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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

14 grudnia rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie zajmą się m.in. 

konkluzjami posiedzenia Rady Europejskiej 10-11 grudnia 2020, w tym wieloletnim budżetem UE, 

funduszem odbudowy oraz celami klimatycznymi UE. Przewodniczący David Sassoli wręczy Nagrodę im. 

Sacharowa za wolność myśli 2020 dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Posłowie omówią również 

kwestie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 oraz zagłosują nad przepisami dla 

zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu w UE. 

 

Pierwszego dnia sesji posłowie zagłosują nad kandydaturą Marka Opioły na stanowisko członka 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W poniedziałek odbędą się także debaty plenarne poświęcone 

nowemu budżetowi ogólnemu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, strategii dla europejskich małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz inicjatywie obywatelskiej „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”. 

 

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata łączna nad zaktualizowanymi przepisami dla 

zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu w całej UE. Posłowie mają zatwierdzić również 

pakiet o wartości 47,5 mld euro (REACT-EU) w celu złagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-

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


19 w regionach UE, a także zagłosują nad płynnym przejściem od obecnej do przyszłej polityki rolnej UE 

oraz uwolnieniem 8 mld euro pomocy dla rolników i obszarów wiejskich. Drugiego dnia sesji odbędzie się 

także debata poświęcona zaleceniu Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz  

zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Posłowie zagłosują również nad 

sprawozdaniem posłów Marka BELKI i Johana VAN OVERTVELDTA dotyczącym ram naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych. 

 

W środę, podczas debaty z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i 

przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela, posłowie omówią rezultaty posiedzenia Rady 

Europejskiej (10-11 grudnia 2020). Głównymi tematami szczytu były wieloletni budżet i odbudowa UE, 

szczepionka na koronawirusa i metody walki z koronawirusem oraz cel klimatyczny na 2030 rok. Posłowie 

zagłosują nad sprawozdaniem posła Jana OLBRYCHTA i posłanki Margaridy MARQUES w sprawie 

rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Podczas uroczystej 

ceremonii w środę przewodniczący David Sassoli wręczy Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli 2020 

tegorocznym zwycięzcom - demokratycznej opozycji na Białorusi, reprezentowanej przez kilku laureatów, w 

tym przez liderkę opozycji Swiatłanę Cichanouską. Trzeciego dnia sesji odbędzie się także debata z 

udziałem komisarz Stelli Kyriakides na temat unijnej strategii zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji  

szczepionek przeciw COVID-19. 

 

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

państwa prawa. Podniesiony zostanie również temat unijnej strategii dostosowania się do zmiany klimatu. 

W rezolucji, głosowanej w czwartek, posłowie chcą dać impuls do budowania społeczeństw odpornych na 

zmiany klimatu z pomocą nadchodzącej strategii adaptacyjnej UE. Posłowie zagłosują także nad 

sprawozdaniem posła Kosmy ZŁOTOWSKIEGO na temat wyników prac Komisji Petycji w roku 2019.  

 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty i głosowania nad projektami rezolucji w sprawie przyszłych 

stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz nowego budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 

rok budżetowy 2021. 

 
Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
 

 

 

Webinarium dla młodzieży „Jak działa Parlament 
Europejski i co my z tego mamy?” 
 
Na czym polega podobieństwo między młotkiem a Parlamentem 

Europejskim i co mają wspólnego wędzonki z legislacją unijną – dzięki 

takim porównaniom i przykładom uczniowie ze szkół uczestniczących w 

programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) 

Wydarzenia 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201203STO93001/wkrotce-w-parlamencie-nagroda-im-sacharowa-szczyt-ue-covid-19-woda-pitna
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-9-2020-12-14-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje europejskie prawo, jak wpływa 

ono na nasze życie i jak możemy na nie wpływać. Projekt objął 12 

spotkań online, w których wzięło udział przeszło 300 uczniów z całej 

Polski. Gospodarzem webinariów był Piotr Wolski z Działu Wizyt i 

Seminariów PE w Brukseli.  
 

    

   

 

Konferencja prasowa posła Jana OLBRYCHTA 
 
13 listopada 2020 odbyła się zorganizowana przez warszawskie Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce konferencja prasowa posła Jana 

Olbrychta, współsprawozdawcy wieloletniego budżetu UE na lata 2021 -

2027. Konferencja poświęcona była porozumieniu między instytucjami 

UE w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027, planowi odbudowy oraz 

nowym zasobom własnym. W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze 

czołowych polskich oraz zagranicznych mediów. Pełne nagranie 

konferencji dostępne jest na naszym kanale w serwisie YouTube.  
 

    

   

 

Debata online: „Europejska strategia na rzecz 
równouprawnienia - między deklaracjami a 
(pandemiczną) rzeczywistością” 
 
17 listopada 2020 odbyła się debata dotycząca europejskiej strategii na 

rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. Podczas spotkania 

omówiono również wpływ pandemii COVID-19 na równouprawnienie 

płci oraz obecną sytuację praw kobiet i osób LGBTIQ w Europie. W 

dyskusji wzięli udział: poseł do PE Robert Biedroń, posłanka do PE 

Maria Noichl, Barbara Limanowska z Europejskiego Instytutu ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz prof. Renata Mieńkowska-

Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zostało 

zorganizowane i poprowadzone przez wolontariuszkę wspólnie.eu 

Aleksandrę Polak, ekspertkę z Global.Lab i Team Europe. Transmisja 

debaty w polskiej wersji językowej znajduje się na profilu fundacji 

Global.Lab, na Facebooku. 
 

    

   

 

Konferencja prasowa posłanki Sylwii SPUREK 

23 listopada 2020 odbyła się przedsesyjna konferencja prasowa 

posłanki Sylwii Spurek, wiceprzewodniczącej Komisji PE ds. Praw 

Kobiet i Równouprawnienia. Podczas zorganizowanej przez 

warszawskie biuro Parlamentu Europejskiego konferencji, posłanka 

omówiła kwestie prawa aborcyjnego w Polsce, Europejskiej strategii na 

rzecz osób LGBTIQ oraz konwencji stambulskiej i problemu przemocy 

https://www.youtube.com/watch?v=mHjYSDQY7YU
https://www.facebook.com/GlobalLabPL/videos/2945169535704742
https://www.facebook.com/GlobalLabPL/videos/2945169535704742


wobec kobiet. Nagranie konferencji dostępne jest na naszej stronie na 

Facebooku. 
 

    

   

 

Konferencja prasowa posła Roberta BIEDRONIA 

27 listopada 2020 odbyła się zorganizowana przez warszawskie Biuro 

Parlamentu Europejskiego konferencja prasowa posła Roberta 

Biedronia, wiceprzewodniczącego Komisji PE ds. Praw Kobiet i 

Równouprawnienia. Poseł odpowiedział na pytania dotyczące 

przegłosowanej podczas ostatniej sesji plenarnej rezolucji Parlamentu 

Europejskiego w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce, unijnej 

strategii na rzecz równości osób LGBTIQ oraz sytuacji na Białorusi. 

Nagranie konferencji dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.  
 

 

   

 

Warsztaty online „Jak Europejski Zielony Ład 
zmieni nasz świat?” Poniedziałek, 21 grudnia 
2020, w godz. 16:30-18:15 
 
Warszawskie Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza 

wolontariuszy i wolontariuszki wspolnie.eu oraz inne zainteresowane 

osoby do udziału w warsztatach online na temat Europejskiego 

Zielonego Ładu, roli, jaką odegra w nim Parlament Europejski oraz 

wkładu, jaki my, obywatele i obywatelki UE, możemy wnieść dla 

zapobieżenia kryzysowi klimatycznemu. Szczegóły i rejestracja pod tym 

adresem do 17 grudnia 2020. Liczba miejsc ograniczona.  
 

 

   

 

Dołącz do społeczności wspolnie.eu! Wyraź swoją 
opinię o Europie 
 
Już jest! W poniedziałek 7 grudnia ruszyła platforma internetowa dla 

członków społeczności Parlamentu Europejskiego wspolnie.eu. Na 

stronie dostępne są m.in. informacje o wydarzeniach organizowanych 

dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek w całej Unii Europejskiej. 

Wspólnie.eu to ogólnoeuropejska społeczność Parlamentu 

Europejskiego, która wspiera aktywny udział obywateli UE w 

Zapowiedzi 
 

Aktualności 
 

http://epfacebook.eu/qv53
http://epfacebook.eu/qv53
https://www.facebook.com/405326618416/videos/392775385380091
https://app.evenea.pl/event/zielonylad/
https://app.evenea.pl/event/zielonylad/


demokracji. Już dziś dołącz do społeczności i zarejestruj się na 

wspolnie.eu, bo razem możemy kształtować Europę! 
 

 

   

 

Rejestracja zgłoszeń do konkursu o Europejską 
Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego już 
otwarta! 
 
Do 1 lutego 2021 można zgłaszać się do konkursu o Europejską 

Nagrodę im. Karola Wielkiego. W konkursie biorą udział projekty o 

charakterze europejskim przygotowane przez osoby w wieku 16-30 lat. 

Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, 

wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe. Główna nagroda 

wynosi 7500 euro. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy. 
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