
 

Biuletyn, sesja plenarna 16
19 stycznia 2023, Strasburg
 
Debata nad wynikami szczytu UE z 15 grudnia 
W środę rano posłowie będą debatować nad wynikami szczytu UE z 15 grudnia z
udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej
Komisji Ursuli von der Leyen.
 
 
Debata z Josepem Borrellem na temat tłumienia protestów w Iranie 
We wtorek po południu posłowie będą rozmawiać z szefem polityki zagranicznej UE
Josepem Borrellem o reakcji UE na protesty i egzekucje w Iranie.
 
 
Wojna w Ukrainie: debata w PE nad ściganiem rosyjskich
zbrodniarzy wojennych 
We wtorek po południu posłowie będą pytać przedstawicieli Komisji Europejskiej o
perspektywy ustanowienia trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.
 
 
Premier Kristersson przedstawi priorytety szwedzkiej prezydencji w
Radzie UE 
We wtorek o godz. 9.00 posłowie omówią z premierem Ulfem Kristerssonem program
sześciomiesięcznej prezydencji Szwecji w Radzie, która rozpoczęła się 1 stycznia.
 
 
Posłowie zagłosują nad zmianami w przepisach o przewozie
odpadów 
Parlament przyjmie stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami UE w sprawie
planów reformy unijnych procedur i instrumentów kontroli dotyczących przewożenia
odpadów w UE i poza Unię.
 
 
Posłowie wezwą do wzmocnienia polityki bezpieczeństwa i obrony
UE 
Debata w Parlamencie Europejskim na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i
obrony skupi się na wojnie w Ukrainie, globalnym autorytaryzmie, Chinach oraz
kryzysie klimatycznym.
 
 
Ochrona graczy i wspieranie wzrostu w sektorze gier wideo 
Parlament ma wezwać do wprowadzenia zharmonizowanych zasad ochrony graczy,
zwłaszcza dzieci, oraz do podjęcia działań mających na celu rozwój sektora
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innowacyjnych gier wideo.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2023-01-16
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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)

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
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http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2023-01-16
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


Debata nad wynikami szczytu UE z 15 grudnia
 
W środę rano posłowie będą debatować nad wynikami
szczytu UE z 15 grudnia z udziałem przewodniczącego
Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej
Komisji Ursuli von der Leyen.
 
Podczas szczytu szefowie państw i rządów skupili się na ostatnich wydarzeniach w wojnie Rosji
w Ukrainie oraz na tym, jak pomóc Ukrainie, biorąc pod uwagę fakt, że zimą Rosja nadal bierze
na cel  kluczową ukraińską infrastrukturę.  Omówili  również skoordynowaną reakcję UE na
wysokie ceny energii, kwestie bezpieczeństwa i obrony, stosunki z południowymi sąsiadami UE
oraz stosunki transatlantyckie.
 
Podczas grudniowej debaty plenarnej z Radą i Komisją przed szczytem, posłowie domagali się
bardziej  zdecydowanych działań,  aby położyć kres wygórowanym cenom energii,  które w
nieproporcjonalny sposób dotykają europejskie gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa.
 
Debata: środa, 18 stycznia
 
 
Więcej informacji
Przemówienie przewodniczącej PE Roberty Metsoli podczas Szczytu
Konkluzje Rady Europejskiej

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 10

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64423/meps-call-for-action-on-energy-prices-enlarge-schengen-to-romania-and-bulgaria
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221215IPR64805/ep-president-metsola-at-the-euco-rebuilding-trust-leading-the-union-forward
https://www.consilium.europa.eu/media/60872/2022-12-15-euco-conclusions-en.pdf


Debata z Josepem Borrellem na temat tłumienia
protestów w Iranie
 
We wtorek po południu posłowie będą rozmawiać z szefem
polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem o reakcji UE
na protesty i egzekucje w Iranie.
 
Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.
 
Wbrew międzynarodowej krytyce Iran skazał na śmierć wielu protestujących i nadal wykonuje
egzekucje na osobach aresztowanych podczas ostatnich demonstracji.
 
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka nazwał te wyroki śmierci "usankcjonowanym przez
państwo zabijaniem" i  powiedział,  że rząd irański wykorzystuje egzekucje do zastraszania
ludności i  tłumienia sprzeciwu.
 
Podczas gdy UE dyskutuje nad czwartym pakietem sankcji w związku z rozprawieniem się z
reżimem i militarnym wsparciem Iranu dla Rosji, niektóre państwa członkowskie wezwały do
zaklasyfikowania  przez  UE  Korpusu  Strażników  Rewolucji  Islamskiej  jako  organizacji
terrorystycznej.
 
Kontekst
 
Demonstracje rozpoczęły się w połowie września po tym, jak młoda kobieta, Mahsa Amini,
zmarła  w  areszcie  "policji  moralności"  za,  jak  twierdzono,  złamanie  surowych  zasad
dotyczących hidżabu.  W protestach,  które nastąpiły,  zginęły setki  ludzi,  a tysiące zostało
aresztowanych w wyniku brutalnych represji  ze strony rządu.
 
Debata: wtorek, 17 stycznia 
 
Głosowanie: czwarteky, 19 stycznia
 
Więcej informacji
Nagranie debaty plenarnej dotyczącej Iranu (22.11.2022)
Rezolucja PE: Śmierć Mahsy Amini i represje wobec osób protestujących w obronie praw
kobiet w Iranie, (06.10.2022)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221122-18:50:06&playerEndTime=20221122-19:44:13#
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0352_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0352_PL.html


Wojna w Ukrainie: debata w PE nad ściganiem
rosyjskich zbrodniarzy wojennych
 
We wtorek po południu posłowie będą pytać
przedstawicieli Komisji Europejskiej o perspektywy
ustanowienia trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko
Ukrainie.
 
Debata plenarna zostanie podsumowana rezolucją, głosowaną w czwartek. Podczas debaty
posłowie powtórzą żądania zawarte w rezolucji Parlamentu przyjętej w maju 2022 roku, w której
wezwali  oni  UE do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w ramach międzynarodowych
postępowań i sądów w celu wsparcia ścigania rosyjskiego i białoruskiego reżimu za zbrodnie
wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo i agresję po inwazji na Ukrainę w 2022
roku. Cały personel rosyjskich sił zbrojnych i urzędnicy państwowi zaangażowani w zbrodnie
wojenne  powinni  być  przedmiotem dochodzenia  i  ścigania  -  napisano  w tekście.  Więcej
informacji  tutaj.
 
W przyjętej 23 listopada rezolucji Parlament uznał również Rosję za państwo sponsorujące oraz
„stosujáce terroryzm”.
 
Debata: wtorek, 17 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 19 stycznia
 
Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej
 
Więcej informacji
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0218_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220517IPR29931/ukraina-poslowie-chca-powolania-miedzynarodowego-trybunalu-zbrodni-wojennych
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20221118IPR55707/parlament-europejski-oglasza-rosje-panstwem-sponsorujacym-terroryzm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Premier Kristersson przedstawi priorytety
szwedzkiej prezydencji w Radzie UE
 
We wtorek o godz. 9.00 posłowie omówią z premierem
Ulfem Kristerssonem program sześciomiesięcznej
prezydencji Szwecji w Radzie, która rozpoczęła się 1
stycznia.
 
Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to bezpieczeństwo, konkurencyjność, transformacja
ekologiczna i energetyczna, wartości demokratyczne i państwo prawa.
 
Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola i premier Kristersson wezmą udział we wspólnej
konferencji prasowej we wtorek (tbc).
 
Debata: wtorek, 17 stycznia
 
Procedura: oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej, bez rezolucji
 
Konferencja prasowa:TBC
 
Więcej informacji
Program szwedzkiej prezydencji w Radzie
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https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/


Posłowie zagłosują nad zmianami w przepisach o
przewozie odpadów
 
Parlament przyjmie stanowisko negocjacyjne do rozmów z
rządami UE w sprawie planów reformy unijnych procedur i
instrumentów kontroli dotyczących przewożenia odpadów
w UE i poza Unię.
 
Sprawozdanie, przyjęte przez posłów z Komisji  Ochrony Środowiska w grudniu 2022 roku,
proponuje  bardziej  efektywną  wymianę  informacji  i  środki  przejrzystości  w  zakresie
przemieszczania odpadów w UE. Wprowadza również bardziej rygorystyczne zasady dotyczące
eksportu odpadów poza UE, a także zwiększone zapobieganie i  wykrywanie nielegalnych
transportów. Zmienione przepisy powinny poprawić ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, a
jednocześnie w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarzają odpady dla osiągnięcia celów UE
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i bez zanieczyszczeń.
 
Debata odbędzie się w poniedziałek, a głosowanie we wtorek.
 
Kontekst
 
W dniu 17 listopada 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący reformy przepisów UE
w zakresie przemieszczania odpadów, ustanawiając procedury i środki kontroli  w zakresie
przewozu odpadów w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu,
rodzaju przemieszczanych odpadów oraz rodzaju przetwarzania odpadów stosowanego po
dotarciu do miejsca przeznaczenia.
 
 
W 2020 r. eksport odpadów z UE do państw spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około
16%  światowego  handlu  odpadami.  Ponadto  co  roku  około  67  mln  ton  odpadów  jest
przewożonych  między  państwami  UE.
 
Debata: poniedziałek, 16 stycznia
 
 
Głosowanie: wtorek, 17 stycznia
 
 
Procedura: zwykła procedura ustawodawcza
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709


Więcej informacji
Projekt sprawozdania
Komunikat prasowy: “Przemieszczanie odpadów: surowsze przepisy w celu ochrony
środowiska i zdrowia ludzkiego” (1.12.2022)
Ścieżka proceduralna
Legislacyjny rozkład jazdy
Biuro Analiz PE: Zmiana rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów (marzec
2022)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0290_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0367(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-regulation-on-shipments-of-waste-(refit)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729330/EPRS_BRI(2022)729330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729330/EPRS_BRI(2022)729330_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Posłowie wezwą do wzmocnienia polityki
bezpieczeństwa i obrony UE
 
Debata w Parlamencie Europejskim na temat polityki
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony skupi się na wojnie
w Ukrainie, globalnym autorytaryzmie, Chinach oraz
kryzysie klimatycznym.
 
W odpowiedzi na wojnę wywyłaną atakiem Rosji na Ukrainę, posłowie prawdopodobnie wezwą
UE do zwiększenia i przyspieszenia wysiłków w celu dostarczenia Ukrainie niezbędnej pomocy
finansowej, humanitarnej i wojskowej, w tym broni.
 
Aby szybko reagować na nowe wyzwania, UE musi być bardziej elastyczna i skuteczna w
podejmowaniu decyzji, mówią posłowie. Posłowie wezwą także UE do zmniejszenia zależności
od energii i innych materiałów krytycznych dla jej infrastruktury, pochodzących z krajów, które
nie podzielają wartości UE.
 
Debata na temat Wspólnej  Polityki  Zagranicznej  i  Bezpieczeństwa oraz Wspólnej  Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony odbędzie się we wtorek po południu, głosowania zaplanowano na
środę.
 
Debata: wtorek, 17 stycznia 
 
Głosowanie: środa, 18 stycznia
 
Konferencja prasowa: środa, 18 stycznia od 11.00-11.30, z udziałem sprawozdawców, Davida
McAllistera oraz Toma Vandenkendelaere
 
 
Więcej informacji
Sprawozdawca: David McAllister (EPP, DE) - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124806/DAVID_MCALLISTER/home
Komunikat prasowy po głosowaniu w sprawie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
(30.11.2022)
Komunikat prasowy po głosowaniu w sprawie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
(30.11.2022)
Biuro analiz PE: Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego w zakresie wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0292_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0296_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0296_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124806/DAVID_MCALLISTER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/129164/TOM_VANDENKENDELAERE/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58106/foreign-affairs-committee-calls-for-strengthened-eu-defence-of-european-security
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58106/foreign-affairs-committee-calls-for-strengthened-eu-defence-of-european-security
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58201/annual-report-on-csdp-eu-must-boost-its-defence-capacity-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58201/annual-report-on-csdp-eu-must-boost-its-defence-capacity-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2022)702559
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2022)702559
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ochrona graczy i wspieranie wzrostu w sektorze
gier wideo
 
Parlament ma wezwać do wprowadzenia
zharmonizowanych zasad ochrony graczy, zwłaszcza
dzieci, oraz do podjęcia działań mających na celu rozwój
sektora innowacyjnych gier wideo.
 
Projekt tekstu, nad którym posłowie będą debatować we wtorek i głosować w środę, domaga
się  lepszej  ochrony  graczy,  zwłaszcza  dzieci,  przed  uzależnieniem od  gier  i  praktykami
manipulacyjnymi. Wzywa do ujednolicenia zasad, aby dać rodzicom dobry wgląd i kontrolę nad
tym, w jakie gry grają ich dzieci, a także ile czasu i pieniędzy poświęcają na granie. Posłowie
podkreślają również wartość i  znaczenie sektora gier  wideo dla europejskiej  gospodarki  i
proponują środki  na jego wsparcie.
 
Debata: wtorek, 17 stycznia
 
Głosowanie: środa, 18 stycznia
 
Procedura: Sprawozdanie z inicjatywy własnej
 
Więcej informacji
Projekt sprawozdania
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (12.12.2022)
Sprawozdawczyni: Adriana Maldonado López (S&D, ES)
Ścieżka proceduralna
Biuro Analiz PE, studium: “Lootboxy w grach online i ich wpływ na konsumentów, szczególnie
młodych”
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0300_EN.html#_section1
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64511/online-video-games-protecting-players-and-supporting-the-sector
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197735/ADRIANA_MALDONADO+LOPEZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2014(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

