
 

Biuletyn, sesja plenarna 21
24 listopada 2022, Strasburg
 
Kobiety w zarządach: nowe wiążące przepisy UE zwiększające
równowagę płci w spółkach 
Wszystkie duże spółki giełdowe w UE będą musiały podjąć działania mające na celu
zwiększenie obecności kobiet u ich steru. 
 
 
Posłowie chcą uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm 
W środę posłowie będą głosować nad rezolucją nazywającą Rosję państwem
sponsorującym terroryzm.
 
 
Posłowie mają przyjąć nowe przepisy chroniące krytyczną
infrastrukturę 
We wtorek posłowie będą debatować i głosować nad nowymi przepisami
poprawiającymi odporność kluczowej infrastruktury UE.
 
 
70. urodziny Parlamentu Europejskiego 
Posłowie uczczą utworzenie Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali w 1952 roku uroczystością w sali obrad we wtorek o godz. 11.30.
 
 
Państwo prawa: Posłowie o postępach Węgier w rozwiązywaniu
problemów wskazanych przez Komisję 
Posłowie omówią stan negocjacji między Komisją a Węgrami związanych z ochroną
budżetu UE oraz krajowym planem odbudowy
 
 
Rozszerzenie: UE powinna przezwyciężyć status quo, mają
powiedzieć posłowie 
Posłowie mają wezwać UE do wzmocnienia polityki rozszerzenia jako jej
najsilniejszego narzędzia geopolitycznego, podczas debaty we wtorek i głosowania w
środę.
 
 
Parlament ma zatwierdzić 18 mld euro pożyczki dla Ukrainy w 2023 
Posłowie będą dyskutować i głosować nad udzieleniem pomocy w zakresie
krótkoterminowych potrzeb finansowych kraju podczas wojny wywołanej przez Rosję.
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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/2022-11-21
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


Kobiety w zarządach: nowe wiążące przepisy UE
zwiększające równowagę płci w spółkach
 
Wszystkie duże spółki giełdowe w UE będą musiały podjąć
działania mające na celu zwiększenie obecności kobiet u
ich steru. 
 
Dyrektywa "  Kobiety  w zarządach ",  nad którą posłowie będą debatować w poniedziałek,
wprowadzi przejrzyste procedury rekrutacji w spółkach, aby zapewnić, że do 30 czerwca 2026
roku co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk
dyrektorskich będzie zajmowanych przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej. Małe i
średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 250 pracowników) będą wyłączone z zakresu
dyrektywy.
 
Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą musiały wprowadzić odstraszające i
proporcjonalne  kary,  takie  jak  grzywny,  dla  spółek,  które  nie  przestrzegają  otwartych  i
przejrzystych procedur mianowania. Organ sądowy będzie mógł również unieważnić zarząd
wybrany przez spółkę, jeśli naruszone zostaną zasady dyrektywy.
 
Po  formalnym  zatwierdzeniu  przez  Parlament,  dyrektywa  wejdzie  w  życie  20  dni  po  jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć
przepisy w ciągu dwóch lat.
 
Obecnie tylko 30,6% członków zarządów w największych spółkach publicznych w UE to kobiety,
przy czym istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi (od 45,3% we Francji do
8,5% na Cyprze).
 
Debata: wtorek, 22 listopada
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, drugie czytanie
 
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy po zakończonych negocjacjach (07.06.2022)
Sprawozdawczyni  (JURI): Lara Wolters (S&D, NL)
Sprawozdawczyni (FEMM) Evelyn Regner (S&D, AT)
Ścieżka proceduralna
Największe spółki giełdowe: prezesi, członkowie zarządu, reprezentanci pracowników (dane w
podziale na kraje, Europejski Instytut Równości Płci)
Biuro Analiz PE: Polityka dotycząca kobiet w zarządach w państwach członkowskich i jej
wpływ na ład korporacyjny (7 czerwca 2021)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Posłowie chcą uznać Rosję za państwo
sponsorujące terroryzm
 
W środę posłowie będą głosować nad rezolucją
nazywającą Rosję państwem sponsorującym terroryzm.
 
W wojnie przeciwko Ukrainie rosyjskie wojsko nasiliło ataki na cele cywilne, w tym infrastrukturę
energetyczną, szpitale, placówki medyczne, szkoły i  schrony - naruszając przy tym prawo
międzynarodowe i  międzynarodowe prawo humanitarne.
 
Uznając Rosję za państwowego sponsora terroryzmu, posłowie chcą przygotować grunt pod
pociągnięcie Putina i jego rządu do odpowiedzialności za te zbrodnie przed międzynarodowym
trybunałem.
 
Debata odbyła się podczas październikowej sesji plenarnej
 
Głosowanie: środa, 23 listopada
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
 
Więcej informacji
Nagranie debaty (18.10.2022)
Komunikat prasowy: Posłowie wzywają do znacznego zwiększenia pomocy wojskowej dla
Ukrainy (06.10.2022)
Biuro Analiz PE: Wojna Rosji w Ukrainie, uznanie państwa za sponsora terroryzmu
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220930IPR41935/poslowie-wzywaja-do-znacznego-zwiekszenia-pomocy-wojskowej-dla-ukrainy
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220930IPR41935/poslowie-wzywaja-do-znacznego-zwiekszenia-pomocy-wojskowej-dla-ukrainy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Posłowie mają przyjąć nowe przepisy chroniące
krytyczną infrastrukturę
 
We wtorek posłowie będą debatować i głosować nad
nowymi przepisami poprawiającymi odporność kluczowej
infrastruktury UE.
 
Przepisy, uzgodnione przez Parlament i Radę, zwiększyłyby ochronę krytycznej infrastruktury
UE poprzez wprowadzenie zharmonizowanych minimalnych zasad dotyczących ocen ryzyka i
krajowych strategii  odporności.  Zharmonizowane zostałyby również definicje infrastruktury
kluczowej i  praktyki  komunikacyjne, a w każdym kraju ustanowione zostałyby pojedyncze
punkty kontaktowe w celu ułatwienia komunikacji  transgranicznej.
 
Nowe  przepisy  miałyby  zastosowanie  do  11  sektorów:  energii,  transportu,  bankowości,
infrastruktury rynku finansowego, infrastruktury cyfrowej, wody pitnej i ścieków, żywności (w tym
produkcji,  przetwarzania i dostarczania), zdrowia, administracji  publicznej oraz przestrzeni
kosmicznej.
 
Debata: wtorek, 22 listopada
 
Głosowanie: wtorek, 22 listopada
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania w sprawie odporności podmiotów krytycznych
Sprawozdawca: Michal Šimečka (Renew, SK)
Ścieżka proceduralna
Biuro analiz PE: Odporność podmiotów krytycznych (16.11.2022)
Biuro analiz PE: Pytania i odpowiedzi w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej UE przed
cyberatakami
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


70. urodziny Parlamentu Europejskiego
 
Posłowie uczczą utworzenie Wspólnego Zgromadzenia
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 roku
uroczystością w sali obrad we wtorek o godz. 11.30.
 
Przewodnicząca PE Roberta Metsola otworzy uroczystość oświadczeniem, po którym nastąpią
przemówienia plenarne premierów trzech państw goszczących Parlament - premier Francji
Élisabeth Borne, premiera Belgii Alexandra de Croo i premiera Luksemburga Xaviera Bettela.
Ceremonię zakończy wykonanie przez orkiestrę "Ody do radości" Beethovena.
 
Tło
 
10 września 2022 r. przypada 70. rocznica pierwszego posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia
Europejskiej  Wspólnoty  Węgla  i  Stali  (EWWiS).  Zwołane w 1952 roku,  składało  się  z  78
mianowanych parlamentarzystów z parlamentów krajowych każdego z państw członkowskich.
W 1958 roku, po utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej, Wspólne Zgromadzenie EWWiS zostało powiększone i przemianowane na
"Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne". W 1962 roku przyjęło ono nazwę "Parlament
Europejski".
 
Ceremonia: wtorek, 22 listopada
 
Więcej informacji
Centrum multimedialne PE: Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Państwo prawa: Posłowie o postępach Węgier w
rozwiązywaniu problemów wskazanych przez
Komisję
 
Posłowie omówią stan negocjacji między Komisją a
Węgrami związanych z ochroną budżetu UE oraz krajowym
planem odbudowy
 
18 września 2022 r.  Komisja zaproponowała zamrożenie 7,5 mld euro z funduszy UE dla
Węgier, powołując się na problemy związane z korupcją i zamówieniami publicznymi, po tym jak
w  kwietniu  uruchomiła  przeciwko  Węgrom unijny  mechanizm warunkowości  budżetowej
dotyczący  praworządności.
 
Węgry przedstawiły 17 środków zaradczych, aby rozwiać obawy Komisji. Komisja nazwała te
środki "krokiem we właściwym kierunku" i dała Węgrom czas do 19 listopada na wykazanie
znacznych postępów w ich wdrażaniu. tych środków. Następnie Komisja dokona ponownej
oceny sytuacji, przed oczekiwaną decyzją Rady o zastosowaniu mechanizmu warunkowości
budżetowej dotyczącego praworządności na Węgrzech.
 
W  maju  2021  r.  Węgry  przedstawiły  swój  pierwotny  wniosek  dotyczący  krajwego  planu
odbudowy, w którym wnioskowały jedynie o finansowanie w formie dotacji, ale Komisja nie
zaakceptowała go ze względu na obawy dotyczące korupcji i sądownictwa. Wiosną 2022 r. rząd
węgierski rozszerzył swój wniosek o pożyczki i przedstawił nowy plan, którego Komisja jeszcze
nie zatwierdziła.
 
Debata odbędzie się w poniedziałek po południu, tuż po otwarciu posiedzenia plenarnego.
 
Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
Debata: poniedziałek, 21 listopada
 
Głosowanie: czwartek, 24 listopada
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej oraz rezolucja
 
Więcej informacji
Debata plenarna: (4.10.2022) Posłowie ostrzegają Komisję, by nie zaniedbała ochrony
interesów finansowych UE na Węgrzech
Konferencja prasowa sprawozdawców (17.11.2022)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5623
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER


Rozszerzenie: UE powinna przezwyciężyć status
quo, mają powiedzieć posłowie
 
Posłowie mają wezwać UE do wzmocnienia polityki
rozszerzenia jako jej najsilniejszego narzędzia
geopolitycznego, podczas debaty we wtorek i głosowania
w środę.
 
W  obliczu  rosnącego  zagrożenia  ze  strony  Rosji  dla  pokoju  i  stabilności  w  Europie,
europosłowie  wezwą  UE  do  ożywienia  procesu  rozszerzenia,  zarówno  w  jej  własnych
szeregach,  jak  i  w  krajach  przystępujących  do  Unii.  W debacie  na  temat  nowej  strategii
rozszerzenia UE, posłowie wezwą państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązań UE
wobec krajów Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego, podkreślając, że demokracja i
rządy prawa powinny być kluczem do procesu rozszerzenia.
 
Posłowie mają też wezwać Serbię do dostosowania się do wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa UE oraz jej sankcji  wobec Rosji.
 
Kontekst
 
UE prowadzi  negocjacje akcesyjne z Czarnogórą,  Serbią,  Macedonią Północną i  Albanią,
natomiast  rozmowy z  Turcją  zostały  zamrożone.  Bośnia  i  Hercegowina  oraz  Kosowo są
potencjalnymi kandydatami. Przywódcy UE przyznali status kandydata Ukrainie i Mołdawii 23
czerwca 2022 roku, stawiając dodatkowe wymagania Gruzji, aby mogła otrzymać taki sam
status.
 
Debata: wtorek, 22 listopada
 
Głosowanie: środa, 23 listopada
 
Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Pakiet Rozszerzeniowy Komisji 2022
Biuro Analiz PE: Wpływy rosyjskie na Bałkanach  (08.06.2022)

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 9

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_20_208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733523


Parlament ma zatwierdzić 18 mld euro pożyczki
dla Ukrainy w 2023
 
Posłowie będą dyskutować i głosować nad udzieleniem
pomocy w zakresie krótkoterminowych potrzeb
finansowych kraju podczas wojny wywołanej przez Rosję.
 
Zgodnie z wnioskiem Komisji, która zwraca się do posłów o przyspieszenie zatwierdzenia w
ramach  przyspieszonej  "procedury  w  trybie  pilnym"  PE,  18  mld  euro  pokryje  część
szacowanego na 4 mld euro miesięcznego zapotrzebowania na finansowanie na Ukrainie
podstawowych usług publicznych, stabilności makroekonomicznej i  odbudowy zniszczonej
przez Rosję infrastruktury krytycznej.
 
Jeśli posłowie zgodzą się na zastosowanie trybu pilnego we wtorek, będą głosować nad samą
propozycją w czwartek, po debacie z Komisją i Radą w środę.
 
Głosowanie nad trybem pilnym: wtorek, 22 listopada
 
Debata: środa, 23 listopada
 
Głosowanie: czwartek, 24 listopada
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, tryb pilny
 
Więcej informacji
Parlament zatwierdza pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 5 mld euro (15.09.2022)
Parlament zatwierdza pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro (07.07.2022)
‘‘UE z Ukrainą” website
Lista środków pomocy dla Ukrainy (Komisja Europejska)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6699
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220909IPR40142/parlament-zatwierdza-pozyczke-dla-ukrainy-w-wysokosci-5-mld-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html

