
 

Biuletyn, sesja plenarna 14
17 stycznia 2019 (Strasburg)
 
Debata na temat przyszłości UE z premierem Hiszpanii Pedro
Sánchezem 
W środę o 10.00 posłowie będą dyskutować na temat przyszłości Unii Europejskiej z
premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem i pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji
Fransem Timmermansem..
 
 
 
Debata na temat Brexitu po głosowaniu w brytyjskiej Izbie Gmin 
W środę, o 8.30, odbędzie się debata na temat aktualnej sytuacji związanej z wyjściem
wielkiej Brytanii z UE, dzień po głosowaniu w Izbie Gmin, 15 stycznia.
 
 
Dokonania austriackiej prezydencji i debata na temat priorytetów
Rumunii we wtorek 
Premier Viorica Dăncilă weźmie udział w dyskusji na temat priorytetów rumuńskiej
prezydencji w Radzie we wtorek o 15.00, po debacie z kanclerzem Austrii Sebastian
Kurzem
 
 
Debata parlamentarna na temat szczytu UE i reformy polityki
azylowej i migracyjnej UE 
We wtorek rano europosłowie podsumują wyniki spotkania przywódców UE w dniach
13-14 grudnia, a następnie omówią reformę polityki azylowej i migracyjnej. 
 
 
Projekt usprawniający unijną procedurę zatwierdzania pestycydów 
Plany zwiększenia zaufania do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów, poprzez
uczynienie jej bardziej przejrzystą, zostaną poddane pod głosowanie w środę.
 
 
Państwa członkowskie podważające rządy prawa ryzykują utratę
unijnych funduszy 
Odbędzie się debata poselska a następnie głosowanie na temat zamrożenia wypłat
funduszy UE państwom, które manipulują systemem prawnym lub zezwalają na
oszustwa, czy korupcję.
 
 
“InvestEU”: program wspomagający zatrudnienie, wzrost i
inwestycje

Posiedzenie plenarne
10-01-2019 - 18:08
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Posłowie mają przyjąć nowy program UE wspierający inwestycje oraz dostęp do
finansowania w latach 2021-27. Jego celem jest wygenerowanie inwestycji o wartości
€700 miliardów.
 
 
Dwudziestolecie euro upamiętnione podczas sesji plenarnej 
Euro wprowadzono 1 stycznia 1999 roku, we wtorek, o 11.30. Podczas sesji plenarnej,
odbędzie się uroczystość upamiętniająca 20 rocznicę istnienia euro. 
 
 
Europa „wielu prędkości”: wyzwanie dla procesu integracji 
W rezolucji, która będzie głosowana w czwartek, Parlament zapewne nieprzychylnie
wypowie się w sprawie możliwości "Europy à la carte" i „członkostwa drugiej kategorii”.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pl/agenda/briefing/2019-01-14
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Więcej informacji
- Porządek obrad
- Sesja plenarna PE na żywo via EP Live
- Transmisja via EuroparlTV
- Konferencje prasowe i inne wydarzenia
- Strona serwisu audiowizualnego PE
- EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)
- Podcasty plenarne EPRS o kluczowych zagadnieniach

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
prasa-PL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/pl/audio-podcasts.html


Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu
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Debata na temat przyszłości UE z premierem
Hiszpanii Pedro Sánchezem
 
W środę o 10.00 posłowie będą dyskutować na temat
przyszłości Unii Europejskiej z premierem Hiszpanii
Pedrem Sánchezem i pierwszym wiceprzewodniczącym
Komisji Fransem Timmermansem..
 
 
Będzie to piętnasta z serii debat między europosłami a szefami państw i rządów UE.
 
Urodzony w 1972 roku, Sánchez został premierem w czerwcu 2018 roku, po wotum nieufności,
w wyniku którego ustąpił rząd kierowany przez Mariano Rajoya.
 
Konferncja  prasowa  przewodniczącego  Tajaniego  i  premiera  Sáncheza  planowana  jest
na12.30.
 
Premier Finlandii Juha Sipilä wystąpi w Parlamencie na styczniowej sesji w Brukseli, a włoski
premier  Giuseppe Conte  na sesji  lutowej  w Strasburgu.  O poprzednich  debatach można
przeczytać  na poświęconej  im stronie  internetowej.
 
Debata: środa, 16 stycznia, godz. 10.00
 
Procedura: debata (bez rezolucji)
 
Konferencja prasowa: środa, 16 stycznia, godz. 12.30
 
 
Więcej informacji
- Biografia premiera Sáncheza
- Zdjęcia, materiały wideo i audio do wykorzystania
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk


Debata na temat Brexitu po głosowaniu w
brytyjskiej Izbie Gmin
 
W środę, o 8.30, odbędzie się debata na temat aktualnej
sytuacji związanej z wyjściem wielkiej Brytanii z UE, dzień
po głosowaniu w Izbie Gmin, 15 stycznia.
 
Debata ma trwać godzinę, w imieniu każdej grupy politycznej przemawiać będzie jeden poseł,
członkowie Grupy ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim również zabiorą głos.
 
Debata: środa, 16 stycznia
 
Więcej informacji
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Dokonania austriackiej prezydencji i debata na
temat priorytetów Rumunii we wtorek
 
Premier Viorica Dăncilă weźmie udział w dyskusji na temat
priorytetów rumuńskiej prezydencji w Radzie we wtorek o
15.00, po debacie z kanclerzem Austrii Sebastian Kurzem
 
O 10.30 posłowie i  przewodniczacy Komisji  Europejskiej  Jean-Claude Juncker  omówią z
austriackim kanclerzem Sebastianem Kurzem osiągnięcia austriackiej  prezydencji  Rady i
postęp negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu Unii. Austria przewodniczyła Radzie od lipca
2018.
 
Premier Viorica Dăncilă przedstawi priorytety rozpoczynającej się rumuńskiej prezydencji o
15.00. Można się spodziewać, że skupi się głownie na polityce na spójności, obronie wspólnych
wartościach, bezpieczeństwie i wzmocnieniu pozycji Unii Europejskiej w świecie.
 
Wybory do Parlament Europejskiego odbędą się 23-26 maja, na miesiąc przed przekazaniem
przez Rumunię rotacyjnego przewodnictwa Rady Finlandii.
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i premier Rumunii Viorica Dăncilă
 
spotkają się z dziennikarzami o 17.0.
 
Debata: wtorek, 15 stycznia
 
Procedura: Debaty (bez rezolucji)
 
Konferencja prasowa: wtorek, 15 stycznia, 17.00
 
 
Więcej informacji
- Strona internetowa rumuńskiej prezydencji w Radzie
- Strona internetowa ustępującej austriackiej prezydencji w Radzie
- Zdjęcia, materiały wideo i audio: Parlament Europejski
- Zdjęcia, materiały wideo i audio: Prezydencja austriacka
- Zdjęcia, materiały wideo i audio: Prezydencja rumuńska
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https://www.romania2019.eu/
https://www.eu2018.at/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/austrian-presidency_6802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk


Debata parlamentarna na temat szczytu UE i
reformy polityki azylowej i migracyjnej UE
 
We wtorek rano europosłowie podsumują wyniki spotkania
przywódców UE w dniach 13-14 grudnia, a następnie
omówią reformę polityki azylowej i migracyjnej. 
 
Głównymi punktami porządku obrad spotkania szefów państw i rządów w dniach 13-14 grudnia
2018 r. w Brukseli były: długoterminowy budżet UE, stosunki zewnętrzne, migracja i jednolity
rynek. Oddzielne spotkanie 13 grudnia, w formacie UE-27, poświęcone było Brexitowi.
 
Reforma polityki azylowej i migracyjnej UE
 
Impas  w  reformie  wspólnego  systemu  azylowego,  a  w  szczególności  brak  postępów  w
nowelizacji „rozporządzenia dublińskiego” (które określa kraj odpowiedzialny za rozpatrzenie
wniosku o azyl), będzie również przedmiotem debaty z Radą i Komisją.
 
Poruszona zostanie  również  kwestia  poprawy zarządzania  przepływami  migracyjnymi  do
Europy oraz kwestia podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie UE. Debata
odbywa się w kontekście ostatnich wydarzeń w regionie Morza Śródziemnego oraz decyzji
niektórych państw o niedopuszczeniu do sprowadzenia na ląd uratowanych migrantów i osób
ubiegających się o azyl.
 
Kod procedury: 2018/2917(RSP)
 
Debata: wtorek, 15 stycznia
 
Procedura: debata bez rezolucji
 
Więcej informacji
- Rada Europejska 13-14 grudnia 2019 r.- wyniki obrad
- Outlook for the European Council and  Euro Summit, 13-14 December 2018 (opracowanie
EPRS, grudzien 2018)

- Materiały audiowizualne do pobrania
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https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/home


Projekt usprawniający unijną procedurę
zatwierdzania pestycydów
 
Plany zwiększenia zaufania do unijnej procedury
zatwierdzania pestycydów, poprzez uczynienie jej bardziej
przejrzystą, zostaną poddane pod głosowanie w środę.
 
Wśród wielu propozycji w sprawozdaniu specjalnej komisji ds. pestycydów, znajduje się dostęp
społeczeństwa do badań stosowanych w procedurze wydawania zezwoleń na pestycydy, w tym
do wszelkich danych pomocniczych i informacji dotyczących złożonych wniosków.
 
Posłowie zauważają,  że wiele  wątpliwości  zgłoszono w sprawie prawa wnioskodawcy do
wyboru konkretnego państwa członkowskiego, przedstawiającego sprawozdanie zatwierdzające
daną substancję w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Uważa się, ze
praktykom takim brakuje przejrzystości oraz, że zachodzi ryzyko konfliktu interesów.
 
Debata: poniedziałek, 14 stycznia
 
Głosowanie: środa, 16 stycznia
 
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Konferencja prasowa: środa, 16 stycznia, o 14.30
 
Więcej informacji
- Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (06.12.2018)
- Sprawozdawca: Norbert Lins (EPP, DE)
- Sprawozdawca: Bart Staes (Greens/EFA, BE)
- Ścieżka proceduralna
- Biuro analiz PE: Dyrektywa 2009/128/EC na temat zrównoważonego użycia pestycydów
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4751/BART_STAES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk


Państwa członkowskie podważające rządy prawa
ryzykują utratę unijnych funduszy
 
Odbędzie się debata poselska a następnie głosowanie na
temat zamrożenia wypłat funduszy UE państwom, które
manipulują systemem prawnym lub zezwalają na oszustwa,
czy korupcję.
 
zakresie  praworządności"  w danym państwie  UE zagrażają  zarządzaniu  funduszami  UE,
mogłaby  zaproponować  środki,  począwszy  od  ograniczenia  płatności  zaliczkowych  po
zawieszenie  płatności  z  budżetu  UE.  Parlament  i  ministrowie  UE musieliby  zatwierdzać
wszelkie  tego  typu  decyzje.
 
Posłowie z Komisji ds. Budżetu oraz z Komisji Kontroli Budżetowej, choć zasadniczo popierają
wniosek  Komisji,  dodali  zabezpieczenia,  gwarantujące,  że  rządy  nadal  będą  musiały
dokonywać płatności na rzecz beneficjentów końcowych, takich jak naukowcy lub organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, nawet w przypadku zawieszenia finansowania UE.
 
Promowanie demokracji, rządów prawa oraz praw podstawowych
 
Posłowie będą również debatować i  głosować nad zwiększeniem funduszy dla  programu
„Prawa i wartości”, w latach 2021-2027 do 1,834 mld euro, czyli prawie trzykrotnie więcej niż
proponowała  Komisja  Europejska  (642  mln  euro).  Środki  te  zostałyby  przeznaczone  na
promowanie demokracji, praworządności i praw podstawowych w całej Unii Europejskiej, w tym
na  wsparcie  finansowe  organizacji  społeczeństwa  obywatelskiego  zajmujących  się  tymi
zagadnieniami.
 
Posłowie  z  Komisji  Wolności  Obywatelskich  dodali  przepisy,  zgodnie  z  którymi  kraje  UE
zaangażowane  w  postępowanie  w  zakresie  praworządności  mogą  stracić  prawo  do
samodzielnego zarządzania środkami przeznaczonymi na ten cel. Chcą również przyspieszonej
procedury wydatkowania funduszy w celu wspierania demokratycznego dialogu w państwach
członkowskich, w których wartości leżące u podstaw UE są zagrożone.
 
Debata: środa, 16 stycznia
 
Głosowanie: czwartek, 17 stycznia
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie
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Więcej informacji
- Projekt sprawozdania na temat ochrony budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w
zakresie praworządności w państwie członkowskim UE

- Ścieżka proceduralna: uogólnione niedociągnięcia w zakresie praworządności w państwie
członkowskim UE

- Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
- Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (EPP, FI)
- Harmonogram legislacyjny: Ochrona budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w
zakresie praworządności w państwie członkowskim UE

- Biuro analiz PE: Ochrona budżetu UE w sytuacji uogólnionych niedociągnięć w zakresie
praworządności w państwie członkowskim UE

- Sprawozdawca: Bodil Valero (Greens/EFA, SE)
- Ścieżka proceduralna (Program „Prawa i wartości”, 2021-2027)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)


“InvestEU”: program wspomagający
zatrudnienie, wzrost i inwestycje
 
Posłowie mają przyjąć nowy program UE wspierający
inwestycje oraz dostęp do finansowania w latach 2021-27.
Jego celem jest wygenerowanie inwestycji o wartości €700
miliardów.
 
Inicjatywa  “InvestEU”  ma  wspomagać  projekty,  które  miałyby  trudności  w  przyciąganiu
inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona
EFIS  (Europejski  Fundusz  Inwestycji  Strategicznych)  stworzony  w  następstwie  kryzysu
finansowego.
 
Posłowie  zamierzają  wzmocnić  propozycję  Komisji  Europejskiej  poprzez  podwyższenie
gwarancji UE (z €38 do €40.8 miliardów, które wygenerować mają inwestycje o wartości €698
miliardów), jak również dodając nowe cele, takie jak zatrudnienie i walka ze zmianą klimatu oraz
poprzez wzmocnienie systemu oceny i odpowiedzialności osób kierujących programem.
 
Więcej informacji  znajduje się w komunikacie prasowym opublikowanym po głosowaniu w
parlamentarnej komisji  budżetowej oraz w komisji  ds. gospodarczych i  monetarnych.
 
Na stronie  dedykowanej  programowi  “InvestEU”  znajdują  się  przykłady  projektów,  które
uzyskały  wsparcie  UE.
 
Debata: wtorek, 15 stycznia
 
Głosowanie: środa, 16 stycznia
 
Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie
 
Więcej informacji
- Projekt sprawozdania na temat programu “InvestEU”
- Ścieżka proceduralna
- Komunikat prasowy Komisji Europejskiej
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://europa.eu/investeu/home_pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0482&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm


Dwudziestolecie euro upamiętnione podczas
sesji plenarnej
 
Euro wprowadzono 1 stycznia 1999 roku, we wtorek, o
11.30. Podczas sesji plenarnej, odbędzie się uroczystość
upamiętniająca 20 rocznicę istnienia euro. 
 
Uroczystość otworzy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, a następnie
przemawiać  będą  przewodniczący  Komisji  Europejskiej  Jean-Claude  Juncker,  prezes
Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, przewodniczący Eurogrupy Mário Centeno,
Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. gospodarczych i monetarnych Roberto Gualtieri
oraz były prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet.
 
W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbywa się również wystawa poświęcona
euro.
 
Ceremonia: wtorek, 15 stycznia, o 11.30 
 
Więcej informacji
- Przemówienia: Tajani, Juncker, Draghi oraz Centeno na dwudziestolecie euro
- Strona główna “Dwudziestolecie euro”
- Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audiowizualne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk


Europa „wielu prędkości”: wyzwanie dla procesu
integracji
 
W rezolucji, która będzie głosowana w czwartek, Parlament
zapewne nieprzychylnie wypowie się w sprawie możliwości
"Europy à la carte" i „członkostwa drugiej kategorii”.
 
Posłowie podsumują występujące obecnie formy zróżnicowania stopnia integracji europejskiej
w poszczególnych państwach członkowskich, znane zwykle jako "Europa à la carte", "Europa o
zmiennej geometrii", "Europa wielu prędkości" czy "członkostwo drugiej kategorii". Posłowie
przyznają w projekcie rezolucji, że zróżnicowanie integracji powinno pozostać możliwe, chcą
jednak ustalić warunki, które muszą zostać spełnione, aby służyło ono integracji europejskiej
zamiast stanowić dla niej zagrożenie.
 
Parlament przyjmie zalecenia, których realizacja przy ewentualnej przyszłej zmianie traktatów
pozwoliłaby  "uporządkować"  prawną  możliwość  różnicowania  integracji.  Wezwą  też  do
zaprzestania  praktyki  stałych  odstępstw  (opt-out)  od  prawa  Unii  Europejskiej.
 
Parlament podniósł kwestię wyzwań stwarzanych przez zróżnicowanie integracji w ramach
szerszej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej.
 
Kontekst: modele zróżnicowania integracji
 
Integracja państw członkowskich w ramach UE bywa zróżnicowana pod względem tempa,
zasięgu terytorialnego i  stopnia zintegrowania. Przybiera także różne formy prawne:
 
- wzmocniona współpraca między grupą państw (np. w zakresie prawa rozwodowego)
 
- stała zorganizowana współpraca (w zakresie bezpieczeństwa i obrony)
 
- kilka państw wynegocjowało stałe wyłączenie z prawodawstwa UE (na przykład Dania nie
przyjęła euro)
 
- środki przejściowe stosowane wobec nowych państw członkowskich (mechanizm współpracy i
weryfikacji lub tymczasowe odstępstwa).
 
Sposób postrzegania zróżnicowania różni się znacznie w zależności od kontekstu krajowego.
Może być pozytywne, jeśli  postrzegane jest jako szansa na szybszy postęp w pogłębianiu
integracji,  lub negatywne,  gdy jest  postrzegane jako droga do ustanowienia  członkostwa
pierwszej  i  drugiej  kategorii.
 
Debata: czwartek, 17 stycznia
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-unii-europejskiej
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=pl
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_pl


Głosowanie: czwartek, 17 stycznia
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
- Projekt rezolucji w sprawie zróżnicowanej integracji
- Sylwetka sprawozdawcy: Pascal Durand (Zieloni/ALE, FR)
- Ścieżka proceduralna: 2018/2093(INI)
- Jak Parlament widzi przyszłość Europy (komunikat prasowy 16.02.2017)
- Problemy konstytucyjne wielopoziomowego sprawowania rządów w Unii Europejskiej
(rezolucja Parlamentu Europejskiego, 12 grudnia 2013 r.)

- Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio do wykorzystania

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
@EPInstitutional
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0402&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124693/PASCAL_DURAND/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2093%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170210IPR61812/jak-parlament-widzi-przyszlosc-europy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0372+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0372+0+DOC+XML+V0//PL
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

