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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 2 maja rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie 

zajmą się m.in. gospodarczymi i społecznymi skutkami wojny w Ukrainie, projektem wprowadzenia 

bardziej ujednoliconych zasad przeprowadzania wyborów europejskich oraz końcowym sprawozdaniem 

komisji specjalnej ds. sztucznej inteligencji.  

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna na temat projektu reformy europejskiego prawa 

wyborczego, które określa pewne wspólne standardy organizowania wyborów europejskich. Wśród 

propozycji znalazło się m.in. utworzenie ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego, w którym wybierano 

by 28 posłów do PE w dodatku do posłów wybieranych w okręgach krajowych lub regionalnych. Listy 

kandydatów do tych okręgów musiałyby uwzględniać reprezentację geograficzną, a także zostałaby 

powołana nowa Europejska Komisja Wyborcza. Pierwszego dnia sesji posłowie zajmą się również 

sprawozdaniem posła Karola KARSKIEGO w sprawie prześladowania mniejszości z powodu przekonań 

lub religii. 

We wtorek posłowie będą dyskutować o tym, jak wzmocnić działania UE w odpowiedzi na społeczne i 

gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Podczas debaty z przedstawicielami Rady i Komisji 

Europejskiej posłowie mają podkreślić, że wojna i sankcje nałożone przez UE na Rosję po jej inwazji na 

Ukrainę będą miały negatywny wpływ na gospodarkę UE. Posłowie wezwą Komisję do przedstawienia 

propozycji złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków sankcji. Drugiego dnia sesji odbędzie się 

debata na temat końcowego sprawozdania komisji specjalnej ds. sztucznej inteligencji. Posłowie mają 

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


powiedzieć, że publiczna debata na temat wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) powinna 

koncentrować się na jej ogromnym potencjale uzupełniania działań ludzkich. W sprawozdaniu posłowie 

ostrzegają przed ryzykiem utraty kontroli nad światowymi standardami, które w przyszłości będą 

tworzone poza UE, często przez niedemokratyczne podmioty, podczas gdy UE powinna stać się twórcą 

globalnych standardów w sektorze AI. We wtorek odbędzie się również debata o stanie Unii Europejskiej 

z udziałem premiera Włoch Mario Draghiego. Jest to druga z serii debat pod wspólnym tytułem „Oto 

Europa”. W pierwszej z nich, podczas sesji plenarnej w marcu, uczestniczyła premier Estonii Kaja Kallas. 

Posłowie dokonają także przeglądu ostatnich wydarzeń dotyczących demokracji i praw podstawowych 

na Węgrzech i w Polsce oraz działań UE na rzecz ochrony wspólnych wartości. Posłowie omówią 

również wyniki prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Po przewidywanym przyjęciu propozycji 

podczas ostatniego zgromadzenia plenarnego Konferencji (29-30 kwietnia), oczekuje się, że posłowie 

zwrócą się o uruchomienie procedury rewizji traktatów, przewidzianej w artykule 48. Traktatu o Unii 

Europejskiej, w celu umożliwienia Unii działań w zaproponowanych obszarach. We wtorek odbędzie się 

debata plenarna na temat osiągniętego w lutym porozumienia w sprawie rozszerzenia uprawnień 

Europolu. Posłowie omówią wyniki rozmów we wtorek i poddadzą je pod głosowanie w środę.  

W środę odbędą się głosowania nad sprawozdaniami posłów Joachima BRUDZIŃSKIEGO oraz 

Ryszarda CZARNECKIEGO w sprawie absolutorium z wykonania budżetów wspólnych przedsięwzięć 

UE za rok budżetowy 2020. Parlament ma dać także zielone światło negocjacjom w sprawie uniwersalnej 

ładowarki, która przyczyni się do ograniczenia elektroodpadów i ułatwi ładowanie przenośnych urządzeń 

elektronicznych. Zgodnie z projektem przepisów, konsumenci nie będą już potrzebowali nowej ładowarki 

i kabla przy każdym zakupie nowego urządzenia, ale będą mogli używać jednej ładowarki do wszystkich 

małych i średnich gadżetów elektronicznych. Negocjacje z rządami państw UE będą mogły rozpocząć 

się po potwierdzeniu stanowiska PE na posiedzeniu plenarnym.  

 

Ostatniego dnia sesji odbędą się debaty plenarne na temat wpływu wojny w Ukrainie na sytuację kobiet, 

współpracy między UE a Mołdawią oraz budowy bariery na granicy polsko-białoruskiej w Puszczy 

Białowieskiej. 

 

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

 

 Zapowiedzi 
    

 

Zapraszamy na obchody Dnia Europy! 
 

Już w sobotę 7 maja 2022 r. o godz. 10.00 wspólnie z 

Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polską 

Fundacją im. Roberta Schumana zapraszamy na obchody Dnia Europy 

w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Tematyka tegorocznego 

wydarzenia nawiązuje do priorytetów Komisji Europejskiej i Parlamentu 

Europejskiego, jak i również do obchodzonego w 2022 r. Europejskiego 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20220427STO28001/coming-up-ukraine-artificial-intelligence-and-toxic-chemicals-in-waste
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-9-2022-05-02-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


Roku Młodzieży. Pragniemy także pokazać solidarność i unijne 

wsparcie dla Ukrainy. Wśród wydarzeń znajdą się:  

 

- 𝗚𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗷혀𝗸𝗮 „𝗢𝗱𝗸𝗿𝘆𝘄𝗰𝘆 𝗘혂𝗿𝗼𝗽𝘆”, która zostanie rozegrana równolegle 

w Warszawie i we Wrocławiu. W zabawie mogą uczestniczyć zespoły 

składające się z od 2 do 5 osób, wśród których znajdzie się osoba 

pełnoletnia. Rejestracja do udziału w grze będzie otwarta do 6 maja 

2022 do godz. 10 lub do wyczerpania miejsc na stronie:  

https://www.odkrywcyeuropy.pl/. 

 

- 𝗦혁𝗿𝗲𝗳𝗮 𝗘혂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷혀𝗸𝗮 będzie otwarta w godzinach 10.00-15.00 na terenie 

Łazienek Królewskich, przy restauracji Belwedere. Zapraszamy do 

odwiedzenia stoisk Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polskiej 

Fundacji im. Roberta Schumana z licznymi atrakcjami i niespodziankami 

dla gości. 

 

- 𝗞𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿혁 𝗺혂𝘇𝘆𝗸𝗶 𝗸𝗹𝗮혀𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 w wykonaniu kwartetu smyczkowego 

Warsaw String Quartet, który odbędzie się w tym samym miejscu o 

godzinie 17.00. Podczas koncertu poprowadzimy słuchaczy przez kraje 

Unii Europejskiej, prezentując najbardziej znane utwory konkretnych 

twórców z tych państw oraz wspólnie wysłuchamy „Ody do radości”.  

 

- 𝗘혂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷혀𝗸𝗶𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗼 𝗣𝗹𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘄𝗲 𝘇 𝗦𝗰𝗵혂𝗺𝗮𝗻𝗲𝗺. Wieczorem o godz. 20.00 

zapraszamy na kino plenerowe i seans francuskiego filmu „Kobiety z 6. 

piętra” (reż. Jean-Philippe Le Guay). 

 

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na naszej stronie 

internetowej. 

 
 

      

 

Bezpłatne pokazy filmów nominowanych do 
Europejskiej Nagrody Publiczności LUX 
 

W maju Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i Wrocławiu 

zapraszają na bezpłatne pokazy trzech filmów nominowanych do 

Europejskiej Nagrody Publiczności LUX, które odbędą się w 12 

miastach w całej Polsce! Do finału drugiej edycji konkursu 

zakwalifikowały się trzy obrazy: „Aida” - reż. Jasmila Žbanić, „Przeżyć” 

- reż. Jonas Poher Rasmussen oraz „Wielka wolność” - reż. Sebastian 

Meise. Zachęcamy do odbioru bezpłatnych wejściówek w kasach kin 

oraz głosowania na najlepszy film na stronie: https://luxaward.eu/pl. 

 

• Poznań Kino „Muza” - 5 maja godz. 18:00  „Aida” (spotkanie po 

seansie z Antonim Komasą-Łazarkiewiczem, kompozytorem muzyki do 

filmu), 6 maja godz. 18:00  „Przeżyć”, 7 maja godz. 18:00 „Wielka 

https://www.odkrywcyeuropy.pl/
http://epfacebook.eu/q6WY
http://epfacebook.eu/q6WY
https://luxaward.eu/pl


wolność”  

•  Żywiec Kino „Janosik” - 6 maja godz. 20.00  „Aida” 

•  Racibórz Kino „Bałtyk” - 6 maja godz. 20.00 Kino Bałtyk- „Przeżyć” 

•  Katowice Kino „Światowid” - 6 maja godz. 19.00 "Wielka wolność" 

(seans filmowy + dyskusja) 

•  Wrocław DCF, Jelenia Góra Kino „Lot”, Legnica Kino „Piast”, 

Lubań Kino „Wawel”, Wałbrzych „Kino Apollo”, Żary Kino 

„Pionier” ¬ 7-9 maja, każdego dnia o godz. 18:00 - seans jednego 

nominowanego filmu 

•  Warszawa Kino „Kultura” - 13 maja - 19:00 „Wielka Wolność”, 14 

maja – 19:00 „Przeżyć”, 15 maja – 19:30 „Aida” (seans filmowy + 

dyskusja z zaproszonymi gośćmi) 

•  Ostrów Wielkopolski „Ostrowskie Centrum Kultury” - 23 maja 

godz. 10:00 „Przeżyć" 

Głosowanie na stronie https://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 i spotkać twórców nominowanych filmów, 8 czerwca 2022 r. w 

Parlamencie Europejskim w Strasburgu 

 

    

 Wydarzenia 

    

 

Wizyta przewodniczącej Parlamentu 
Europejskiego Roberty METSOLI w Polsce 
 

2 kwietnia 2022 r., podczas swojej oficjalnej wizyty w Polsce, 

przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta METSOLA razem 

z premierem Mateuszem Morawieckim spotkała się z uchodźcami z 

Ukrainy w ośrodku tymczasowym w Otwocku. Podczas wspólnego 

briefingu prasowego z szefem polskiego rządu przewodnicząca 

METSOLA podziękowała za wsparcie i wysiłek włożony przez Polskę w 

przyjęcie ukraińskich rodzin uciekających przed wojną. „Jesteśmy pod 

wrażeniem wysiłków Polski, jej społeczności i obywateli. Daliście 

bezpieczną przestrzeń ludziom w potrzebie. To widok, który podnosi na 

duchu - to najlepsze co jest w Europie.” - powiedziała przewodnicząca 

METSOLA. Szczegóły wizyty dostępne są w naszym komunikacie 

prasowym.   
 

    

    

https://luxaward.eu/pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220402IPR26552/metsola-more-support-to-countries-receiving-ukrainians-fleeing-war
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220402IPR26552/metsola-more-support-to-countries-receiving-ukrainians-fleeing-war


 

Briefingi prasowe z udziałem przewodniczącego 
komisji rozwoju regionalnego PE Younousa 
OMARJEE w Korczowej i Warszawie 
 

W dniach 4-6 kwietnia 2022 r. przewodniczący komisji rozwoju 

regionalnego PE Younous OMARJEE wraz z komisarz ds. spójności i 

reform Elisą Ferreirą odwiedzili Polskę, aby zapoznać się z potrzebami 

związanymi z kryzysem spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę.  

Uczestnicy delegacji spotkali się z przedstawicielami rządu, m.in. z 

ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, władz 

lokalnych oraz organizacji pozarządowych, aby wyrazić solidarność z 

ukraińskimi uchodźcami i przekazać deklarację gotowości UE do 

udzielenia pomocy Polsce i innym krajom zapewniającym schronienie 

uchodźcom. We wtorek 5 kwietnia odbyli także wizytę na przejściu 

granicznym w Korczowej oraz odwiedzili centrum recepcyjne w 

Młynach. W Korczowej, przewodniczący komisji REGI zabrał głos  

podczas briefingu prasowego z udziałem komisarz Ferreiry oraz 

ministra Pudy. W środę, 6 kwietnia, przewodniczący OMARJEE oraz 

komisarz Ferreira spotkali się z prezydentem Warszawy Rafałem 

Trzaskowskim i marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem 

Struzikiem. Odwiedzili warszawskie punkty recepcyjne dla uchodźców 

oraz spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na 

zakończenie wizyty wzięli udział w konferencji prasowej z Prezydentem 

Warszawy i Prezesem WOŚP Jerzym Owsiakiem.  
 

    

    

 

Briefing prasowy posłanki do PE Henrike HAHN 
 

W dniach 11-14 kwietnia 2022 r. z trzydniową wizytą w Polsce 

przebywała posłanka do PE Henrike HAHN. Podczas konferencji 

prasowej zorganizowanej w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego 

w Polsce opowiadała m.in. o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

oraz Społecznym Funduszu Klimatycznym, wyjaśniając jakie szanse 

otwierają one przed Polską, Europą i jej obywatelami, jednocześnie 

wskazując na zagrożenia mogące utrudnić pełne wykorzystanie tych 

narzędzi. Konferencja odbyła się w systemie hybrydowym, zatem 

pytania mogli zadawać zarówno dziennikarze obecni na sali, jak i 

uczestnicy korzystający z platformy Webex i Facebook. Konferencja 

odbyła się w języku angielskim, wzięli w niej udział przedstawiciele 

dziewięciu mediów, polskich i niemieckich. Pełne nagranie briefingu 

dostępne jest na stronie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na 

Facebooku.  
 

    

    

http://epfacebook.eu/q6Xw
http://epfacebook.eu/q6Xw


 

Festiwal uczniowski EPAS 
 

Ponad 70 osób z całej Polski wzięło zdalnie udział w festiwalu 

uczniowskim dla szkół uczestniczących w programie Szkoła-

Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). W programie tego 

dwudniowego (21 i 22 kwietnia) wydarzenia znalazły się warsztaty 

i webinaria poświęcone m.in. pomysłom na obchody Dnia Europy,  

zawodom przyszłości czy skutkom inwazji na Ukrainę w kontekście 

szkolnym. Gościem specjalnym festiwalu był poseł do PE Krzysztof 

HETMAN, który opowiedział o swej pracy i funkcjonowaniu 

Parlamentu oraz odpowiadał na pytania uczniów.  
 

    

    

 

Spotkanie „Polityka energetyczna Unii 
Europejskiej. Jak ją kształtować, aby doprowadzić 
do zeroemisyjności Europy?” 
 

28 kwietnia 2022 r. odbyło się piąte spotkanie społeczności wspólnie.eu 

z cyklu „Porozmawiajmy o przyszłości Europy” zatytułowane „Polityka 

energetyczna UE. Jak doprowadzić do zeroemisyjności Europy?”.  

Tematem dyskusji była polityka energetyczno-klimatyczna Unii 

Europejskiej i możliwe sposoby przyspieszenia realizacji celów 

dekarbonizacji i niskoemisyjności. W spotkaniu wzięła udział dr 

Aleksandra Gawlikowska-Fyk, doktor nauk ekonomicznych, dyrektorka 

Programu Elektroenergetyka Forum Energii, ekspertka w dziedzinie 

polityki i regulacji energetycznych UE, a debatę moderowała Joanna 

Pietrasik, współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. 

Warsztaty skierowane do społeczności wspolnie.eu były częścią 

Konferencji o przyszłości Europy, a konkluzje ze spotkania zostały 

opublikowane na stronie internetowej Konferencji.  
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Wszelkie informacje zaw arte w  niniejszym biuletynie zostały w ybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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/


przeznaczone w yłącznie do celów  informacyjnych. Opinie w yrażone w  biuletynie są jedynie opiniami autora (autorów ) i 
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