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Zapowiedź sesji plenarnej  

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

Posłowie zajmą się m.in. aktem o rynkach cyfrowych, równością płci w UE, przeciwdziałaniem przemocy 

na tle płciowym oraz uhonorują przywódcę rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, Nagrodą im. 

Sacharowa za wolność myśli 2021. 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata na temat 30. rocznicy rozpadu Związku Radzieckiego. 

Posłowie do PE przyjrzą się zbrodniom popełnionym przez reżimy komunistyczne w Europie, w tym 

masowym deportacjom i Gułagom. W poniedziałek odbędzie się także debata nad sprawozdaniem 

posłanek Sylwii SPUREK oraz Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI ws. zwalczania cyberprzemocy ze 

względu na płeć. W związku z niepokojącym wzrostem liczby ofiar cyberprzemocy ze względu na płeć 

w czasie pandemii COVID-19, posłowie mają wezwać do zwiększenia wysiłków na rzecz walki z tym 

zjawiskiem. Pierwszego dnia sesji posłowie zajmą się również kwestią równości kobiet i mężczyzn w Unii 

Europejskiej. W projekcie sprawozdania, który będzie przedmiotem debaty, posłowie wzywają państwa 

członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia kobietom równego dostępu do rynku 

pracy, równej płacy i równych praw pracowniczych. 

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


We wtorek posłowie omówią stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, 

ustanawiającego zasady obowiązujące platformy internetowe w UE. Akt o rynkach cyfrowych (DMA) 

ustanawia nowe obowiązki i zakazy mające bezpośrednie zastosowanie do takich platform, w celu 

zapewnienia uczciwej konkurencji. Drugiego dnia sesji odbędą się także debaty m.in. na temat 

ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, sytuacji na granicy ukraińskiej i na terytoriach 

Ukrainy okupowanych przez Rosję, nowych kierunkach działań humanitarnych UE oraz współpracy w 

zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich. 

W środę rano posłowie będą debatować z Komisją Europejską i Prezydencją słoweńską na temat 

posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2021. Głównymi tematami omawianymi przez 

szefów państw i rządów podczas spotkania będą: rozwój pandemii COVID-19 oraz reakcja UE zarówno 

na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego, jak i kryzys gospodarczy, rosnące ceny energii, kwestie 

bezpieczeństwa i obrony oraz stosunki zewnętrzne. Trzeciego dnia sesji w Strasburgu odbędzie się 

ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli 2021 dla rosyjskiego opozycjonisty i 

działacza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego. Nagrodę w jego imieniu odbierze jego córka Daria 

Nawalna. W środę posłowie będą dyskutować o tym, czy krajowe plany naprawcze osiągają uzgodnione 

cele w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a także zatrudnienia i polityki społecznej. Posłowie 

omówią również sytuację w krajach, których plany nie zostały jeszcze zatwierdzone oraz brak 

widocznych postępów w rozmowach z rządami Węgier i Polski. Żaden z nich nie odniósł się do obaw 

dotyczących praworządności i ataków na sądownictwo, nadrzędności prawa UE, zamówień publicznych, 

korupcji i nierównego traktowania mniejszości. Trzeciego dnia sesji posłowie będą również debatować 

nad wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie języka niewykluczającego oraz omówią zagrożenia dla 

praw podstawowych w Polsce, w szczególności w zakresie standardów europejskiej konwencji praw 

człowieka oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. W środę posłowie będą także dyskutować 

z Komisją i Radą o propozycji dostosowania unijnych przepisów azylowych w Polsce, na Łotwie i Litwie 

do sytuacji migracyjnej na granicy z Białorusią. 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty na temat Ruchu MeToo i jego konsekwencji dla instytucji UE. 

Posłowie omówią również przypadki 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20211202STO18651/wkrotce-w-pe-nagroda-im-sacharowa-2021-platformy-cyfrowe-i-mlodziez
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-9-2021-12-13-SYN_PL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/webstreaming
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„Porozmawiajmy o przyszłości Europy” - cykl 
spotkań online 
 

W ramach działań dla społeczności wspólnie.eu Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus zapraszają osoby w 

wieku 14-30 lat na cykl spotkań online pt. „Porozmawiajmy o przyszłości 

Europy”. Pierwsze spotkanie poświęcone migracji w UE odbędzie się w 

czwartek, 16 grudnia 2021 w godz. 17.00-18.30. Po wykładzie dr Jolanty 

Szymańskiej (PISM) i warsztatach prowadzonych przez prezes Joannę 

Pietrasik, uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie z 

nagrodami. Rejestracja: https://popme.konfeo.com/pl/groups. Więcej 

informacji o wydarzeniu dostępnych jest na naszej stronie internetowej. 
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Uroczystość wręczenia medalu Europejskiej 
Nagrody Obywatelskiej 2020 
 

Ceremonia wręczenia medalu ubiegłorocznemu polskiemu laureatowi 

Nagrody, projektowi „Wolne Sądy”, odbyła się 5 listopada 2021 w 

Warszawie. Medal w imieniu polskiej delegacji w grupie EPL w 

Parlamencie Europejskim, która nominowała projekt, wręczył jej 

przewodniczący Andrzej HALICKI. W wydarzeniu wzięli także udział 

posłowie Łukasz KOHUT, Jan OLBRYCHT i Tomasz FRANKOWSKI. 

Po wygłoszeniu laudacji odbyła się debata poświęcona praworządności. 

W uroczystości, którą zwieńczył koncert kwartetu smyczkowego, 

uczestniczyło ponad 70 osób. 
 

    

   
 

 

Warsztaty dla młodszych ambasadorów programu 
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 
 

15 listopada 2021 w Warszawie Biuro PE zainicjowało serię sześciu 

warsztatów regionalnych dla młodszych ambasadorów (tj. uczniów) 

uczestniczących w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS). Nasi goście zapoznali się z podstawowymi 

informacjami nt. Parlamentu Europejskiego oraz jego ofertą dla 

młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem platformy dla 

https://popme.konfeo.com/pl/groups
http://tgther.eu/q4AW


wolontariuszy wspolnie.eu. Ponadto uczestnicy warsztatów mogli 

podzielić się doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we 

wspólnocie europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami 

dotyczącymi europejskich wartości, europejskich celów młodzieżowych 

oraz przyszłości Unii Europejskiej. Wszystkie realizowane działania 

miały za zadanie pomóc uczniom w przygotowaniu i realizacji szkolnych 

projektów edukacyjnych podejmowanych w ramach programu EPAS. W 

kolejnych tygodniach warsztaty odbędą się również we Wrocławiu, 

Poznaniu, Trójmieście oraz Krakowie. 
 
 

    

 

Cykl debat online „Dialog miasto-wieś” 
 

16 listopada 2021 Biuro PE w Warszawie we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Parlament Wiejski zorganizowało serię sześciu debat 

poświęconych kwestiom istotnym z punktu widzenia mieszkańców miast 

i wsi. Tematyka każdego panelu osadzona była w kontekście aktualnej 

działalności PE. W wydarzeniu wzięło udział czterech posłów do 

Parlamentu Europejskiego: Krzysztof HETMAN, Krzysztof JURGIEL, 

Jarosław KALINOWSKI oraz Jan OLBRYCHT. Wraz z ekspertami, 

aktywistami i rolnikami deputowani zastanawiali się nad takimi 

zagadnieniami jak interes rolników a interes konsumentów, Europejski 

Zielony Ład w rolnictwie, partnerstwa wiejsko-miejskie czy też 

odnawialne źródła energii a energetyka jądrowa.    
 
 

    

   
 

 

Webinar „Prawa reprodukcyjne kobiet w Unii 
Europejskiej: dylematy i wyzwania” 
 

W dniu 17 listopada 2021, odbył się webinar „Prawa reprodukcyjne 

kobiet w Unii Europejskiej: dylematy i wyzwania”. Celem dyskusji było 

przedstawienie głównych postulatów rezolucji o zdrowiu seksualnym i 

reprodukcyjnym, którą PE przyjął w czerwcu 2021. Sprawozdawca 

rezolucji poseł Predrag Fred MATIĆ wygłosił wprowadzenie (w formie 

nagrania video), a w dyskusji udział wzięli: Pani poseł Sylwia SPUREK, 

wiceprzewodnicząca Komisji FEMM, Pani Kamila Ferenc z Federacji na 

Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Dr Janusz Roszkiewicz, 

adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji 

UW. Współorganizatorem webinaru był Instytut Spraw Publicznych. 

Pełne nagranie wydarzenia dostępne jest na naszej stronie na 

Facebooku. 
 
 

   

   
 

https://www.facebook.com/epwarszawa/posts/259254672910971
https://www.facebook.com/epwarszawa/posts/259254672910971


 

Wspólnie.eu - dołącz do społeczności! 
 

22 listopada 2021, w ramach kampanii internetowej promującej 

społeczność Parlamentu Europejskiego wspólnie.eu, Biuro PE w 

Warszawie opublikowało spot wideo z udziałem trójki polskich 

wolontariuszy. Nagranie przedstawia kontekst działalności wspólnie.eu 

w Polsce oraz zachęca do zaangażowania się w akcje organizowane 

dla wolontariuszy. Społeczność Parlamentu Europejskiego ma na celu 

promowanie aktywnego udziału w demokracji oraz wzrost frekwencji w 

najbliższych wyborach do PE w 2024 roku. W ramach kampanii online 

przygotowane zostały także dedykowane infografiki poświęcone 

działaniom oraz priorytetom społeczności. Wideo dostępne jest m.in. na 

kanale Biura PE w Polsce w serwisie YouTube. Zachęcamy do 

rejestracji na platformie społeczności www.wspolnie.eu! 
 
 

    

   
 

 

Spotkania ze student(k)ami Uniwersytetu 
Warszawskiego 
 

W dniach 15-24 listopada 2021, w ramach projektu wspólnie.eu, 

dyrektor Biura Parlament Europejskiego w Polsce Łukasz Kempara oraz 

przedstawicielki Biura spotkali się ze studentami i studentkami 

Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się 

z działaniami Biura PE w Polsce oraz dowiedzieć się więcej o zadaniach 

i funkcjach PE, Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a także 

możliwościach kariery i praktyk w instytucjach unijnych. Inicjatorkami 

spotkań były Angelika Gieraś, wolontariuszka wspolnie.eu oraz prof. dr 

hab. Marta Witkowska, ekspertka Team Europe Zapraszamy do 

zapoznania się z relacją ze spotkania dostępną na naszej stronie 

internetowej. 
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http://epyoutube.eu/q43r
http://epyoutube.eu/q43r
http://tgther.eu/q4AX
http://tgther.eu/q4AX
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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