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Zapowiedź sesji plenarnej  

 

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

Posłowie zajmą się m.in. kwestią gwałtownego wzrostu cen energii, stosunkami UE-USA, stanem 

realizacji węgierskiego i polskiego planu odbudowy oraz wzmocnioną unijną agencja ds. azylu.  

 

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez policję. 

Aby uniknąć dyskryminacji i zapewnić prawo do prywatności, posłowie będą domagać się silnych 

zabezpieczeń, przy wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji do egzekwowania prawa. W 

poniedziałek posłowie zaapelują także do Komisji Europejskiej o zaproponowanie środków służących 

zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form przemocy ze względu na płeć, w tym nękania w internecie.  

Parlament omówi sposoby wsparcia i ochrony kobiety i dzieci, szczególnie w przypadku przemocy 

partnera po separacji. Pierwszego dnia sesji odbędzie się również debata na temat sposobów 

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


osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do 2050 roku. Posłowie mają wezwać do 

zwiększenia inwestycji w bezpieczniejsze drogi, ograniczenia prędkości do 30km/h w strefach 

zamieszkania, a także do stosowania zasady „zero tolerancji” wobec kierowców prowadzących pojazdy 

pod wpływem alkoholu. 

We wtorek odbędzie się debata poświęcona przyszłości stosunków UE -USA. Posłowie mają dyskutować 

o konsekwencjach wycofania wojsk USA i NATO z Afganis tanu dla partnerstwa transatlantyckiego, a 

także o potrzebie wzmocnienia strategicznej autonomii i zdolności obronnych UE. Parlament Europejski 

będzie także debatował nad sytuacją na Białorusi ponad rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich 

i brutalnym stłumieniu protestów. Posłowie będą dyskutować z szefem unijnej polityki zagranicznej 

Josepem Borrellem oraz komisarz odpowiedzialną za sprawy wewnętrzne Ylvą Johansson o 

dramatycznych wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej oraz o tym, jak reagować na białoruskie 

działania i prowokacje. We wtorek odbędzie się również debata poświęcona unijnej polityce 

cyberobronnej oraz zwiększeniu odporności jej komponentów zarówno wojskowych jak i cywilnych. 

Drugiego dnia sesji odbędą się debaty na temat sprawozdania posłanki Anny FOTYGI „Arktyka: 

możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem” oraz sprawozdania posłów Györgyego 

HÖLVÉNYI, Janusza LEWANDOWSKIEGO i Milana ZVERA dotyczącego funduszy powierniczych UE 

oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji.  

W środę posłowie omówią z komisarzami Dombrovskisem i Gentilonim stan realizacji węgierskiego i 

polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Posłowie będą pytać o główne przyczyny 

opóźnienia oraz o terminy zatwierdzenia obu planów przez Komisję. Trzeciego dnia sesji posłowie 

omówią kroki, jakie UE powinna podjąć, aby zaradzić rosnącym kosztom energii, a także rolę 

efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz konieczność rozwiązania problemu ubóstwa 

energetycznego. W środę odbędzie się także debata na temat sprawozdania posłanki Danuty HÜBNER 

w sprawie unii bankowej. 

W czwartek posłowie omówią plany przekształcenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 

w nową niezależną agencję azylową z większymi uprawnieniami operacyjnymi i technicznymi oraz 

dodatkowymi zasobami finansowymi i ludzkimi. Ostatniego dnia sesji odbędą się 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 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210923STO13422/wkrotce-w-pe-ceny-energii-relacje-z-usa-agencja-azylowa
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-9-2021-10-04-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


 

 Zaproszenia 

 

 

 

Europejski Dzień Języków 2021 - zapraszamy na 
webinaria dla nauczycielek i nauczycieli 

Jak nowocześnie nauczać języków obcych? Jak wykorzystać aplikacje, 

tablety i tablice interaktywne, by lekcje były skuteczniejsze, a uczniowie 

zaangażowani? Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2021 Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją Polskie 

Forum Migracyjne zaprasza do udziału w webinariach dla nauczycielek 

i nauczycieli pt. „TIKi i triki w warsztacie językowca”. Spotkania odbędą 

się 7 października 2021 roku i będą skierowane do:  

 

1) Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: 07/10/2021 r., 

godz. 17.00–18.30. 

2) Nauczycieli szkół podstawowych i średnich: 07/10/2021 r., godz. 

19.00–20.30 

 

Webinarium będzie zbierać pomysły i inspiracje na wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków 

obcych. Prowadzący webinaria zaproponuje uniwersalne narzędzia 

wspierające nauczanie języków obcych, które będą łatwo 

transferowalne na lekcje różnych języków, dostosowane do dwóch 

etapów nauczania. Gorąco zapraszamy! 

 

 
 

 

Wystawa „Białoruś: Marsz Wolności” w Mrągowie 

 

W dniach 22 września - 11 października 2021 w Mrągowskim Centrum 

Kultury można będzie zobaczyć wystawę fotograficzną „Białoruś: Marsz 

Wolności” poświęconą pokojowym protestom demokratycznej opozycji 

na Białorusi w 2020 r. Wystawa dokumentuje protesty z perspektywy 

białoruskich fotografów i fotografek: Darii Buriakiny, Nadii Bużan, 

Andrieja Liankiewicza, Lesii Pcholki, Wolhy Szukajły, Julii Szabłowskiej 

i Aleksandra Wasukowicza. Autorzy zdjęć znaleźli się w trudnej, 

nieoczywistej roli fotoreportera i obywatela. Patronat medialny nad 

wystawą objęła Telewizja Biełsat. 

 
 

https://karolina759.clickmeeting.com/tiki-i-triki-w-warsztacie-jezykowca-edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/register
https://karolina759.clickmeeting.com/tiki-i-triki-w-warsztacie-jezykowca-edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/register
https://karolina759.clickmeeting.com/tiki-i-triki-w-warsztacie-jezykowca-szkoly-podstawowe-i-srednie/register
https://karolina759.clickmeeting.com/tiki-i-triki-w-warsztacie-jezykowca-szkoly-podstawowe-i-srednie/register


 Wydarzenia 

    

 

Gry miejskie „Europejski Zielony Ład”  
w Katowicach i Lublinie – podsumowanie  

 

Członkowie połeczności wspolnie.eu mieli okazję bawiąc się, uczyć się 

o UE podczas gier miejskich pod hasłem „Europejski Zielony Ład'' w 

Katowicach (17.09.21) i Lublinie (24.09.21). Trasa gry wiodła przez 

centra kultury, biblioteki, kawiarnie czy punkty informacyjne Europe 

Direct. Gracze odpowiadali na pytania z europejskiego Koła Fortuny,  

układali scrabble, malowali torby promujące zrównoważoną żywność 

oraz planowali miejski system punktów przesiadkowych. W 

intelektualnej zabawie wzięło udział niemal 200 osób. W pierwszej grze 

najlepsze okazały się zespoły z III LO i X LO w Katowicach i ze 

„Sztygarka'' w Dąbrowie Górniczej. Z kolei w drugiej grze na podium 

stanęły drużyny z I LO i IV LO w Lublinie. Gratulujemy!  

 

 
 

    

 

Seminarium dla nauczycieli „Prawa człowieka 
blisko nas” 

 

W dniach 24-25 września 2021 w Warszawie odbyło się organizowane 

przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce seminarium dla 

nauczycielek i nauczycieli „Jak uczyć o prawach człowieka?”. W 

wydarzeniu wzięło udział 15 nauczycieli z całej Polski. Celem 

seminarium była wymiana dobrych praktyk z zakresu edukacji o 

prawach człowieka, a także dostarczenie narzędzi i inspiracji do pracy 

z uczniami i uczennicami. Gościem specjalnym spotkania był poseł do 

Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE Andrzej 

HALICKI. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z 

Fundacją Szkoła z Klasą. 

 
 

    



 

Inauguracja siódmej edycji programu  
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 

 

Blisko 50 nauczycieli i uczniów wzięło udział w dwudniowym spotkaniu 

online otwierającym siódmą edycję programu Szkoła-Ambasador 

Parlamentu Europejskiego (EPAS). Uczestnicy mogli skorzystać z 

warsztatów metodycznych dotyczących edukacji europejskiej oraz 

poznać możliwości współpracy ze szkołami z innych państw 

członkowskich. Gościem specjalnym wydarzenia była posłanka do PE 

Magdalena ADAMOWICZ, która opowiedziała o swojej pracy w 

Parlamencie i odpowiadała na pytania uczestników spotkania. 

Inicjatywa EPAS skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół 

średnich ogólnokształcących oraz zawodowych i ma na celu tworzenie 

sieci szkół współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami i 

posłankami do PE oraz biurami kontaktowymi. Program ten służy 

upowszechnianiu wiedzy o europejskiej demokracji parlamentarnej i 

europejskich wartościach obywatelskich. W bieżącym roku szkolnym 

uczestniczy w nim niemal 60 szkół z całego kraju.  

 
 

    

 Konkursy 

    

 

Wyniki konkursu fotograficznego  
„Wspólnie przez Europę” 

 

W lipcu 2021 roku Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

zorganizowało konkurs fotograficzny dla członków społeczności 

wspólnie.eu „Wspólnie przez Europę”. Celem konkursu było 

ukazanie znaczenia wspólnoty europejskiej oraz radości płynącej 

z powrotu do podróżowania po krajach UE. W konkursie zostały 

zgłoszone 62 prace wolontariuszy i wolontariuszek wspolnie.eu z 

całej Polski.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i 

serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zwycięskie prace zostały 

opublikowane na naszej stronie na Facebooku.  
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https://www.facebook.com/epwarszawa/posts/218018920367880
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