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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 14 lutego rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 

Posłowie zajmą się m.in. ostatnimi dyplomatycznymi próbami złagodzenia napięć między Rosją a 

Zachodem w sprawie Ukrainy, decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE ws. wniosku o unieważnienie 

rozporządzenia, które wiąże wydatkowanie funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad państwa prawa 

oraz aferą Pegasusa. 

Pierwszego dnia sesji w Parlamencie Europejskim odbędzie się ceremonia i debata poświęcona 20. 

rocznicy wprowadzenia euro. Posłowie będą również debatować i głosować nad rekomendacjami 

dotyczącymi przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie. W sprawozdaniu Komisji 

Przemysłu, Energii i Badań Naukowych stwierdzono, że aby osiągnąć cele w zakresie ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych na lata 2030 i 2050, należy znacznie szybciej wdrażać morskie odnawialne 

źródła energii. W poniedziałek odbędzie się również głosowanie w trybie pilnym, podczas którego 

Parlament podejmie decyzję w sprawie pożyczki makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro, aby pomóc 

Ukrainie w zaspokojeniu jej potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego w 2022 r. 

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


 

We wtorek posłowie omówią propozycje dotyczące środków i działań, jakie UE musi podjąć w walce z 

rakiem. Najważniejsze rekomendacje parlamentarnej Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA) z 

grudnia ubiegłego roku, obejmują ułatwienie dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej i badań 

klinicznych dla pacjentów chorych na raka oraz rozszerzenie stosowania wspólnych procedur zamówień 

publicznych. Drugiego dnia sesji odbędzie się debata poświęcona najnowszym doniesieniom o 

stosowaniu przez rządy UE oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Posłowie omówią możliwe 

działania UE w celu powstrzymania nielegalnego wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego do 

szpiegowania opozycjonistów, działaczy na rzecz praw człowieka, dziennikarzy i prawników. 

Eurodeputowani będą również opowiadać się za powołaniem komisji śledczej w PE. Posłowie 

przedyskutują także roczne sprawozdania PE na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 

(WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Drugiego dnia sesji posłowie 

omówią raport dotyczący bezpieczeństwa zabawek na rynku UE oraz sprawozdanie posła Kosmy 

ZŁOTOWSKIEGO w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku. 

Odbędzie się także głosowanie nad sprawozdaniem posłanki Danuty HÜBNER w sprawie oceny 

wdrożenia art. 50 TUE. 

We środę posłowie i szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell będą debatować nad ostatnimi 

dyplomatycznymi próbami złagodzenia napięć między Rosją a Zachodem w sprawie Ukrainy. Debata 

plenarna odbędzie się w okresie wzmożonej aktywności dyplomatycznej, mającej na celu złagodzenie 

groźby wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy. Trzeciego dnia sesji posłowie ocenią decyzję Trybunału 

Sprawiedliwości UE w sprawie wniosku o unieważnienie rozporządzenia, które wiąże wydatkowanie 

funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad państwa prawa. Debata plenarna z Przewodniczącą KE 

Ursulą von der Leyen odbędzie się w środę o 16.00. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma wydać 

orzeczenie w sprawie wniosków złożonych przez Węgry i Polskę wcześniej tego samego dnia - w środę, 

16 lutego. Posłowie mają również zatwierdzić porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Rady i 

Parlamentu w czerwcu 2021 roku, aktualizujące zasady określające opłaty, jakie państwa członkowskie 

UE mogą nakładać na samochody ciężarowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej 

(TEN-T). Nowe zasady pobierania opłat drogowych od ciężarówek, przechodząc od naliczania opłat za 

czas do opłat za odległość, mają spowodować zmniejszenie emisji CO2. 

W czwartek, Parlament ma zatwierdzić tymczasowe porozumienie o lepszej ochronie pracowników przed 

działaniem substancji rakotwórczych, mutagennych i wpływających na płodność. Porozumienie z Radą, 

osiągnięte w grudniu 2021 roku, ma na celu wzmocnienie przepisów chroniących pracowników przed 

substancjami rakotwórczymi i innymi substancjami niebezpiecznymi poprzez ustanowienie 

ogólnounijnych limitów wystawienia na ich działanie. Ostatniego dnia sesji odbędą się także 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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 Zaproszenia 
 

  

 

Spotkanie dla młodych ze wspólnie.eu z cyklu 
„Porozmawiajmy o przyszłości Europy” 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus 

zapraszają młodzież w wieku 14-30 lat na spotkanie pt. 

„Porozmawiajmy o polityce zdrowotnej Europy. Jak UE może wspomóc 

państwa członkowskie w zwalczaniu pandemii?”. Spotkanie z ekspertką 

ds. zdrowia publicznego, prof. Iwoną Kowalską-Bobko (UJ), odbędzie 

się w czwartek, 24 lutego 2022 r. o godz. 17:00 na platformie Zoom. 

Podczas spotkania wypracujemy rekomendacje dla Konferencji w 

sprawie przyszłości Europy z zakresu polityki zdrowotnej. Planujemy też 

quiz o PE z nagrodami! Rejestracja: 

https://popze.konfeo.com/pl/groups. Warunkiem udziału jest 

przynależność lub przystąpienie do społeczności wspólnie.eu. Więcej 

informacji o wydarzeniu dostępnych jest na naszej stronie internetowej.  

 

    
  

 Wydarzenia 
 

   

 

Panel obywatelski Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy w Warszawie 
 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Warszawa gościła 

w dniach 7-9 stycznia 2022 r. około 200 Europejczyków, którzy przybyli 

na trzecią i ostatnią sesję europejskiego panelu obywatelskiego 

poświęconego zmianom klimatu, środowisku i zdrowiu. Sesja odbyła się 

na terenie kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz w Pałacu 

Kultury i Nauki. Paneliści omówili swoje zalecenia w pięciu obszarach: 

 

•    Lepsze sposoby życia 

•    Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 

•    Zmiana kierunku naszej gospodarki i naszej konsumpcji 

•    W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 

•    Dbałość o wszystkich 

Uczestnicy głosowali nad 64 zaleceniami: 51 zostało zatwierdzonych, a 

13 nie osiągnęło wymaganego progu 70% poparcia. Przedstawiciele 

panelu zaprezentowali i omówili jego zalecenia na kolejnej sesji 

https://popze.konfeo.com/pl/groups
https://www.wspolnie.eu/pl/
http://epfacebook.eu/q5Cx


plenarnej Konferencji, która odbyła się 21-22 stycznia 2022 r. w 

Strasburgu. Ostateczny wynik Konferencji zostanie przedstawiony w 

raporcie dla przewodniczących Parlamentu, Rady i Komisji 

Europejskiej, którzy zobowiązali się do reakcji na te zalecenia. 

 

    

   

 

Wystawienie księgi kondolencyjnej w Biurze PE w 
Warszawie w związku ze śmiercią 
Przewodniczącego Davida Sassolego 
 

11 stycznia 2022 roku zmarł przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

David Sassoli. Parlament uczcił jego pamięć podczas ceremonii, która 

odbyła się 17 stycznia podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu. 

W związku ze śmiercią przewodniczącego w Biurze Parlamentu 

Europejskiego w Warszawie została wystawiona księga kondolencyjna. 
 

    
  

   

 

Spotkanie dla wspólnie.eu z prof. Danutą 
HÜBNER pt. „Relacje Polska - UE” 
 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy 20 stycznia 

2022  Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Schumana 

zorganizowały spotkanie dla wspólnie.eu z prof. dr hab. Danutą 

HÜBNER, posłanką do PE na temat miejsca i roli Polski w kształtowaniu 

przyszłości UE. Spotkanie poprowadził Łukasz Lipiński, zastępca 

redaktora naczelnego tygodnika ,,Polityka’'. Zebranych powitał Łukasz 

Kempara, p.o. dyrektor BPE, który podkreślił obywatelski i deliberowany 

charakter Konferencji (CoFoE). W spotkaniu uczestniczyło niemal 90 

osób. Konkluzje ze spotkania opublikowano na stronie BPE i na 

platformie CoFoE. Pełna relacja ze spotkania dostępna jest na naszej 

stronie internetowej. 
 

    

   

 

Spotkanie dla wspólnie.eu z cyklu 
„Porozmawiajmy o przyszłości Europy” 
 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy 27 stycznia 2022 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Civis 

Polonus zorganizowały spotkanie online pt. „Porozmawiajmy o 

dezinformacji i manipulacji. Jak UE może walczyć z nowymi 

zagrożeniami XXI wieku?”. W wydarzeniu skierowanym do młodych ze 

społeczności wspolnie.eu uczestniczyło 46 osób. Głównym punktem 

programu był wykład dr. Bartłomieja Zapały, eksperta sieci Team 

Europe. Podczas spotkania wypracowano rekomendacje dotyczące 

http://epfacebook.eu/q5Cj


zwalczania dezinformacji w UE wpisujące się w Konferencję w sprawie 

przyszłości Europy. Wydarzenie prowadziła Joanna Pietrasik, prezeska 

Fundacji Civis Polonus. Przedstawicielka BPE opowiedziała o Panelu 

Obywatelskim Konferencji obradującym w Warszawie i przeprowadziła 

quiz wiedzy o Parlamencie Europejskim. Pełna relacja ze spotkania 

dostępna jest na naszej stronie internetowej.  
 

   
 

   

 Konkursy 
 

   

 

Wyniki konkursu świąteczno-noworocznego dla 
wspólnie.eu 
 

Na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce zorganizowało w mediach społecznościowych 

konkurs dla społeczności wspolnie.eu pt. „Życzenia świąteczno–

noworoczne dla Europejek i Europejczyków".  Najciekawsze życzenia 

dla europejskiej wspólnoty stworzyli: Karolina Górnicka, Roksana 

Lasota i Rafał Subocz. Jury przyznało również 5 wyróżnień dla (w 

kolejności alfabetycznej): Antoniny Dyjas, Krzysztofa Jędrzejka, Patrycji 

Mendelewskiej, Justyny Weber i Mateusza Zawartki. Serdecznie 

gratulujemy! Zwycięskie prace można obejrzeć na naszej stronie 

internetowej.  
 

    

   

 

Już 13 lutego upływa termin zgłoszeń do 
Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego 2022 
 

Tylko do 13 lutego można zgłosić się do konkursu organizowanego 

wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej 

Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Masz 16-30 lat i w 

ubiegłym roku realizowałeś projekt pomagający promować 

porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich? Nie 

zwlekaj i wyślij zgłoszenie już dziś! Do konkursu można przystąpić 

indywidualnie lub grupowo. Najlepszy projekt otrzyma 7500 euro, 

laureat drugiego miejsca – 5000 euro, a trzeciego – 2500 euro. 

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji.  
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