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Zapowiedź sesji plenarnej 

W poniedziałek 5 lipca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie 

zajmą się m.in. ryzykiem dyskryminacji osób LGBTIQ na Węgrzech oraz sytuacją w zakresie 

praworządności i praw podstawowych na Węgrzech i w Polsce, instrumentem „Łącząc Europę”,  

wzmocnieniem kompetencji Europejskiej Agencji Leków oraz wspólną polityką azylową i migracyjną.  

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata poświęcona działalności finansowej Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego za rok 2020. Posłowie ocenią również tymczasowe rozporządzenie, które pozwala 

dostawcom usług internetowych na wykrywanie i usuwanie materiałów związanych z seksualnym 

wykorzystywaniem dzieci w sieci. Posłowie będą debatować z Radą i Komisją na temat niedawno 

uzgodnionego odstępstwa od zasady poufności danych dotyczących komunikacji elektronic znej 

i przeglądarek, zawartych w prawie UE regulującym prywatność komunikacji elektronicznej. Posłowie 

omówią także sprawozdanie posłanki Beaty SZYDŁO „Stary Kontynent się starzeje – możliwości 

i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa”. 

 

We wtorek odbędzie się debata poświęcona priorytetom prezydencji Słowenii w Radzie UE. Posłowie 



mają również przyjąć przepisy usprawniające realizację projektów transeuropejskiej sieci transportowej,  

z budżetem 30 mld euro na projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne. Drugiego dnia sesji odbędzie 

się debata z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem, podczas której posłowie mają 

zaapelować, by korupcja została uznana za przestępstwo w nowym systemie sankcji za łamanie praw 

człowieka. Posłowie wezwą również do skoordynowanej reakcji UE na sankcje odwetowe ze strony 

państw trzecich. Podczas debaty we wtorek Parlament ma także wezwać szefa polityki zagranicznej UE 

do skutecznej walki z dezinformacją poprzez kompleksowe działania i lepsze finansowanie unijnej 

Stratcom Task Force. Posłowie będą również głosować nad funduszami UE dla wspólnej polityki 

azylowej i migracyjnej oraz w sprawie większego wsparcia dla krajów posiadających granice zewnętrzne.  

 

Trzeciego dnia sesji odbędzie się debata na temat konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 

24–25 czerwca 2021 r. Posłowie ocenią również ryzyko dyskryminacji osób LGBTIQ na Węgrzech oraz 

sytuację w zakresie praworządności i praw podstawowych zarówno na Węgrzech jak i Polsc e. Podczas 

debaty z Radą i Komisją posłowie ocenią, czy prawo UE jest łamane i jakie działania są przewidziane w 

celu ochrony praw dzieci i osób LGBTIQ. Posłowie będą również pytać Radę i Komisję o wyniki dwóch 

wysłuchań zorganizowanych przez Radę w sprawie praworządności na Węgrzech i w Polsce 22 

czerwca, których wynik nie został ujawniony. W środę Parlament przeprowadzi debatę i przyjmie swoje 

stanowisko przed negocjacjami z Radą o wzmocnieniu roli Europejskiej Agencji Leków, wyciągając 

wnioski z pandemii COVID-19. 

 

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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Zakończenie 6. edycji programu            
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 

Około 60 Starszych i Młodszych Ambasadorów, czyli nauczyciel 

i uczniów realizujących program Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS), wzięło udział 10 czerwca w spotkaniu 

podsumowującym szóstą edycję tego projektu w Polsce. Gościem 

specjalnym spotkania był poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan  

RZOŃCA, który opowiedział o swojej pracy w Komisji Budżetowej PE  

i Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Program EPAS skierowany 

jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących oraz 

zawodowych i ma na celu propagowanie wiedzy na temat europejskiej 

demokracji parlamentarnej oraz europejskich wartości obywatelskich. 

W programie uczestniczy blisko 60 szkół z całej Polski.  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210624STO06914/coming-up-citizens-rights-in-hungary-slovenian-presidency-rule-of-law
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-9-2021-07-05-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


   

   

 

Gry miejskie „Kierunek Europa” 

12 czerwca w Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu odbyły się 

gry miejskie „Kierunek Europa”, które zgromadziły 450 uczestników. 

Impreza została zorganizowana przez Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce w partnerstwie z Biurami Parlamentu 

Europejskiego w Polsce. Uczestnicy gry rozwiązywali zadania związane 

z priorytetami UE oraz Europejskim Rokiem Kolei. Pojawiły się również 

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, praw obywatelskich czy 

Europejskiego Zielonego Ładu. Nie zabrakło także pytań z wiedzy o Unii 

Europejskiej. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli również okazję 

zapoznać się z publikacjami PE i projektem wspolnie.eu. 
 

   

  
 

 

Spotkanie z uczniami EPAS w Ostrołęce 

22 czerwca przedstawiciel warszawskiego Biura PE w Polsce wziął 

udział w spotkaniu z uczniami III LO im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, 

uczestniczącymi w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS). Była to okazja do podsumowania roku 

szkolnego i wręczenia pamiątkowych dyplomów dla ambasadorów 

programu. Organizatorem wydarzenia był punkt Europe Direct - 

Ostrołęka. 
 

   

  
 

 

Debata obywatelska z udziałem prof. Danuty 
HÜBNER i Włodzimierza CIMOSZEWICZA 

23 czerwca odbyła się debata obywatelska online poświęcona 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W wydarzeniu wzięło udział 

dwoje posłów do Parlamentu Europejskiego – prof. Danuta HÜBNER 

i Włodzimierz CIMOSZEWICZ – którzy ponad politycznymi podziałami 

zrelacjonowali uczestnikom przebieg pierwszej sesji plenarnej 

Konferencji i przedstawili jej dalsze etapy. Polscy delegaci do sesji 

plenarnej Konferencji odpowiadali również na pytania internautów 

śledzących debatę za pośrednictwem strony Biura PE w Polsce na 

Facebooku.  

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma umożliwić 

Europejczykom dzielenie się swoimi pomysłami i wspólne kształtowanie 

przyszłości naszego kontynentu podczas debat 

i dyskusji prowadzonych przez samych obywateli. Dotąd 



zarejestrowanych zostało już prawie 1000 takich wydarzeń, zaś 17 

tysięcy Europejczyków zarejestrowało się na specjalnej platformie 

Konferencji (TUTAJ). Zapis konferencji jest dostępny na stronie Biura 

Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku. 
 

   

   

 

Konferencja prasowa posła Kosmy 
ZŁOTOWSKIEGO 

28 czerwca odbyła się konferencja prasowa online posła do PE Kosmy 

ZŁOTOWSKIEGO, członka komisji i turystyki (TRAN), komisji rynku 

wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) oraz komisji specjalnej 

ds. sztucznej inteligencji w epoce cyfrowej (AIDA). Podczas konferencji 

poseł przedstawił swój najnowszy wniosek do raportu dotyczącego 

zwalczania barier pozataryfowych i niepodatkowych, jakie istnieją na 

jednolitym rynku w Unii Europejskiej. Przybliżył również, dlaczego rynek 

wolny od barier i protekcjonizmu jest najlepszą gwaranc ją szybkiej 

odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym przez 

pandemię COVID-19. Zapis konferencji jest dostępny na stronie Biura 

Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku. 
 

   

  
 

 

„Należyta staranność i odpowiedzialność 
przedsiębiorstw” - seminarium online 

30 czerwca Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z 

Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu zorganizowało pierwsze 

w Polsce webinarium poświęcone zagadnieniu należytej staranności 

przedsiębiorstw w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko 

oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci, posłowie 

do PE, przedstawiciele przedsiębiorców oraz społeczeństwa 

obywatelskiego, blisko 100 osób, przedyskutowało tworzące się 

regulacje na poziomie unijnymi, również w kontekście wybranych 

przykładów rozwiązań prawnych w poszczególnych krajach 

członkowskich.  

 

W opinii uczestników spotkania, było one niezmiernie potrzebne, aby 

umożliwić jak największej liczbie interesariuszy włączenie się w proces 

kształtowania nowych regulacji prawnych, które z jednej strony mają 

chronić prawa człowieka, ale jednocześnie będą stanowić nowe 

wyzwanie dla przedsiębiorców, w których głos należy się wsłuchać na 

etapie tworzenia nowych regulacji. Zapis webinarium jest dostępny na 

stronie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku. 

 

   

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
http://epfacebook.eu/qzA4
http://epfacebook.eu/qzA4
http://epfacebook.eu/qzA3
http://epfacebook.eu/qzA3
http://epfacebook.eu/qzAJ
http://epfacebook.eu/qzAJ
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