
 

Biuletyn, sesja plenarna 4
7 lipca 2022, Strasburg
 
Taksonomia: głosowanie nad włączeniem gazu i energii jądrowej
zgodnie z planem Komisji  
Posłowie zdecydują, czy zawetować plan Komisji Europejskiej uznania niektórych
działań związanych z energetyką jądrową  za ekologicznie zrównoważone.
 
 
Usługi cyfrowe: UE  liderem kontroli Big Tech i ochrony
użytkowników 
Przełomowe przepisy cyfrowe UE zobowiązują do ochrony użytkowników przed
nielegalnymi treściami, ograniczają siłę rynkową gigantów technologicznych i
zwiększają ich odpowiedzialność.
 
 
Debata na temat wyników szczytu UE 23 i 24 czerwca 
W środę rano posłowie będą dyskutować z przewodniczącym Rady Europejskiej
Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen o wynikach
szczytu UE.
 
 
Premier Fiala przedstawi priorytety czeskiej prezydencji w Radzie  
W środę rano posłowie przedyskutują z premierem Petrem Fialą program
sześciomiesięcznej prezydencji Czech w Radzie, która rozpocznie się 1 lipca.
 
 
“Oto Europa”: Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w Strasburgu 
We wtorek, o 10.30 premier Grecji wygłosi przemówienie na temat obecnych wyzwać i
przyszłości UE.
 
 
Powiązania ekstremistycznych partii  w UE z Rosją: debata plenarna 
W środę posłowie będą debatować nad relacjami rosyjskiego rządu z europejskimi
partiami skrajnej prawicy i lewicy w kontekście wojny na Ukrainie. 
 
 
Ułatwienia w eksporcie ukraińskich produktów rolnych: debata
plenarna 
W środę posłowie będą dyskutować z Radą i Komisją o tym, jak usprawnić eksport
produktów rolnych z Ukrainy, aby zapobiec światowemu kryzysowi żywnościowemu.  
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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/2022-07-04
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


Taksonomia: głosowanie nad włączeniem gazu i
energii jądrowej zgodnie z planem Komisji 
 
Posłowie zdecydują, czy zawetować plan Komisji
Europejskiej uznania niektórych działań związanych z
energetyką jądrową  za ekologicznie zrównoważone.
 
Debata,  o  tym,  czy  gaz  oraz  energia  nuklearna  powinny  znaleźć  się  na  liście  działań  o
zrównoważonym wpływie  na  środowisko  odbędzie  się  we  wtorek  a  głosowanie  w  środę.
 
Komisja  przyjęła  akt  delegowany  dotyczący  taksonimii  (systematyki  unijnej  na  rzecz
zrównoważonej działalności) 9 marca 2022 roku. Proponuje się w nim włączenie, pod pewnymi
warunkami,  określonych rodzajów działalności  związanej  z  energią  jądrową i  gazową do
wykazu  zrównoważonych  ekologicznie  rodzajów działalności  gospodarczej  objętych  tzw.
taksonomią  UE (unijną  systematyką).
 
Parlament Europejski i Rada mają czas do 11 lipca 2022 r., aby zdecydować, czy zawetować
wniosek Komisji. 14 czerwca 2022 r. posłowie z Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęli
sprzeciw wobec propozycji Komisji. Jeśli bezwzględna większość w Parlamencie Europejskim
(353 posłów) uczyni to samo, Komisja będzie musiała wycofać lub zmienić wniosek.
 
Kontekst
 
Rozporządzenie w sprawie taksonomii jest częścią planu działania Komisji  Europejskiej w
zakresie  finansowania  zrównoważonego  wzrostu  i  ma  na  celu  pobudzenie  inwestycji
ekologicznych oraz zapobieganie zjawisku "greenwashing" tzn. wprowadzaniu w błąd odnośnie
faktycznego wpływu określonych działań na środowisko.
 
Debata: wtorek, 5 lipca
 
Głosowanie: środa, 6 lipca
 
Procedura: procedura aktów delegowanych
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Komunikat prasowy: Taksonomia: Posłowie sprzeciwiają się planowanemu przez Komisję
włączeniu działalności związanej z gazem i energią jądrową (14.06.2022)
Projekt sprzeciwu
Taksonomia UE: Uzupełniający klimatyczny akt delegowany w celu przyspieszenia
dekarbonizacji (02.02.2022)
Komunikat Komisji Europejskiej na temat pakietu zrównoważonych usłog finansowych
(21.04.2021)
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https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_pl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en


Usługi cyfrowe: UE  liderem kontroli Big Tech i
ochrony użytkowników
 
Przełomowe przepisy cyfrowe UE zobowiązują do ochrony
użytkowników przed nielegalnymi treściami, ograniczają
siłę rynkową gigantów technologicznych i
zwiększają ich odpowiedzialność.
 
Parlament  ma przeprowadzić  ostateczne głosowanie  nad nowymi  przepisami  o  usługach
cyfrowych (DSA) i o rynkach cyfrowych (DMA) - dwoma kluczowymi projektami, których celem
jest  rozwiązanie  problemów  społecznych  i  ekonomicznych  związanych  z  przemysłem
technologicznym  poprzez  ustanowienie  standardów  bezpieczniejszej,  bardziej  otwartej
przestrzeni  cyfrowej  dla  użytkowników  i  bardziej  sprawiedliwego  rynku  cyfrowego  dla
przedsiębiorstw.
 
Zgodnie z DSA, platformy internetowe - takie jak media społecznościowe i platformy handlowe -
będą musiały podjąć środki w celu ochrony swoich użytkowników przed nielegalnymi treściami i
towarami. Bardzo duże platformy i serwisy internetowe będą podlegać bardziej rygorystycznym
obowiązkom, proporcjonalnym do zagrożeń, jakie stwarzają dla społeczeństwa. Duże firmy
technologiczne będą musiały wykazać się większą przejrzystością w zakresie prowadzonej
działalności oraz podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się dezinformacji oraz
hamujące  negatywne  wpływy  na  prawa  podstawowe.  Reklama  ukierunkowana  zostanie
ograniczona, a "ciemne wzorce" np.: ukrywanie treści reklamowych, prośby o udostępnienie
mediów społecznościwych użytkownika, utrudnianie porównania cen oraz inne wprowadzające
w błąd praktyki zakazane.
 
DMA  skupia  się  na  nieuczciwych  praktykach  stosowanych  przez  największe  platformy
internetowe pełniące rolę "strażników" na rynku cyfrowym, takie jak portale społecznościowe,
komunikatory i wyszukiwarki. Celem jest ustanowienie równych reguł gry, aby zachęcić do
rozwoju i innowacji oraz zapewnić użytkownikom większy wybór.
 
Debata: poniedziałek, 4 lipca
 
Głosowanie: wtorek, 5 lipca
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
 
Konferencja prasowa: Tuesday, 5 July, 14.00 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council


Więcej informacji
Sprawozdawca (Usługi cyfrowe) - Christel Schaldemose (S&D, DK)
Sprawozdawca (Rynki cyfrowe) - Andreas Schwab (EPP, DE)
Zbiór studiów
Pakiet multimedialny
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703347/IPOL_BRI(2022)703347_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Debata na temat wyników szczytu UE 23 i 24
czerwca
 
W środę rano posłowie będą dyskutować z
przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i
przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen o wynikach
szczytu UE.
 
Szefowie państw lub rządów przyznali status kandydata do UE Ukrainie i Republice Mołdawii.
Stwierdzili również, że Gruzja powinna zostać krajem kandydującym do UE, gdy tylko zrealizuje
priorytety  określone  w  opinii  Komisji  na  temat  wniosku  Gruzji  o  członkostwo.  Ponadto
przywódcy  UE omówili  wojnę  Rosji  przeciwko  Ukrainie,  działania  podjęte  w  następstwie
konferencji na temat przyszłości Europy, stosunki UE z jej europejskimi partnerami oraz kwestie
gospodarcze. Przed posiedzeniem Rady Europejskiej  przywódcy UE spotkali  się także ze
swoimi odpowiednikami z Bałkanów Zachodnich.
 
Podczas  debaty  plenarnej  22  czerwca,  poprzedzającej  posiedzenie  Rady  Europejskiej,
posłowie wezwali przywódców UE do skorzystania z okazji do rozszerzenia i zreformowania UE
oraz  do  głosowania  za  zmianą  traktatów UE,  o  co  postulował  Parlament.  W ten  sposób
wykorzystano by historyczny moment dla UE - zwłaszcza w odniesieniu do reformy głosowania
jednomyślnego w Radzie.
 
W rezolucji  przyjętej  23 czerwca,  tuż przed rozpoczęciem szczytu,  Parlament  wezwał  do
niezwłocznego przyznania Ukrainie i Republice Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE
oraz do uczynienia tego samego dla Gruzji, "gdy tylko jej rząd zrealizuje" priorytety wskazane
przez Komisję Europejską.
 
Więcej informacji
Posłowie wzywają do przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących
(23.06.2022)
Posłowie uważają, że trzeba skorzystać z szansy rozszerzenia i zreformowania UE
(22.06.2022)
Przemówienie Przewodniczącej Metsoli na Szczycie
Konkluzje Rady Europejskiej
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220616IPR33216/poslowie-chca-przyznania-ukrainie-i-moldawii-statusu-krajow-kandydujacych-do-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220616IPR33216/poslowie-chca-przyznania-ukrainie-i-moldawii-statusu-krajow-kandydujacych-do-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220623IPR33715/it-s-time-eu-candidate-status-will-strengthen-ukraine-and-europe-metsola
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf


Premier Fiala przedstawi priorytety czeskiej
prezydencji w Radzie 
 
W środę rano posłowie przedyskutują z premierem Petrem
Fialą program sześciomiesięcznej prezydencji Czech w
Radzie, która rozpocznie się 1 lipca.
 
Motto prezydencji czeskiej brzmi: "Europa jako zadanie: Przemyśleć, odbudować, wzmocnić",
przywołując przemówienie pierwszego prezydenta Czech Václava Havla. Motto podkreśla
potrzebę ponownej oceny obecnej polityki  UE w świetle rosyjskiej  agresji  na Ukrainę
 
Głównymi priorytetami prezydencji czeskiej są: zarządzanie kryzysem uchodźczym i odbudowa
powojenna  Ukrainy,  bezpieczeństwo energetyczne,  zdolności  obronne  i  bezpieczeństwo
cyberprzestrzeni, odporność strategiczna gospodarki europejskiej oraz odporność instytucji
demokratycznych.
 
Debata: środa, 6 lipca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji bez rezolucji
 
Konferencja prasowa: środa, 6 lipca
 
Więcej informacji
Priorytety czeskiej prezydencji w Radzie
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/


“Oto Europa”: Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis
w Strasburgu
 
We wtorek, o 10.30 premier Grecji wygłosi przemówienie na
temat obecnych wyzwać i przyszłości UE.
 
Mr Mitsotakis’ plenary address will be followed by a round of interventions by political group
leaders. Będzie to czwarta z serii debat na temat UE pod hasłem "Oto Europa" w Parlamencie
Europejskim po marcowej debacie z premier Estonii Kają Kallas, majowej z premierem Włoch
Mario  Draghim  oraz  z  premierem Irlandii  Michealem Martinem i  z  premierem Chorwacji
Andrejem Plenkowićiem,  podczas  pierwszej  i  drugiej  sesji  plenarnej  w  czerwcu.
 
Kyriakos Mitsotakis was sworn in as Prime Minister of the Hellenic Republic on July 8th, 2019.
He was first elected to the Greek Parliament in 2004, served as Minister of Administrative
Reform and Electronic Governance between June 2013 and January 2015, and was elected
President of his party (assuming the role of Leader of the Opposition) in January 2016.
 
Debata: wtorek 5 lipca o 10:30 
 
Procedura: debata na istotne tematy
 
Więcej informacji

Strona premiera Grecji
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24788/war-in-ukraine-meps-outline-their-vision-for-europe-s-future-security
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home


Powiązania ekstremistycznych partii  w UE z
Rosją: debata plenarna
 
W środę posłowie będą debatować nad relacjami
rosyjskiego rządu z europejskimi partiami skrajnej prawicy
i lewicy w kontekście wojny na Ukrainie. 
 
W debacie,  która  rozpocznie  się  ok.  godz.  10.15,  wezmą udział  przedstawiciele  Komisji
Europejskiej  i  francuskiej  prezydencji.
 
Więcej informacji
Biuro Analiz PE: Badanie na temat prawicowego ekstremizmu w UE (20.05.2022)
Wzrost znaczenia prawicowego ekstremizmu i rasizmu w Europie (w świetle ostatnich
wydarzeń w Rzymie) (debata plenarna, 20.10.2021)
Materiały multimedialne
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/IPOL_STU(2021)700953
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Ułatwienia w eksporcie ukraińskich produktów
rolnych: debata plenarna
 
W środę posłowie będą dyskutować z Radą i Komisją o
tym, jak usprawnić eksport produktów rolnych z Ukrainy,
aby zapobiec światowemu kryzysowi żywnościowemu.  
 
Infrastruktura transportowa na Ukrainie jest niszczona, a porty na Morzu Czarnym blokowane
przez Rosję.  W związku z tym, posłowie wezwą UE do podjęcia nowych inicjatyw w celu
rozwiązania problemu kosztów transportu i logistyki, które uniemożliwiają eksport ukraińskich
produktów rolnych, zwłaszcza pszenicy, na rynek światowy.
 
Kontekst
 
W dniach 20-21 czerwca członkowie Komisji  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  udali  się w podróż
rozpoznawczą na granicę polsko-ukraińską. Po powrocie przewodniczący komisji wystosował
do Komisji Europejskiej pismo, w którym przedstawił swoje ustalenia i zalecenia oraz wezwał
UE do podjęcia dalszych działań w celu ułatwienia eksportu z Ukrainy.
 
Debata: środa 6 lipca
 
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji
 
Więcej informacji
Konferencja prasowa po powrocie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z granicy polsko-
ukraińskiej
Komisja Europejska: Plan działania na rzecz korytarzy solidarności UE-Ukraina
Biuro Analiz PE: Wojna Rosji w Ukrainie: Wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i reakcja UE

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.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220624IPR33819/transport-of-agricultural-products-from-ukraine-more-eu-action-is-needed
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-norbert-lins-chair-of-ep-committee-on-agriculture-and-rural-development-on-agri_20220621-1200-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-norbert-lins-chair-of-ep-committee-on-agriculture-and-rural-development-on-agri_20220621-1200-SPECIAL-PRESSER
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3002
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729367

