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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 4 kwietnia rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.  

Posłowie zajmą się m.in. ochroną dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie, transgraniczną 

infrastrukturą energetyczną UE oraz zagrożeniami dla demokracji na Węgrzech i w Polsce. 

 

Pierwszego dnia sesji odbędą się debaty plenarne poświęcone m.in. szóstemu sprawozdaniu 

Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), realizacji działań w zakresie edukacji 

obywatelskiej oraz przyszłości połowów w kanale La Manche, na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim i 

w Oceanie Atlantyckim w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.  

 

We wtorek posłowie będą dyskutować z Radą i Komisją o tym, co UE może zrobić, aby  chronić dzieci 

uciekające przed wojną w Ukrainie. Podczas debaty plenarnej oraz w rezolucji, którą posłowie mają 

przyjąć w czwartek, prawdopodobnie podkreślą oni znaczenie ochrony dzieci i młodzieży przybywającej 

z Ukrainy przed handlem ludźmi i wykorzystywaniem oraz wspierania ich dostępu do edukacji w krajach 

członkowskich. Drugiego dnia sesji posłowie ocenią dwa pierwsze lata kadencji Komisji Europejskiej 

podczas debaty z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen oraz szefem unijnej polityki zagranicznej 

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


Josepem Borellem. Omówią również strategię bezpieczeństwa i obrony UE na najbliższą dekadę. We 

wtorek odbędzie się także debata oraz głosowanie nad sprawozdaniem posła Zdzisława 

KRASNODĘBSKIEGO dotyczącym rozporządzenia PE i Rady ws. transeuropejskiej infrastruktury  

energetycznej. Parlament zatwierdzi zaktualizowane przepisy o wyborze projektów energetycznych, 

które mogą być dofinansowane ze środków UE oraz dostosowanie istniejących przepisów do 

Europejskiego Zielonego Ładu. Posłowie omówią również pogorszenie sytuacji praw kobiet i dziewcząt 

w Afganistanie od czasu powrotu talibów do władzy. We wtorek wieczorem odbędzie się debata na temat 

wyników szczytu UE-Chiny, poświęconego stanowisku Chin wobec inwazji Rosji na Ukrainę oraz 

przyszłości stosunków dwustronnych, zwłaszcza w dziedzinie handlu i bezpieczeństwa.  

 

W środę posłowie omówią z przewodniczącymi Charlesem Michelem, Ursulą von der Leyen oraz szefem 

dyplomacji UE Josepem Borellem wyniki wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej. Podczas 

spotkania w dniach 24-25 marca przywódcy UE przeprowadzili dogłębną dyskusję na temat inwazji Rosji 

na Ukrainę, międzynarodowych sankcji wobec reżimu Władimira Putina oraz ogólnych konsekwencji dla 

gospodarki UE, ze szczególnym uwzględnieniem cen energii. Trzeciego dnia s esji posłowie do PE 

omówią z Radą i Komisją ich dotychczasowe reakcje na zagrożenia dla demokracji na Węgrzech i w 

Polsce. Pomimo pogorszenia się sytuacji w obu krajach w ciągu ostatnich kilku lat, Rada nie 

przeprowadziła głosowania w celu ustalenia, czy istnieje „wyraźne ryzyko poważnego naruszenia” 

wspólnych wartości UE, co jest kolejnym krokiem w procedurze określonej w art. 7. Posłowie 

prawdopodobnie wezwą francuską prezydencję Rady do podjęcia dalszych kroków w tej sprawie i 

zapytają Komisję o inne środki zapewniające przestrzeganie zasad państwa prawa.  

 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty plenarne na temat sytuacji zmarginalizowanych społeczności 

romskich w UE oraz „prawa do naprawy” artykułów konsumenckich.  

 

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

 Wydarzenia 
 
   

 

Cykl podcastów „Potencjał kobiet: jak rozwijać się 
mimo pandemii?” 
 

W ramach kampanii promującej prawa kobiet, Biuro PE w Polsce 

wyemitowało w marcu serię czterech podcastów „Potencjał kobiet: jak 

rozwijać się mimo pandemii?”. Tematem wiodącym była sytuacja kobiet 

po pandemii, szczególnie zmiany na rynku pracy i nowe wyzwania dla 

kobiet, obciążenie psychiczne i wypalenie w związku z pandemią, 

trudności związane z pracą zdalną i „prawo do odłączenia się” oraz 

szanse rozwoju zawodowego w nowej sytuacji. Podcasty z założenia 

mają stanowić ponadczasowe treści, do których warto sięgać szukając 

źródeł inspiracji czy też planując zmiany zawodowe. Wprowadzenie do 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20220324STO26155/coming-up-protecting-young-ukrainians-energy-right-to-repair
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-9-2022-04-04-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


tematu wygłosili poseł Robert BIEDROŃ, Przewodniczący Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia oraz posłanka Sylwia SPUREK, 

wiceprzewodnicząca Komisji FEMM 

 

Jeden z podcastów poświęcony został uchodźczyniom z Ukrainy. W 

formie reportażu radiowego przedstawione zostały dramatyczne 

przeżycia Ukrainek uciekających do Polski, natomiast Ewa Tyralik, 

trenerka empatycznej komunikacji, podpowiedziała w jaki sposób 

rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli traumę. Elżbieta ŁUKACIJEWSKA, 

posłanka do PE opowiedziała o działaniach PE wspierających 

Ukraińców i o lokalnych problemach w organizacji pomocy dla nich.   

 

Podcastów można wysłuchać na platformach Spotify oraz Apple 

Podcast, a także obejrzeć je na naszym kanale w serwisie YouTube.  
 

    

   

 

Webinarium dla szkół EPAS „Jak działa Parlament 
Europejski i co my z tego mamy?” 
 

Także w marcu Biuro PE w Polsce we współpracy z Piotrem Wolskim z 

Działu Wizyt i Seminariów PE w Brukseli kontynuowało serię 

webinariów o zasadach działania Parlamentu Europejskiego. W 

dziewięciu spotkaniach wzięło udział ponad dwustu uczniów ze szkół 

uczestniczących w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS). Na wirtualną wycieczkę do PE zaprosiliśmy tym 

razem młodzież z Szamotuł, Wrocławia, Tomaszowa Mazowieckiego, 

Skarżyska-Kamiennej, Kluczborka, Łodzi, Turku oraz Bydgoszczy.  
 

    

   

 

Polsko-niemieckie seminarium kontaktowe dla 
nauczycieli ze szkół EPAS 
 

W dniach 16-19 marca 2022 grupa 12 nauczycieli z polskich szkół 

spotkała się ze swoimi odpowiednikami zza zachodniej granicy podczas 

pierwszego polsko-niemieckiego seminarium EPAS przeprowadzonego 

w formule stacjonarnej w Bad Bevensen pod Hamburgiem. Celem 

wydarzenia było umożliwienie nauczycielom z obu krajów nawiązania 

kontaktów oraz zachęcenie ich do realizacji wspólnych projektów w 

zakresie edukacji europejskiej. Seminarium zostało zorganizowane we 

współpracy z Biurem PE w Berlinie, Polsko-Niemiecką Współpracą 

Młodzieży oraz Instytutem im. Gustava Stresemanna. 
 

    

   

http://epfacebook.eu/q6cF
http://epfacebook.eu/q6cG
http://epfacebook.eu/q6cG
http://epyoutube.eu/q64A


 

Spotkanie społeczności wspólnie.eu z Różą 
THUN, posłanką do PE 
 

18 marca 2022, w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy,  

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Polska Fundacja im. 

Roberta Schumana zorganizowały  spotkanie dla członków wspólnie.eu 

pt. ,,Bezpieczeń́stwo, migracje, Rosja: jaka odpowiedź UE na aktualne 

wyzwania?'' z Różą THUN, posłanką do Parlamentu Europejskiego.  

Podczas debaty poruszono kwestie zaostrzenia sankcji na Rosję,  

wspólnej polityki migracyjnej, koordynacji relokacji, skuteczniejszej 

walki UE z dezinformacją, członkostwa Ukrainy w UE oraz 

bezpieczeństwa finansowego państw członkowskich związanego ze 

strefą euro. Wydarzenie moderował red. Marcin Antosiewicz. Pełna 

relacja oraz konkluzje ze spotkania dostępne są na naszej stronie 

internetowej.  
 

    

   

 

Warsztaty dla młodszych ambasadorów EPAS 
 

21 i 28 marca 2022 grupa młodszych ambasadorów (tj. uczniów) ze 

szkół uczestniczących w programie EPAS wzięła udział w warsztatach 

regionalnych, które odbyły się w Poznaniu i Krakowie. Nasi goście 

zapoznali się z podstawowymi informacjami nt. Parlamentu 

Europejskiego oraz jego ofertą dla młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem platformy dla 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. 
 

    

   

 

Briefing prasowy z udziałem posła Andrzeja 
HALICKIEGO 
 

24 marca 2022 odbył się zorganizowany przez Biuro PE w Polsce 

briefing prasowy z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Wolności  

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE Andrzeja 

HALICKIEGO na temat nowo powstałej komisji śledczej PE ds. afery 

Pegasus (PEGA). Poseł udzielił odpowiedzi na pytania dziennikarzy 

dotyczące między innymi uprawnień komisji, zakresu jej działań oraz 

oczekiwanych efektów prac. Spotkanie odbyło się bezpośrednio po 

ogłoszeniu listy członków komisji PEGA. Jej 38-osobowy skład zbada 

http://tgther.eu/q662
http://tgther.eu/q662


domniemane naruszenia prawa UE w związku z zastosowaniem 

oprogramowania inwigilacyjnego m.in. przez Węgry i Polskę. Pełne 

nagranie briefingu dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.  
 

    

   

 

Warsztaty dla młodych wspolnie.eu z cyklu 
„Porozmawiajmy o przyszłości Europy!"   
 

29 marca 2022, w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy,  

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus 

zorganizowały spotkanie online pt. „Jak wojna w Ukrainie wpływa na 

Unię Europejską? Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Europy!” dla 

młodzieży ze społeczności wspólnie.eu. Młodzi debatowali z ekspertem 

Team Europe, dr. Spasimirem Domaradzkim o przyczynach wojny,  

europejskiej strategii bezpieczeństwa i scenariuszach rozwoju sytuacji 

na Wschodzie. Zebrani obejrzeli wideo z panelu obywatelskiego 

Konferencji z udziałem przedstawicieli z Ukrainy. Niebawem na naszej 

stronie internetowej ukażą się konkluzje młodych wspolnie.eu dla 

Konferencji. 
 

    
  
 Aktualności 
 
   

 

Zagłosuj na laureata Nagrody Publiczności LUX 
2022! 
 

Do 25 maja trwa głosowanie na filmy nominowane do Nagrody 

Publiczności LUX 2022. Nagroda wspiera europejskie kino i zachęca do 

dyskusji o ważnych kwestiach polityczno-społecznych. Do finału 

tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowały się trzy filmy:  

 

•    Aida - reż. Jasmila Žbanić 

•    Przeżyć - reż. Jonas Poher Rasmussen 

•    Wielka wolność - reż. Sebastian Meise 

 

Głosowanie na stronie luxaward.eu/pl potrwa do 25 maja 2022. Losowo 

wybrani uczestnicy zostaną nagrodzeni: oddając swój głos masz szansę 

wziąć udział w ceremonii wręczenia Nagrody Publiczności LUX, która 

odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w Parlamencie Europejskim w 

Strasburgu.  

 

Informacje o terminach pokazów nominowanych filmów można znaleźć 

pod poniższym linkiem: luxaward.eu/pl/screenings-list. Informacje o 

sensach organizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w 

Polsce znajdziecie także w naszych mediach społecznościowych.  

 
 

http://epfacebook.eu/q67C
http://tgther.eu/q663
http://tgther.eu/q663
http://tgther.eu/q664
https://luxaward.eu/pl
https://luxaward.eu/pl/screenings-list


    
  

 Konkursy 
 
   

 

Europejska Nagroda Obywatelska 2022  
 

Do 18 kwietnia można zgłaszać kandydatury do Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej  2022! Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub 

organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za 

realizowane przez siebie projekty lub mogą zgłosić innego obywatela,  

grupę, stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej 

Nagrody Obywatelskiej. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest 

uprawniony do corocznego przedkładania jednej kandydatury. Aby 

ubiegać się o nagrodę lub zgłosić czyjąś kandydaturę, należy wypełnić  

formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania kandydatur: 18 kwietnia 

2022 (do północy czasu polskiego). Regulamin Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej. 
 

    

   

 

Poznaliśmy zwycięzców Europejskiej Nagrody dla 
Młodzieży im. Karola Wielkiego 
 

18 marca Biuro PE w Polsce ogłosiło wyniki prac jury polskiego etapu 

Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Decyzją 

posłów do PE Tomasza FRANKOWSKIEGO i Karola KARSKIEGO, a 

także Aliny Prochasek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, 

laureatem został projekt „Model European Union Poland & Serbia 2021” 

zgłoszony przez Stowarzyszenie BETA Polska i BETA Serbia. Zostanie 

on teraz oceniony przez europejskie jury wraz ze zgłoszeniami z 

pozostałych państw członkowskich. Ceremonia wręczenia nagrody dla 

laureata europejskiego odbędzie się w maju. 
 

    

  
   

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce  
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internetow ych utw orzonych i prow adzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy w yrażone 

na tych stronach internetow ych. 
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