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Zapowiedź sesji plenarnej 

W poniedziałek 13 września rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.  

Posłowie zajmą się m.in. oceną prac Komisji Europejskiej podczas orędzia i debaty o stanie Unii 

Europejskiej, sytuacją w Afganistanie, kryzysem zdrowotnym oraz zagrożeniem dla wolności mediów w 

Polsce w związku z projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz naruszaniem 

praworządności. 

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata nad wzmocnieniem uprawnień Europejskiego Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (sprawozdanie posłanki Joanny KOPCIŃSKIEJ) oraz poprawą 

międzynarodowej i unijnej koordynacji w odpowiedzi na międzynarodowe zagrożenia dla zdrowia. W 

poniedziałek posłowie zagłosują również nad rezolucją w sprawie praw osób LGBTIQ i środków przeciw 

dyskryminacji w UE. Tekst przygotowany przez Komisję Petycji wzywa do ogólnoeuropejskiego uznania 

małżonków i zarejestrowanych partnerów tej samej płci, którzy powinni cieszyć się takimi samymi 

prawami we wszystkich krajach członkowskich UE. Projekt rezolucji wskazuje również na dyskryminację, 

z jaką spotykają się społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech, oraz wzywa do dalszych działań UE 

w celu zaradzenia tej sytuacji. 

http://www.europarl.europa.eu/


 

We wtorek odbędzie się debata na temat sytuacji humanitarnej i bezpieczeństwa w Afganistanie.  

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i szef unijnej polityki zagranicznej Josep Borrell będą dyskutować 

o tym, jak reagować na kryzys humanitarny i migracyjny, jak pomagać potrzebującym i jak chronić tych, 

którzy są w niebezpieczeństwie w Afganistanie. Drugiego dnia sesji odbędzie się także debata nad 

zaleceniami Parlamentu Europejskiego w kwestii przyszłości stosunków UE -Rosja oraz na temat nowego 

systemu skierowanego na wysoko wykwalifikowanych migrantów. Posłowie mają ostatecznie zatwierdzić 

reformę unijnych przepisów o niebieskiej karcie, która ma ułatwić zatrudnianie w Europie wysoko 

wykwalifikowanych obywateli państw trzecich. 

 

Trzeciego dnia sesji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie 

Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej, podczas którego przedstawi efekty pracy Komisji w 

minionym roku, szczególnie w zakresie walki z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wywołanym przez 

COVID-19. Posłowie ocenią prace KE i inicjatywy przewidziane na nadchodzący rok. Debata na temat 

stanu UE jest kluczowym momentem pokazującym odpowiedzialność Komisji Europejskiej wobec 

demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli UE. To coroczne wydarzenie ma istotne znaczenie 

dla promowania bardziej przejrzystej i demokratycznej Unii. W środę posłowie i przedstawiciele Rady i 

Komisji, ocenią zagrożenie dla wolności mediów w Polsce w związku z projektem nowe lizacji ustawy o 

radiofonii i telewizji oraz zajmą się najnowszymi działaniami polskich władz przeciw zasadom i 

wartościom UE. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek. 

 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i 

państwa prawa na świecie. 

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
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Gra miejska „Europejski Zielony Ład” w 
Katowicach 
 

Już 17 września zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Europejski 

Zielony Ład” organizowanej przez Biuro Parlamentu Europejskiego w 

Polsce w ramach projektu dla społeczności wspolnie.eu. Gra miejska 

odbędzie się w Katowicach w najbliższy piątek, 17 września 2021 w 

godz. 11:00-14:00. Na uczestników gry czeka podróż przez 10 stacji w 

centrum Katowic, podczas której wezmą udział w różnorodnych 

zadaniach, rywalizując i zbierając punkty. Dla wszystkich uczestników 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210902STO11115/wkrotce-na-sesji-plenarnej-debata-o-stanie-ue-afganistan-zdrowie-publiczne
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-09-13-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


zabawy przewidziano upominki, a dla trzech zwyc ięskich zespołów 

specjalne nagrody. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród 

obędzie się na dziedzińcu Pałacu Młodzieży o godzinie 14:30.  

Zgłoszenia do udziału w grze przyjmujemy drogą mailową na adres:  

gra.zielonylad@gmail.com do środy, 15 września 2021 do godz. 23.00 

lub do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji dostępnych jest na 

naszej stronie internetowej. 
 

    

    

 

Wystawa „Białoruś: Marsz Wolności” w Mrągowie 
 

W dniach 22 września - 11 października 2021 w Mrągowskim Centrum 

Kultury można będzie obejrzeć wystawę „Białoruś: Marsz Wolności” 

poświęconą pokojowym protestom demokratycznej opozycji na 

Białorusi w 2020 r. Wystawa dokumentuje protesty z perspektywy 

białoruskich fotografów i fotografek: Darii Buriakiny, Nadii Bużan, 

Andrieja Liankiewicza, Lesii Pcholki, Wolhy Szukajły, Julii Szabłowskiej 

i Aleksandra Wasukowicza. Autorzy zdjęć znaleźli się w trudnej, 

nieoczywistej roli fotoreportera i obywatela. Patronat medialny nad 

wystawą objęła Telewizja Biełsat. 
 

    

    

 

Seminarium dla nauczycielek i nauczycieli: jak 
uczyć o prawach człowieka? 
 

W dniach 24-25 września w Warszawie odbędzie się organizowane 

przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce seminarium dla 

nauczycielek i nauczycieli „Jak uczyć o prawach człowieka?”. 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem 

ochrony praw człowieka i umożliwia wymianę dobrych praktyk z zakresu 

edukacji o prawach człowieka, a także dostarcza narzędzi i inspiracji do 

pracy z uczniami i uczennicami. W programie seminarium znajdą się 

m.in: 

 

• przykłady aktywizujących metod nauczania o prawach człowieka  

• dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia 

Europejska – spotkanie z zaproszonym gościem 

• spotkanie z ekspertami i ekspertkami 

 

Szczegółowe informacje o seminarium oraz formularz rejestracyjny 

można znaleźć w tym miejscu. Organizatorem wydarzenia jest Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją Szkoła 

z Klasą. 

 
 

    

https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/gra-miejska-europejski-zielony-ad-w-katowicach.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs0-frFtYkTbO4nBhIVeC6t6X6sKF_AfLk3u67CFoaqc4OnQ/viewform


 Wydarzenia 

 

    

 

Bezpłatne pokazy finalistów Nagrody Publiczności 
LUX Parlamentu Europejskiego na Festiwalu 
Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 
 

W dniach 3-6 sierpnia 2021 warszawskie Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce zorganizowało serię bezpłatnych pokazów 

filmów: „Kolektyw” - laureata tegorocznej Nagrody Publiczności LUX 

Parlamentu Europejskiego oraz „Na rauszu” i „Boże Ciało” - finalistów 

tejże Nagrody. Pokazy odbyły się w ramach 15. Festiwalu Filmu i Sztuki 

Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Pokaz filmu „Kolektyw” poprzedzony 

był wprowadzeniem dyrektor artystycznej Festiwalu Grażyny Torbickiej 

oraz dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce Łukasza 

Kempary. Tegoroczne pokazy przyciągnęły łącznie około 1800 widzów.  
 

    

   
 

 

„Szlakiem dwunastu gwiazd”: nowa 
kolorowanka dla dzieci 
 

Czym zajmuje się Unia Europejska i w jakich dziedzinach 

życia odczuwamy jej wpływ? Aby znaleźć odpowiedzi na te 

pytania, wystarczy wyruszyć w podróż w towarzystwie dwunastu 

gwiazd, które są bohaterami nowej kolorowanki wydanej przez 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Koncepcję graficzną 

publikacji przygotowała pracownia projektowa Frycz i Wicha, a 

wersję elektroniczną można bezpłatnie pobrać na naszej stronie 

internetowej.  
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https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/import/informacje_o_pe/kolorowanka-szlakiem-dwunastu-gwiazd-.pdf
https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/import/informacje_o_pe/kolorowanka-szlakiem-dwunastu-gwiazd-.pdf
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/web/
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/PE_Polska
https://www.instagram.com/pe_polska/
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