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Zapowiedź sesji plenarnej  

W środę 8 lipca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie będą 

debatować m.in. nad priorytetami niemieckiej prezydencji w Radzie UE oraz trwającymi negocjacjami 

dotyczącymi wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, a także zagłosują nad reformą sektora transportu 

drogowego. 

  

Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz 

przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat strategii i głównych celów 

niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Tego samego dnia odbędzie się również debata poświęcona 

unijnemu budżetowi - posłowie przedstawią swoje stanowisko w sprawie przyszłego finansowania UE i 

ożywienia gospodarczego przed zaplanowanym na 17 lipca posiedzeniem Rady Europejskiej. Posłowie 

uczestniczyć będą także w debacie nad rewizją strategii UE w zakresie zdrowia publicznego po COVID-

19 z komisarz ds. zdrowia Stellą Kyriakides. Pierwszego dnia sesji posłowie będą głosować nad 

poprawkami do zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku 

kierowców i skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu. Nowe przepisy, które zostały 

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


tymczasowo uzgodnione z Radą, zostaną uznane za przyjęte, chyba że złożone poprawki zostaną 

przegłosowane bezwzględną większością głosów (tj. co najmniej 353 głosy).  

W czwartek odbędzie się dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji i Rady dotycząca wprowadzenia 

mechanizmu umożliwiającego ograniczenie bądź zawieszenie funduszy unijnych w przypadku 

zagrożenia dla rządów prawa w państwie członkowskim. Ponadto, Wysoki Przedstawiciel Unii ds. 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell, przedstawi coroczny raport UE dotyczący 

przestrzegania praw człowieka na świecie. Tego samego dnia posłowie będą uczestniczyć w debacie o 

sytuacji europejskich Romów oraz zagłosują nad rezolucją w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli.  

  

Ostatniego dnia sesji odbędzie się debata z udziałem komisarz Mariyi Gabriel na temat programu 

pomocowego dla europejskiego sektora kultury. Posłowie omówią także rolę polityki spójności w walce 

ze skutkami społeczno-ekonomicznymi pandemii COVID-19. Na trzeci dzień sesji zaplanowano 

głosowanie nad rezolucją wzywającą do zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej dla pracowników 

podczas obecnego kryzysu. Ostatniego dnia sesji odbędzie się także głosowanie nad rezolucją w 

sprawie kontynuacji wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i 

Turcji w reakcji na kryzys w Syrii. W piątek posłowie zagłosują nad rezolucją w sprawie kompleksowego 

europejskiego podejścia do magazynowania energii.  

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
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Debata online „Gospodarka po pandemii. 
Perspektywy dla UE i Polski” 

2 czerwca 2020 roku odbyła się zorganizowana przez warszawskie 
Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Centrum Stosunków 
Międzynarodowych debata online „Gospodarka po pandemii. 
Perspektywy dla UE i Polski". Dyskusja dotyczyła warunków 
umożliwiających powrót gospodarki UE, w tym polskiej, na ścieżkę 
rozwoju. W debacie w formule „okrągłego stołu” wzięli udział 
przedsiębiorcy oraz reprezentanci największych organizacji 
biznesowych, a także eksperci i przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu. Nagranie debaty dostępne jest na naszym kanale w serwisie 
YouTube: http://epyoutube.eu/qspT Raport z najważniejszymi wątkami, 
tezami i rekomendacjami z debaty dostępny jest na stronie internetowej 
Biura. 
 

    

   

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200630STO82383/wkrotce-w-pe-niemiecka-prezydencja-strategia-zdrowotna-transport-drogowy
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://epyoutube.eu/qspT
http://epfacebook.eu/qrZc
http://epfacebook.eu/qrZc


 

Spotkanie certyfikacyjne EPAS 

Blisko 90 Starszych i Młodszych Ambasadorów, czyli nauczycieli i 

uczniów realizujących program Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego (EPAS), wzięło udział 4 czerwca w spotkaniu 

podsumowującym piątą edycję tego projektu w Polsce. Obostrzenia 

związane z koronawirusem wymusiły nietypową formułę online, co 

pozwoliło jednak na udział wielu osobom, które w normalnych 

warunkach - ze względu na odległość lub ograniczenia czasowe - byłyby 

mniej skłonne do przyjazdu do Warszawy. 

 

Gośćmi specjalnymi spotkania byli posłowie do Parlamentu 

Europejskiego, Anna Zalewska i Tomasz Frankowski, którzy 

opowiedzieli o swojej pracy w PE oraz odpowiadali na pytania 

uczestników.  

Inicjatywa EPAS skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół 

średnich ogólnokształcących oraz zawodowych i ma na celu 

propagowanie wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej 

oraz europejskich wartości obywatelskich. W Polsce EPAS skupia 

blisko 60 szkół z różnych regionów kraju. 
 

    

   

 

Debata „Europa po pandemii. Jak pogodzić 
wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem Zielonego 
Ładu?” 

16 czerwca odbyła się ostatnia debata online z cyklu czterech spotkań 

„okrągłego stołu”, zorganizowanych przez warszawskie Biuro PE we 

współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych. W debacie 

„Europa po pandemii. Jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z 

wprowadzaniem Zielonego Ładu?" wzięło udział 30 ekspertów z całej 

Polski w tym: 

- Mirosław Proppé, prezes WWF Polska;        

- Kamil Wyszkowski z Global Compact Network Poland;   

- dr Justyna Glusman, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni 

w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa.  

Uczestnicy dyskutowali o wyzwaniach stojących przed 

przedsiębiorcami w Europie i w Polsce w kontekście zmian klimatu oraz 

o tym jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem 

Europejskiego Zielonego Ładu. 
 

    

   



 

Seria wywiadów z posłami do Parlamentu 
Europejskiego na portalu Interia.pl 

W ramach współpracy warszawskiego Biura Parlamentu Europejskiego 

z portalem Interia.pl na stronie Fakty Interii, ukazał się raport specjalny: 

„Parlament Europejski w walce ze skutkami pandemii”. W czerwcu 

oprócz artykułów informacyjnych ukazały się także wywiady z posłami 

do Parlamentu Europejskiego: 

 

- Witoldem Waszczykowskim (LINK) 

- Radosławem Sikorskim (LINK) 

- Januszem Lewandowskim (LINK) 

- Leszkiem Millerem (LINK) 
 

    

   

 

Najnowsza odsłona ulotki „Polscy posłowie do 
Parlamentu Europejskiego IX kadencji 2019 - 2024 

W czerwcu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaktualizowało 

ulotkę i plakat prezentujące polskich posłów do Parlamentu 

Europejskiego. Zmiany podyktowane były koniecznością 

uwzględnienia dodatkowego mandatu, który przypadł Polsce po 

wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Najnowszą wersję obu 

publikacji można znaleźć na stronie internetowej Biura PE w Polsce.  

 

    

   

 

Kampania informacyjna w prasie regionalnej na 
temat działań UE w walce z koronawirusem 

W czerwcu rozpoczęła się zorganizowana przez Biuro PE w Polsce 
kampania informacyjna poświęcona działaniom Parlamentu 
Europejskiego oraz Unii Europejskiej w walce z koronawirusem i 
skutkami pandemii. Seria publikacji ma na celu przybliżenie czytelnikom 
prasy regionalnej, drukowanej i cyfrowej, działań podejmowanych przez 
instytucje UE. Pierwszy artykuł „UE przeznaczy 750 mld euro na 
odbudowę gospodarki. Europarlament: Zróbmy to wspólnie, żaden kraj 
nie podniesie się w pojedynkę” został opublikowany 26 czerwca. Link 
do artykułu. 
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https://fakty.interia.pl/raporty/raport-parlament-europejski-w-walce-ze-skutkami-pandemii/aktualnosci/news-witold-waszczykowski-unia-nie-powstala-po-to-zeby-walczyc-z-,nId,4559259
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-parlament-europejski-w-walce-ze-skutkami-pandemii/aktualnosci/news-fundusz-odbudowy-to-krok-w-kierunku-federalizacji-europy-rad,nId,4561453
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-parlament-europejski-w-walce-ze-skutkami-pandemii/aktualnosci/news-janusz-lewandowski-propozycje-ue-to-finansowa-jazda-po-bandz,nId,4574628
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-parlament-europejski-w-walce-ze-skutkami-pandemii/aktualnosci/news-leszek-miller-kraje-ue-ktore-sprzeciwiaja-sie-integracji-poz,nId,4576606
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/poslowie_parlament_i_ty/informacje_o_pe.html
https://polskatimes.pl/ue-przeznaczy-750-mld-euro-na-odbudowe-gospodarki-europarlament-zrobmy-to-wspolnie-zaden-kraj-nie-podniesie-sie-w-pojedynke/ar/c3-15047726
https://polskatimes.pl/ue-przeznaczy-750-mld-euro-na-odbudowe-gospodarki-europarlament-zrobmy-to-wspolnie-zaden-kraj-nie-podniesie-sie-w-pojedynke/ar/c3-15047726
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie zostały wybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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

nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zawierać odnośniki do stron 

internetowych utworzonych i prowadzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy wyrażone 

na tych stronach internetowych. 
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