
Debata: czwartek, 29 kwietnia
 
Głosowanie: czwartek, 29 kwietnia
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Kod procedury: 2018/0211(COD)
 
Więcej informacji
Transmisja obrad Parlamentu (wybierz datę 26.04.2021)
Transmisja obrad Parlamentu na kanale EbS+ (26.04.2021)
Harmonogram prac legislacyjnych: program zwalczania nadużyć finansowych (Parlamentarne
Biuro Analiz)
Zwalczanie nadużyć i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/26/2021
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-anti-fraud-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-anti-fraud-programme
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/32/combating-fraud-and-protecting-the-eu-s-financial-interests


Absolutorium budżetowe 2019: Parlament
odroczy zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Fronteksu
 
Parlament zdecyduje, czy zatwierdzić sprawozdania
finansowe 52 instytucji i organów UE za 2019 rok. Frontex
prawdopodobnie absolutorium nie dostanie.
 
W swoich zaleceniach (EN) Komisja Kontroli Budżetowej opowiada się za odroczeniem decyzji
Parlamentu w sprawie absolutorium budżetowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i
Przybrzeżnej  (Frontex)  z  siedzibą  w  Warszawie.  Posłowie  są  zdania,  że  potrzebne  jest
dodatkowe wyjaśnienie szeregu kwestii. Komitet zaleca również, aby nie zatwierdzać wydatków
Rady Europejskiej  i  Rady Ministrów, ponieważ instytucje te nie przedłożyły Parlamentowi
niezbędnych do tego celu danych liczbowych i  informacji.
 
Posłowie Komisji Kontroli Budżetowej rekomendują zatwierdzenie rozliczeń pozostałych 49
instytucji i organów UE.
 
Debata odbędzie się we wtorek, głosowanie zaplanowano na środę, wyniki mają być ogłoszone
w czwartek. TBC
 
Kontekst
 
Parlament Europejski jest jedynym organem udzielającym absolutorium z wykonania rocznego
budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Pod koniec roku budżetowego może udzielić,
odroczyć  lub  odmówić  udzielenia  absolutorium wymaganego  do  formalnego  zamknięcia
rachunków instytucji  i  organów UE.
 
Debata: wtorek, 27 kwietnia
 
Głosowania: środa, 28 kwietnia - czwartek, 29 kwietnia 
 
Więcej informacji
Transmisja obrad Parlamentu (27.04.2021)
Transmisja obrad Parlamentu na kanale EbS+ (27.04.2021)
Sprawozdania PE w związku z absolutorium budżetowym za rok 2019
Kontrola budżetowa i procedura udzielania absolutorium
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210319IPR00437/meps-approve-most-of-eu-s-accounts-but-postpone-their-decision-on-frontex
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=0 4/27/2021
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/cont/discharge-procedure/discharge-2019
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/31/budgetary-control

