
 

Biuletyn, sesja plenarna 17
20 stycznia 2022, Strasburg
 
Parlament złoży w poniedziałek hołd Przewodniczącemu Sassoliemu 
Posłowie uhonorują Przewodniczącego Davida Sassoliego podczas ceremonii na
początku poniedziałkowej sesji plenarnej o godz. 18.00 w Strasburgu.
 
 
Wybór nowego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
We wtorek Parlament wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę kadencji,
trwającej dwa i pół roku,.
 
 
Nowe Prezydium Parlamentu: wybór wiceprzewodniczących i
kwestorów 
Parlament Europejski wybierze czternaścioro wiceprzewodniczących oraz pięcioro
kwestorów we wtorek i w środę.
 
 
Prezydent Macron przedstawi priorytety francuskiej prezydencji w
UE 
W środę  europosłowie omówią z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem
strategię polityczną i cele sześciomiesięcznego przewodnictwa Francji w UE.
 
 
Akt o usługach cyfrowych: regulacja platform, bezpieczniejsza
przestrzeń cyfrowa 
Parlament zagłosuje nad swoim stanowiskiem w sprawie Aktu o usługach cyfrowych,
określającego jak walczyć z nielegalnymi treściami w sieci oraz  odpowiedzialność
platform za ich algorytmy.
 
 
Trybunał Obrachunkowy: Parlament zagłosuje na czterech
kandydatów 
Posłowie będą głosować nad tym, czy przedłużyć mandaty czeskiego, łotewskiego i
polskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz czy poprzeć
nowego kandydata ze Słowenii.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2022-01-17
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Kontakty 
 
 

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
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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


Parlament złoży w poniedziałek hołd
Przewodniczącemu Sassoliemu
 
Posłowie uhonorują Przewodniczącego Davida Sassoliego
podczas ceremonii na początku poniedziałkowej sesji
plenarnej o godz. 18.00 w Strasburgu.
 
Podczas  uroczystości  głos  zabiorą:  przewodniczący  Rady  Europejskiej  Charles  Michel,
prezydent  Francji  Emmanuel  Macron,  były  premier  Włoch  i  były  poseł  do  Parlamentu
Europejskiego Enrico Letta, bliski przyjaciel przewodniczącego Sassoliego, a także przywódcy
grup politycznych. Przewidziane jest krótkie interludium muzyczne.
 
Przewodniczący David Sassoli zmarł 11 stycznia, po tym jak 26 grudnia trafił do szpitala. Poseł
do  Parlamentu  Europejskiego  od  2009  roku,  David  Sassoli  został  wybrany  na
Przewodniczącego w lipcu 2019 roku,  na pierwszą połowę obecnej  kadencji  Parlamentu.
 
Więcej informacji
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Wybór nowego Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego
 
We wtorek Parlament wybierze swojego przewodniczącego
na drugą połowę kadencji, trwającej dwa i pół roku,.
 
 Wybory nowego Przewodniczącego PE poprowadzi wiceprzewodniczący, ustalony zgodnie z
porządkiem pierwszeństwa.
 
Kandydatów na stanowisko Przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa
posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów lub 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni.
Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w
głosowaniu  tajnym,  tj.  50% plus  jeden.  Z  powodu pandemii  głosowanie  odbędzie  się  na
odległość.
 
Do tej pory czworo posłów ogłosiło swoją kandydaturę: Roberta Metsola (EPP, MT), Alice Bah
Kuhnke (Greens/EFA, SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) i Sira Rego (The Left, ES). Termin
zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00.
Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.
 
Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, bezpośrednio przed
pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15, a ogłoszenie wyników
nastąpi o godz. 11.00.
 
Jeżeli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, ci sami lub inni kandydaci mogą zostać zgłoszeni do
drugiej  i  trzeciej  tury,  na tych samych warunkach. Jeżeli  w trzeciej  turze nikt  nie zostanie
wybrany, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w tej turze przechodzą do czwartego i
ostatniego głosowania,  które wygrywa osoba z większą ilością głosów.
 
Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne,
po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków Prezydium Parlamentu (we wtorek i w
środę). Podczas najbliższej sesji plenarnej zatwierdzone zostaną również nominacje do komisji
parlamentarnych na pozostałą część kadencji (najprawdopodobniej w środę).
 
Wszystkie  wybieralne  stanowiska  w Parlamencie  (przewodniczący,  wiceprzewodniczący,
kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół
roku - na początku pięcioletniej kadencji i w połowie jej trwania.
 
Kontekst
 
Osoba wybrana na stanowisko Przewodniczącego korzysta z szerokiego zakresu uprawnień
wykonawczych  i  reprezentacyjnych  określonych  w  art.  22.  Poza  obowiązkami  wyraźnie
określonymi w tym artykule, uprawnienia Przewodniczącego obejmują "wszelkie uprawnienia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_PL.html


niezbędne  do  przewodniczenia  obradom  Parlamentu  i  czuwania  nad  ich  prawidłowym
przebiegiem".  Procedura  wyboru  Przewodniczącego  PE  określona  jest  w  art.  14-16
Regulaminu  Parlamentu  Europejskiego.
 
Głosowanie: wtorek, 18 stycznia 
 
Procedura: wybór Przewodniczącego PE
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Wybór Przewodniczącego PE
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne na temat ostatniego Przewodniczącego
Davida Sassoliego
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/parliament-files-lawsuit-against-commission-over-rule-of-law-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Nowe Prezydium Parlamentu: wybór
wiceprzewodniczących i kwestorów
 
Parlament Europejski wybierze czternaścioro
wiceprzewodniczących oraz pięcioro kwestorów we wtorek
i w środę.
 
Po wyborze i zatwierdzeniu nowej ooby na stanwisku Przewodniczącego Parlamentu, posłowie
wybiorą  czternaścioro  wiceprzewodniczących  i  pięcioro  kwestorów,  którzy  wraz  z
Przewodniczącym tworzą  Prezydium Parlamentu.  Głosowania  te  zadecydują  o  składzie
Prezydium na najbliższe dwa i pół roku, czyli na pozostały okres IX kadencji do 2024 roku.
 
Prezydium określa zasady sprawnego funkcjonowania Parlamentu.  Do jego zadań należy
między innymi sporządzanie wstępnego projektu budżetu Parlamentu oraz podejmowanie
decyzji  w  sprawach  administracyjnych,  personalnych  i  organizacyjnych.  Poza  funkcjami
pełnionymi w Prezydium wiceprzewodniczący mogą zastępować przewodniczącego, w tym w
prowadzeniu  debat  plenarnych oraz  w razie  potrzeby reprezentować Parlament  podczas
szczególnych uroczystości lub działań. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi
dotyczącymi bezpośrednio samych posłów i są członkami Prezydium z głosem doradczym.
 
Wybierając członków Prezydium, grupy polityczne dążą do tego, aby wiceprzewodniczący i
kwestorzy  w  dużym stopniu  odzwierciedlali  siłę  liczebną  grup  oraz  uwzględniają  wyniki
głosowania  w  wyborach  przewodniczącego.
 
Jak są wybierani?
 
Zgodnie z art. 15 Regulaminu kandydaci na stanowiska wiceprzewodniczących są nominowani
na tych samych zasadach, co przewodniczący, tzn. albo przez grupę polityczną, albo przez
grupę posłów do PE osiągających niski próg (1/20 posłów do PE).
 
Czternaścioro wiceprzewodniczących jest wybieranych w jednej turze głosowania, bezwzględną
większością oddanych głosów. Jeżeli liczba laureatów jest mniejsza niż 14, przeprowadzana
jest  druga  tura  głosowania  na  pozostałe  miejsca,  na  tych  samych  zasadach.  Jeśli  do
zakończenia procesu konieczne jest trzecie głosowanie, wystarczy zwykła większość głosów (
art. 17 Regulaminu). Kwestorzy są wybierani w ten sam sposób (art. 18 Regulaminu).
 
Głosowania: wtorek, 18 stycznia (wice-przewodniczący, środa 19 stycznia (kwestorzy)
 
Procedura: Wybór Prezydium PE
 
Więcej informacji
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/parliament-files-lawsuit-against-commission-over-rule-of-law-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/infografika-sklad-i-obowiazki-prezydium-parlamentu-europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/infografika-sklad-i-obowiazki-prezydium-parlamentu-europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_PL.html?redirect
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202


Prezydent Macron przedstawi priorytety
francuskiej prezydencji w UE
 
W środę  europosłowie omówią z francuskim prezydentem
Emmanuelem Macronem strategię polityczną i cele
sześciomiesięcznego przewodnictwa Francji w UE.
 
Prezydent Macron wygłosi przemówienie na sesji plenarnej o godz. 11.30, a następnie głos
zabierze przewodnicząca Komisji  Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przywódcy grup
politycznych Parlamentu. Motto prezydencji  francuskiej  brzmi:  "Odbudowa, siła i  poczucie
przynależności",  co  ma na celu  podkreślenie,  że  aby zwalczyć kryzys zdrowotny,  wzrost
agresywnych sił zagranicznych i zaburzenia klimatu, najlepszą reakcją jest reakcja na szczeblu
europejskim.
 
Jeśli chodzi o prawodawstwo unijne, Francja planuje nadać priorytet negocjacjom w sprawie
Aktu  o  usługach  cyfrowych  oraz  Aktu  o  rynkach  cyfrowych  ,  ustanowieniu  systemu
dostosowawczego dla cen emisji dwutlenku węgla na granicach UE oraz wspólnym zasadom
dotyczącym płacy minimalnej. Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma przedstawić swoje
propozycje w trakcie trwania francuskiej prezydencji w pierwszej połowie 2022 roku.
 
Debata: środa, 19 stycznia
 
Procedura: Oświadczenie Rady i Komisji Europejskiej, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_pl
https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003


Akt o usługach cyfrowych: regulacja platform,
bezpieczniejsza przestrzeń cyfrowa
 
Parlament zagłosuje nad swoim stanowiskiem w sprawie
Aktu o usługach cyfrowych, określającego jak walczyć z
nielegalnymi treściami w sieci oraz  odpowiedzialność
platform za ich algorytmy.
 
Wniosek dotyczący Aktu o usługach cyfrowych (DSA), nad którym debata odbędzie się w środę,
a głosowanie w czwartek, ma na celu stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której
prawa użytkowników są chronione, w tym poprzez przepisy dotyczące zwalczania nielegalnych
produktów,  usług  lub  treści  w  internecie,  zwiększenie  odpowiedzialności  i  przejrzystości
algorytmów oraz  zajęcie  się  kwestią  moderacji  treści.
 
Projekt ustawy określa wyraźne obowiązki i odpowiedzialność podmiotów pośredniczących w
dostawie usług, a w szczególności platform internetowych, takich jak media społecznościowe i
sprzedaż  online.  Ustanawia  on  mechanizm  "powiadamiania  i  działania",  jak  również
zabezpieczenia  w  celu  usuwania  nielegalnych  treści.
 
Bardzo  duże  platformy  internetowe  (VLOP)  będą  podlegać  szczególnym  obowiązkom,
ponieważ  stwarzają  one  większe  ryzyko  związane  z  rozpowszechnianiem  zarówno
nielegalnych,  jak  i  szkodliwych  treści,  w  tym  dezinformacji.
 
Wiecejinformacji znajduje się w komunikacie prasowym.
 
Tekst zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym stanie się mandatem Parlamentu do negocjacji z
francuską Prezydencją w Radzie w pierwszej połowie 2022 roku.
 
Debata: środa, 19 stycznia
 
 
Głosowanie: czwartek, 20 stycznia
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 

Posiedzenie plenarne

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

8 I 10

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


Więcej informacji
Projekt sprawozdania złożony na sesję plenarną
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej(14.12.2021)
Nagranie konferencji prasowej Christel Schaldemose (S&D, DK) oraz kontrsprawozdawców
Arby Kokalari (PPE, SV), Dity Charanzovej (Renew, CZ), Alexandry Geese (Zieloni/EFA, DE) i
Adama Bielana (ECR, PL), 14.12.2021 r.
Sprawozdawca: Christel Schaldemose (S&D, DK)
 Ścieżka proceduralna
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Trybunał Obrachunkowy: Parlament zagłosuje
na czterech kandydatów
 
Posłowie będą głosować nad tym, czy przedłużyć mandaty
czeskiego, łotewskiego i polskiego członka Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego oraz czy poprzeć nowego
kandydata ze Słowenii.
 
Po wysłuchaniu kandydatów 10 stycznia 2022 roku, Komisja Kontroli Budżetowej zaleciła, by
Parlament przedłużył mandaty Jana Gregora z Czech oraz Mihailsa Kozlovsa z Łotwy, a także
dała poparcie słoweńskiemu kandydatowi Jorgowi Kristijanowi Petrovičy.
 
Komisja zaleciła natomiast, by nie przedłużać mandatu Polakowi Markowi Opiole.
 
Kontekst
 
Kandydaci  do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (po jednym z każdego państwa
członkowskiego) są zgłaszani  przez państwa członkowskie i  zatwierdzani  przez Radę, po
konsultacji  z  Parlamentem.  Posłowie  mogą  poprzeć  kandydata  lub  wnieść  o  wycofanie
nominacji.
 
Głosowanie: środa, 19 stycznia
 
Procedura: Konsultacja
 
Więcej informacji
Projekty sprawozdań, sprawozdawcy, dokumentacja proceduralna i dokumentacja dotycząca
częściowego odnowienia składu członków Trybunału Obrachunkowego
Procedura mianowania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Informacje PE na temat nominacji na członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w
styczniu 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
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_GREGOR/CV_GREGOR_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_KOZLOVS/CV_KOZLOVS_EN.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-PR-700503_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_OPIOLA/CV_OPIOLA_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/partial-renewal-of-the-czech-latvian-pol/product-details/20211213CAN64526
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/partial-renewal-of-the-czech-latvian-pol/product-details/20211213CAN64526
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-129_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/703588/IPOL_BRI(2021)703588_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/703588/IPOL_BRI(2021)703588_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

