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Zapowiedź sesji plenarnej  
 

W poniedziałek 7 marca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.  

Posłowie zajmą się m.in. sytuacją na Ukrainie oraz rosnącą liczbą Ukraińców uciekających przed wojną, 

zagłosują nad zaleceniami dotyczącymi ochrony przed ingerencją z zewnątrz oraz będą obchodzić 

Międzynarodowy Dzień Kobiet poświęcony równości płci, zdrowiu psychicznemu i nieodpłatnej pracy 

opiekuńczej. 

 

Pierwszego dnia sesji posłowie mają zaapelować o zakazanie „obywatelstwa za inwestycje” i 

wprowadzenie ogólnounijnych przepisów dotyczących „pobytu za inwestycje”, które ściśle ograniczałyby 

rolę pośredników. W projekcie inicjatywy ustawodawczej, nad którym posłowie będą głosować we 

wtorek, stwierdza się, że mechanizm „obywatelstwa za inwestycje”, w ramach którego obywatele państw 

trzecich mogą otrzymać tzw. złote paszporty, jest nie do przyjęcia z etycznego, prawnego i 

ekonomicznego punktu widzenia. Stanowi on również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W 

poniedziałek odbędzie się również debata na temat kurczącej się przestrzeni działania społeczeństwa 

obywatelskiego w Europie. Projekt tekstu, nad którym posłowie będą głosować we wtorek, opisuje 

prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Kilka państw członkowskich UE wprowadziło 

restrykcyjne prawo, rozszerzone w czasie pandemii COVID-19. W tekście przypomina się, że państwa 

UE mają obowiązek zapewnić organizacjom społeczeństwa obywatelskiego odpowiednie warunki, i 

potępia się ataki na ich przedstawicieli. 

 

Drugiego dnia sesji odbędzie się debata poświęcona obcym ingerencjom we wszystkie procesy 

demokratyczne w UE, w tym dezinformacji. Posłowie mają stwierdzić, że brak unijnych instrumentów 

sankcji i świadomości pozwala wrogim podmiotom zagranicznym ingerować w demokrację w UE oraz 

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


zaproponować środki zaradcze. Komisja specjalna ds. Obcych Ingerencji przygotowała szereg 

rekomendacji mających na celu wzmocnienie zdolności reakcji UE na ingerencje zagraniczne. We wtorek 

po południu odbędzie się również debata z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej na temat 

pogorszenia się sytuacji uchodźców w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych UNHCR od 24 

lutego br. kraj opuściło ponad milion osób (link prowadzi do aktualizowanych danych), z których 

większość udała się do krajów sąsiednich. Komisja Europejska zaproponowała w środę uruchomienie 

dyrektywy o ochronie tymczasowej, aby zapewnić Ukraińcom ochronę w UE, w tym prawo do 

tymczasowego pobytu oraz dostęp do edukacji i rynku pracy. Drugiego dnia sesji, w związku z 

obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, ukraińska pisarka Oksana Zabużko wygłosi do posłów w 

sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Tego samego dnia posłowie będą debatować 

nad raportem na temat III Planu Działań UE na rzecz Równości Płci (GAP). W projekcie wezwano do 

zwiększenia wsparcia i przeznaczenia konkretnych funduszy na inicjatywy ukierunkowane na kwestie 

płci w budżecie działań zewnętrznych UE. Również we wtorek posłowie będą dyskutować nad kwestią 

„gender mainstreaming” w Parlamencie Europejskim i w prawodawstwie UE. Wieczorem posłowie 

przedyskutują z Komisją strategie walki z gwałtownym wzrostem cen energii i manipulacjami na rynku 

gazu. Komisja Europejska przyjęła 13 października komunikat w sprawie cen energii, zawierający zestaw 

narzędzi, które UE i jej państwa członkowskie mogą wykorzystać w celu zaradzenia bezpośrednim 

skutkom obecnego wzrostu cen oraz zwiększenia odporności na przyszłe wstrząsy.  

 

W środę odbędzie się debata z udziałem premier Estonii Kaji Kallas, podczas której posłowie zajmą się 

rolą UE w zmieniającym się świecie oraz sytuacją bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji i 

inwazji na Ukrainę. Po zakończonej debacie przewodnicząca PE Roberta Metsola oraz premier Kallas 

wezmą udział w konferencji prasowej. Trzeciego dnia sesji posłowie zagłosują nad rezolucją oceniającą 

konsekwencje niedawnej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który utrzymał w mocy 

rozporządzenie o warunkowości budżetowej. Oczekuje się, że w rezolucji posłowie powtórzą swój apel, 

wygłoszony podczas debaty plenarnej z komisarzem Hahnem 16 lutego, o niezwłoczne podjęcie przez 

Komisję działań i uruchomienie mechanizmu warunkowości w celu ochrony budżet u UE przed 

nadużyciami ze strony rządów łamiących wartości UE. W środę Parlament Europejski będzie również 

debatował i głosował nad nowymi unijnymi rozwiązaniami dotyczącymi projektowania, produkcji i 

utylizacji baterii, przed negocjacjami z rządami UE. Trzeciego dnia sesji posłowie będą głosować nad 

utworzeniem specjalnych komisji ds. ingerencji i dezinformacji z zagranicy oraz ds. pandemii COVID-19, 

a także komisji śledczej ds. afery Pegasus. Głosowanie nad liczbą posłów do każdej z komisji odbędzie 

się w środę (wynik w czwartek), a decyzja o tym, którzy posłowie zostaną nominowani do zasiadania w 

nich, ma zostać ogłoszona w czwartek. 

 

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 

http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20220228STO24219/wkrotce-na-sesji-plenarnej-ukraina-dezinformacja-dzien-kobiet
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-9-2022-03-07-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule


 Zaproszenia 
 
   

 

Cykl podcastów „Potencjał kobiet. Jak rozwijać się 
mimo pandemii?” 
 

Już 8 marca, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, 

zapraszamy do wysłuchania pierwszego z cyklu trzech podcastów, w 

których rozmawiamy o sytuacji kobiet po pandemii, opisujemy problemy 

i znajdujemy rozwiązania. Naszymi rozmówczyniami będą znakomi te 

ekspertki, teoretyczki i praktyczki: naukowczynie, szefowe firm, które 

spotykały się z porażkami i osiągnęły sukces.   Dodatkowo, jeden z 

podcastów będzie poświęcony uchodźczyniom z Ukrainy. 

Porozmawiamy z nimi o tym jak się czują w pierwszych dniach swo jego 

pobytu w Polsce, co jest dla nich trudne. Ewa Tyralik, trenerka 

empatycznej komunikacji podpowie, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, 

którzy przeżyli traumę. W podcastach omówimy m.in. tematy takie jak: 

 

•  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”, 

• szanse rozwoju zawodowego w nowej sytuacji. 

 Nasze rozmowy to know-how dla współczesnej kobiety w Polsce. Jeśli 

chcesz się dowiedzieć, jak walczyć z wypaleniem, jak zmienił się rynek 

pracy, szukasz pomysłów, inspiracji i rozwiązań, to zapraszamy do 

wysłuchania. Pierwszy podcast opublikujemy m.in. na naszym kanale 

na YouTube w najbliższy wtorek, 8 marca. 

 

    

 Wydarzenia 
 

   

 

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

Blisko 60 uczniów z Warszawy i Morąga wzięło udział w dwóch edycjach 

webinarium przeznaczonego dla szkół uczestniczących w programie 

Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Uczestnicy 

mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat roli i zasad działania 

Parlamentu Europejskiego, wpływu tej instytucji na życie obywateli oraz 

sposobów, w jaki obywatele mogą oddziaływać na proces decyzyjny w 

ramach UE. Gospodarzem spotkania był Piotr Wolski z Działu Wizyt i 

Seminariów PE w Brukseli. 
     

https://www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/
https://www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/


   

 

Wizyta delegacji Parlamentu Europejskiego w 
Polsce 
 

W dniach 21-23 lutego 2022 delegacja Parlamentu Europejskiego 

przebywała w Warszawie, aby przyjrzeć się sytuacji w zakresie 

praworządności w Polsce, w ramach toczącej się procedury z art. 7. W 

trakcie wizyty, oprócz kwestii związanych z praworządnością, posłowie 

Komisji Wolności Obywatelskich oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych 

zajmowali się również kwestiami instytucjonalnymi wynikającymi z 

niedawnej decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że 

krajowe prawo konstytucyjne ma pierwszeństwo przed traktatami UE. 

W ramach wizyty posłowie spotkali się m.in. z przedstawicielami Sejmu 

i Senatu, a także Krajowej Rady Sądownictwa. Ponieważ niezależność 

sądownictwa była jednym z głównych problemów dotyczących 

praworządności w kraju, posłowie spotkali się również ze 

stowarzyszeniami zawodowymi sędziów, prokuratorów i adwokatów, 

poszczególnymi sędziami i prokuratorami, wobec których toczy się 

postępowanie dyscyplinarne lub karne, a także z byłymi członkami Sądu 

Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Na zakończenie wizyty, w 

środę 23 lutego 2022 w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie 

odbyła się konferencja prasowa delegacji. Nagranie konferencji 

dostępne jest na naszej stronie na Facebooku.  
 

    
  

   

 

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

Wpisując się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy, Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus 

zorganizowały spotkanie pt. „Porozmawiajmy o polityce zdrowotnej 

Europy. Jak Unia Europejska może wspomóc państwa członkowskie w 

zwalczaniu pandemii?” z udziałem prof. dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko 

z Collegium Medicum UJ. W wydarzeniu online uczestniczyło 34 

młodych ze społeczności wspólnie.eu. Przedstawicielka Biura PE w 

Polsce opowiedziała o postępach Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy oraz projektu wspolnie.eu. Członkowie społeczności pod 

kierunkiem prezeski Fundacji Civis Polonus, Joanny Pietrasik 

sporządzili konkluzje dla Konferencji. Na zakończenie spotkania 

uczestnicy wykonali zdjęcie wyrażające solidarność z mieszkańcami 

Ukrainy. Relacja ze spotkania dostępna jest na naszej stronie 

internetowej. 
 

   

 

 
 
   

http://epfacebook.eu/q5Rv
http://epfacebook.eu/q5Ya
http://epfacebook.eu/q5Ya


 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.  
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